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g Реклама

Замов оголошення  
в газеті «Червоний гірник»  

та отримай безкоштовне розміщення 
оголошення на сайті www.girnyk.com.ua

Тел. 067-743-79-02
e-mail: 
reklama@rminer.dp.ua

понеділок- четвер 
з 9.00 до 18.00; 

п’ятниця  
з 9.00 до 17.00

Рекламний 
відділ «ЧГ» Самолікування може бути шкідливим  

для вашого здоров’я

В НОВИЙ РІК –  
З НОВИМ  

ЗОРОМ!

м. Кривий Ріг, 
вул. Калиниченка, 10, 
тел.: (056) 462-02-62,  
www.zir.com.ua
акція діє з 01.12.2012 до 31.12.2012 р.

на лікування катаракти  
та лазерну  
корекцію зору
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Знижки до  

15%  

Продовжуємо традиції славних козаків
Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

7 грудня – День місцевого самоврядування

Читайте 3-9 стор.
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g Вітання

Подробиці

Шановні працівники  
органів місцевого самоврядування!
Ваша праця почесна, дуже відповідальна і необхід-

на людям.
Ви сприяєте покращенню добробуту територі-

альної громади міста – щодня спрямовуєте місце-
ву ініціативу на забезпечення соціально-економіч-
ного розвитку та стабільності життя криворіж-
ців. Саме від вас залежить підвищення якості адмі-
ністративних послуг.

Побудова дієвого громадянського суспільства не-
можлива без людей активної життєвої позиції, лі-
дерів територіальних громад, здатних вирішува-
ти важливі соціально-економічні та громадсько-
політичні питання.

Шановні працівники органів місцевого самовряду-
вання, депутати всіх рівнів, представники органів 
самоорганізації населення! Прийміть слова вдяч-
ності за вашу плідну натхненну працю на благо те-
риторіальної громади міста Кривого Рогу. Бажаю 
нових здобутків і успіхів у вашій відповідальній ді-
яльності, міцного здоров'я, наснаги та невичерпно-
го оптимізму.

Зі святом!
Криворізький міський голова  

Ю. ВІЛКУЛ.

Шановні військовослужбовці  
Криворізького гарнізону,  

ветерани військової служби!
6 грудня наша країна відзначає День Збройних Сил 

України.
Щиро вітаю із професійним святом військових 

України, захисників національної безпеки держави.
Висловлюю велику подяку воїнам 17-ї окремої 

Криворізької танкової бригади, військовослужбов-
цям інших частин гарнізону, які надійно забезпечу-
ють обороноздатність країни, постійно підвищу-
ють професійну майстерність, усім, хто присвя-
тив життя ратній справі, захисту мирної праці 
свого народу.

 Бажаю нових досягнень у бойовій підготовці, успі-
хів у виконанні поставлених завдань, здоров'я, щас-
тя й благополуччя.

Криворізький міський голова   
Ю. ВІЛКУЛ.

Шановні представники 
місцевого самоврядування!

Щиро вітаю вас із професійним святом!
Висока та почесна місія – бути обраним для ви-

рішення спільних завдань з розвитку регіонів, міст 
і сіл України. Представляючи інтереси людей, ви 
спрямовуєте на благо громади свої знання, досвід 
та вміння. Проектуючи майбутнє, ви дбаєте про 
добробут людей в сьогоденні.

Ефективна та професійна робота органів міс-
цевого самоврядування спільно з органами держав-
ної влади – це запорука успішної реалізації реформ 
нашого Президента Віктора Федоровича Янукови-
ча, направлених на розвиток країни та покращен-
ня життя людей. Завдяки цій співпраці на Дніпропе-
тровщині будуються нові мости та дороги, дитячі 
садки та школи, лікарні та стадіони, зміцнено еко-
номічний та інвестиційний потенціал області.

Бажаю вам міцного здоров'я, невичерпної енергії, 
професійних успіхів у нелегкій і відповідальній справі 
сумлінного служіння народу України, нових здобут-
ків в ім’я великого майбутнього нашої держави.

З повагою
Голова Дніпропетровської обласної  

державної адміністрації  Олександр ВІЛКУЛ.
Голова Дніпропетровської

обласної ради Євген УДОД.

Шановні працівники  
статистики!

Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем 
працівників статистики!

Сьогодні важко уявити життєдіяльність тери-
торіальної громади, функціонування органів влади 
без статистичної інформації, адже саме вона дає 
підґрунтя для прийняття рішень, спрямованих на 
розвиток економіки та соціальної сфери.

Розуміючи важливість вашої повсякденної праці, 
висловлюю щиру вдячність за її чесне, сумлінне та 
наполегливе виконання.

Бажаю міцного здоров’я, особистого щастя, до-
статку, миру та подальших трудових досягнень!

Криворізький міський голова  
Ю. ВІЛКУЛ.

g До Дня працівників прокуратури

На сторожі прав та свобод людини
1 грудня відзначалося професійне свято пра-
цівників прокуратури – 21 річниця від дня 
утворення прокуратури нашої незалежної 
держави. З цієї нагоди відбулися урочистості, в 
яких взяв участь міський голова Юрій Вілкул. 

У своєму вітальному ви-
ступі він зазначив, що про-
куратура займає особли-
ве місце в забезпеченні за-
конності в державі, захищає 
права та свободи громадян, 
інтереси суспільства, краї-
ни, втілює в життя принци-
пи верховенства права. Юрій 
Григорович щиро подякував 
співробітникам міської і ра-
йонних прокуратур за тяж-
ку, але надзвичайно важливу 
роботу, яку виконують пред-
ставники органу нагляду за 
законністю у Кривому Розі, 
за взаємодію, злагоджену ро-
боту з міською владою у по-
доланні злочинності.

 Керівник міста вручив 
відзнаки кращим з кращих. 
Так, прокурор Кривого Рогу 
Федір Кириєнко удостоє-
ний нагороди «За вагомий 
внесок у розвиток Дніпро-
петровської області», а про-
курорам Саксаганського та 
Інгулецького районів Олек-
сію Чернову та Олексію Кри-
венку вручено нагрудні зна-
ки «За заслуги перед містом» 
III ступеня.

У доповіді, яку проголосив 

прокурор міста Федір Кири-
єнко, акцентовано увагу на 
тому, що прокуратурою міс-
та в поточному році вжи-
то низку практичних заходів 
щодо підвищення ефектив-
ності діяльності органів про-
куратури міста відповідно 
до сучасних вимог у зв’язку 
зі змінами законодавства, 
яке регулює основні засади 
функціонування органів про-
куратури, введенням в дію 
нового Кримінального про-
цесуального кодексу України. 
Результати проведеної сис-
темної роботи свідчать про 
підвищення ефективності на 
основних напрямках проку-
рорсько-слідчої діяльності. 
За прокурорського реагуван-
ня відшкодовано понад 90 
мільйонів гривень, притяг-
нуто до відповідальності 692 
посадові особи. Розслідувано 
та направлено до суду слід-
чими прокуратури 201 кри-
мінальну справу. У ході до-
судового слідства відшкодо-
вано 17,6 мільйона гривень, 
з яких 5,7 мільйона гривень 
– в інтересах держа-
ви. Реалізуючи пред-
ставницькі повно-
важення, заявлено 
415 позовів, за яки-
ми реально повер-
нуто державі та гро-
мадянам більше 76 
мільйонів гривень, 
у тому числі до бю-
джету – більше 55 
мільйонів гривень.

Торкнувся у сво-
єму виступі прокурор міс-
та і впровадження положень 
Кримінального процесуаль-
ного кодексу України.

– Серед новел КПК, який 

діє з 19 листопада, слід за-
значити, передусім, запрова-
дження суду присяжних, по-
силення змагальності проце-
су, рівності захисту та обви-
нувачення, введення поса-
ди слідчого судді, введення 
поняття «розумних термі-
нів розслідування», запро-
вадження Єдиного держав-
ного реєстру досудових роз-
слідувань, угоди про визнан-
ня вини, дистанційне досу-
дове провадження, введення 
нового інституту негласних 
слідчих дій. За новим КПК 
України кожен працівник 
прокуратури, кожен проку-

рор є процесуально само-
стійною особою і веде кри-
мінальне провадження від 
його початку до завершення, 
до винесення вироку. Зага-

лом, у новому КПК передба-
чено повноваження проку-
рора, спрямовані на захист 
людини. Прокурор є проце-
суальним керівником досу-
дового розслідування і при-
йматиме або погоджуватиме 
всі ключові рішення на цій 
стадії. Для реального забез-
печення змагальності сто-
рін у судовому процесі но-
вим КПК України врівнова-
жуються повноваження за-
хисту та обвинувачення, ад-
вокати мають можливість 
нарівні з прокурорами зби-
рати та подавати докази до 
суду, запроваджено інститут 
взаємного відкриття матері-
алів сторони обвинувачен-
ня та захисту. Велика відпо-
відальність покладається на 
прокурорів у зв’язку з запро-
вадженням угод про визнан-
ня вини, а саме – законом 
передбачено угоди про при-
мирення між потерпілим та 
підозрюваним чи обвинува-
ченим та угоди про визнан-
ня винуватості між прокуро-
ром та підозрюваним чи об-
винуваченим. В умовах ре-
формування до працівників 
органів прокуратури вису-
ваються нові підвищені ви-
моги.

g Акція протесту

«Робітнику – зарплату менеджера»

Учора поруч прохідних «АрселорМіттал Кри-
вий Ріг» відбулися багатолюдні акції проте-
сту працівників комбінату, котрі не згодні з 
нинішньою політикою власника. 

Вимоги протестувальни-
ків були викладені на чис-
ленних транспарантах, що 
проголошували: «Робітнику 
– зарплату менеджера», «Ви-
магаємо скасування нака-

зів по скороченню», «Проф-
спілка нагадує: підвищен-
ня зарплати – основа по-
дальшого взаєморозумін-
ня», «Власник, цінуєш метал, 
цінуй і металургів!», «Наше 

підприємство не місце для 
соціальних експериментів», 
«Ні – звільненням» і навіть 
«Політики та уряд! Ми спо-
діваємось на вашу підтрим-
ку!»

Первинна комбінатська ор-
ганізація профспілки трудів-
ників металургійної та гір-
ничодобувної промисловості 
України, яка виступила ініці-
атором заходу, у своєму від-
критому листі делегатів не-
щодавньої профспілкової 
конференції зазначила, зо-
крема, що «звернення проф-
спілки щодо неправомірності 
схвалюваних керівництвом 
наказів з питань зменшення 
чисельності працівників до 
представників власника за-
лишаються без уваги. З мо-
менту продажу підприєм-
ства чисельність працівників 
скоротилась з 55 тис. чоловік 

до 30 тисяч. Нам стало відо-
мо про плани адміністрації з 
доведення чисельності пра-
цівників у 2017 році до 12600. 
Різке скорочення числа пра-
цівників підприємства при-
зводить до порушення пра-
вил охорони праці, хроніч-
них переробок, систематич-
ної праці у вихідні й святкові 
дні, що заборонено законо-
давством України».

Відтак, «профспілковий 
комітет вимагає від пред-
ставників власника припи-
нити політику зменшення 
витрат за рахунок щорічного 
необґрунтованого зниження 
чисельності працівників під-
приємства, штучного стри-
мування та зменшення рівня 
заробітної плати металургів 
та гірників, а також викона-
ти в повному обсязі всі взяті 
на себе інвестзобов’язання».

Микола КРАМАРЕНКО. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Е. МІСЦЕВИЙ. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

Олексій Чернов – серед кращих.

Висока нагорода  Федору Кириєнку.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Тернівський район

Добрі справи –  
з щирим серцем

Днями зателефонувала го-
лова квартального комітету 
Першотравневого житломаси-
ву Людмила Євдокимова з гар-
ною звісткою про те, що мо-
лодь ПАТ «Північний ГЗК» при-
йшла на допомогу 12 літнім 
людям, які мешкають тут. 

Вони прибирали двори, наво-
дили порядок на городах, допома-
гали старикам в інших домашніх 
клопотах. Ті були здивовані й роз-
чулені. А ось що каже про це керів-
ник однієї з молодіжних команд, 
які беруть участь у волонтерсько-
му проекті «Десант добрих справ», 
Єгор Жмака:

– Нам самим приємно було ба-
чити добрі наслідки своєї праці. 
Ще приємніше – хоч чимось пора-
дувати самотніх літніх людей. Вони 
поки що не звикли до такої допо-
моги, проте я певен, що цей наш 
проект приживеться, і десант до-
брих справ матиме довготрива-
ле продовження. За кожну добру 
справу Північний комбінат нара-
ховує нам бали, які за підсумками 
всіх трьох етапів проекту будуть 
оформлені як подарунковий гро-
шовий сертифікат. Його ми пла-
нуємо передати на благодійність, 
адже в нашому районі є багато до-
рослих і дітей, яких ці кошти зро-
били б щасливішими.

Розробки північан 
– кращі

У 39-й Міжнародній науково-
технічній конференції моло-
ді, що нині проходила на «За-
поріжсталі», взяли участь до-
свідчені професіонали та мо-
лоді спеціалісти ПАТ «Північ-
ний ГЗК». 

Начальник АСУТП Юрій Крили-
вецький та головний збагачуваль-
ник комбінату Ірина Хміль виступи-
ли з доповідями, а їхні молоді ко-
леги представляли на конференції 
власні проекти. За підсумками кон-
ференції були відзначені: розробка 
спеціаліста з питань вдосконалення 
виробничої діяльності управління 
ПівнГЗК Івана Непляха – вона сто-
сувалася зменшення технологічних 
простоїв кульових млинів в умовах 
РЗФ №1, а також проект спеціаліста 
з неперервного вдосконалення ро-
боти УЗТ ПівнГЗК Дмитра Литвино-
ва, який розробив стандарт зупин-
ки дизеля однієї секції тепловоза.

Молодим розробникам прису-
джено ІІ місце.

«Театральні обрії»
Минулої суботи в Палаці куль-

тури «Першотравневий» прохо-
див ІІ відкритий фестиваль «Те-
атральні обрії», який зібрав ша-
нувальників театрального мис-
тецтва з усього міста. 

У конкурсній програмі взяли 
участь шість цікавих театральних 
колективів, студій, майстерень, які 
показали свої вистави. Стало до-
брою традицією нашого міста, що 
подібні фестивалі – це не тільки на-
года показати свої творчі набутки, 
а й обмінятися професійним досві-
дом, почерпнути нові знання.

Від Тернів до Інгульця

Мотрона ПАНОВА.

ЖИТТЯ РАЙОНУ В ЦИФРАХ І ФАКТАХ

Громада – великий чоловік
Тернівський район сьогодні – один з семи розвинених, по-
тужних промислових центрів Кривого Рогу. На його території 
площею 7622 га розташовано 11 промислових підприємств. 

Найбільшим серед них є ПАТ «Північ-
ний ГЗК». Воно випускає щорічно понад 14,5 
мільйона тонн залізорудного концентрату та 
понад 11 мільйонів тонн обкотишів, що ма-
ють високий попит на внутрішньому та зо-
внішньому ринках металургійної сировини. 
Унікальним підприємством є завод з вироб-
ництва шарошкових бурових верстатів. А 
крім того, тут знаходяться 5 будівельних ор-
ганізацій, 800 об’єктів підприємницької ді-
яльності. Усі вони дають тернівчанам роботу 
– усього тут мешкає 82 тисячі жителів.
Ми тут живем.  
Це дім наш і родина

Кожний, хто в’їжджає в мікрорайон Да-
манський, особливо гарний після рекон-
струкції, неодмінно зверне увагу на велике 
настінне фотопанно з написом: «Я пишаюся 
своїм татом!». А й справді, як не пишатися 
малюкам своїми татами й мамами, адже саме 
їхній труд вливається в добробут Кривого 
Рогу, в успішність Тернівського району. Саме 
звідси, з Даманського, кілька років тому 
стартувала масштабна соціальна програма 
«Місто без окраїн», що її разом з місцевою 
владою першим почало ПАТ «ПівнГЗК» Гру-
пи Метінвест. Зроблене дало іншим районам 
міста приклад спільної соціальної відпові-
дальності, успішної співпраці місцевої вла-
ди, промислових підприємств, бізнесу, гро-
мадських об’єднань, органів територіально-
го самоврядування. Адже дієвою владою на 
місцях тут небезпідставно називають 8 ко-
мітетів мікрорайонів, 3 селищних, 33 квар-
тальних і вуличних та 170 будинкових комі-
тетів. Їх очолюють активні, енергійні, а голо-
вне – небайдужі до чужих проблем люди. Це 
потужна спільнота громадських лідерів, які 

своєю діяльністю охоплюють 
потреби практично кожно-
го жителя району і є надійною 
опорою в роботі виконкому 
Тернівської райради. Найва-
гомішим проектом програми 
«Місто без окраїн» у 2012 році 
в Тернівському районі стала 
реконструкція парку ім. Ком-
сомолу України. А ще – після реконструкції 
відкрився дитячий садочок у сел. Горького. 
Нарешті повністю газифікований Тернува-
тий Кут. Малята вулиць Перлинної, Тиміря-
зєва, Мировича, села Новоіванівки, школя-
рі КЗШ № 40 одержали чудесні дитячі май-
данчики – усього їх тепер у Тернівському ра-
йоні 11. Цей досвід соціального партнерства 
набув поширення в нашому місті. Слідом за 
тернівчанами програму «Місто без окраїн» 
почали реалізовувати в Жовтневому районі, 
згодом – в Інгулецькому.
Це потрібно не мертвим.  
Це потрібно живим

У травні 2012 року на братській могилі 
біля стели «На лінії вогню» було заверше-
но роботи з реконструкції і перепоховання 
останків радянських воїнів та мирних жите-
лів – жертв фашизму. На мармурових пли-
тах викарбовано імена тих, хто віддав жит-
тя заради миру на землі. Серед них і пріз-
вища двох Героїв Радянського Союзу: Васи-
ля Дишинського та Василя Симбірцева. Цю 
роботу спільно з місцевими органами вла-
ди здійснило ПАТ «Центральний ГЗК», чия 
шахта ім. Орджонікідзе розташована в Тер-
нівському районі. Огорнуті увагою влади й 
нині сущі 3 тисячі 934 ветерани Великої Віт-

чизняної війни. Загалом же у Тернах мешкає 
27 599 громадян пільгової категорії, кожний 
з яких знаходить підтримку і допомогу орга-
нів місцевого самоврядування.

Кажуть, усяке суспільство оцінюють по 
тому, як воно ставиться до стариків і дітей. 
У цьому році відзначив 10-ліття свого існу-
вання створений з ініціативи місцевої гро-
мади тернівський Будинок милосердя. Нині 
в районі працює дві такі комунальні уста-
нови – Будинок милосердя та «Затишок». У 
них знайшли турботу і піклування понад 100 

самотніх людей. До послуг же решти літніх 
тернівчан – Центр соціальної допомоги та 7 
(найбільше в місті) кімнат медико-санітар-
ної допомоги Червоного Хреста, розташова-
них за місцем їх проживання, де кожній лю-
дині нададуть допомогу. Дієво працює клуб 
ветеранів у селищі Горького. А районна рада 
ветеранів війни і праці на чолі з Віктором 
Бурдієнком стала ініціатором створення де-
сятків низових своїх осередків з тим, щоб 
жодна стара людина, якій важко впорати-
ся зі своїми проблемами, не лишилася поза 
увагою. У 2012 р. за сприяння управління 
праці та соціального захисту населення ка-
пітально відремонтовано помешкання двом 
інвалідам. 128 ветеранів війни оздоровилися 
в санаторіях. А працівники стоматологічної 
лікарні №6 на благодійних засадах безплатно 
провели протезування зубів 54 пільговикам.
Хто дбає про молодь,  
у того є майбутнє

У 2012 р. свою 10-ту річницю відзначив 
молодіжний актив «МОТОР» (молоді творчі 
організатори), що працює при Тернівському 
райвиконкомі. На його рахунку чимало до-
брих справ, волонтерських ініціатив. Адже 
кому, як не молодим, говорити зі своїми ро-
весниками про переваги здорового способу 
життя, про запобігання вживанню алкоголь-
них та наркотичних речовин, тютюнопалін-
ню. У районі постійно проводяться інфор-
маційні зустрічі з учнівською, студентською 
та робітничою молоддю на теми: «Поперед-
ження насильства в сім’ї», «Сімейні фор-
ми влаштування дітей-сиріт, дітей, позбав-
лених батьківського піклування», «Репро-
дуктивне здоров’я молоді», «Попереджен-
ня насильства в сім’ї та профілактика нега-
тивних проявів у молодіжному середовищі». 
Так, у цьому році волонтерська група сту-
дентів Тернівського технікуму КНУ провела 
тренінги з дітьми «групи ризику» за програ-
мою «Я – моє здоров’я – моє життя». У трав-
ні 4 молоді тернівські сім’ї були учасниками 
міського фестивалю сімейної творчості «Ро-
динне коло – 2012». Серед них і багатодітна 
сім’я Кучерових, у якій росте десятеро дітей. 
У міському конкурсі молодих сімей «Злагода 
в родині – багатство України» призером ста-
ла тернівська родина Гудимів.

 Котрий рік поспіль у Тернівському ра-
йоні проводиться конкурс «Учень року». 
У 2012-му це звання присвоєно випускни-
ку КЗШ № 116 Михайлу Овсієнку. З червня 
2012 року в дошкільних навчальних закла-
дах Тернівського району розпочалося впро-
вадження проекту «Електронний дошкіль-
ний навчальний заклад». Це дозволить не 
тільки оптимізувати роботу закладів, а й 
введе в дію програму прозорого зарахуван-
ня дитини до дитячого закладу.

Тернівчани люблять свій район і пиша-
ються ним, бо він сьогодні впорядкований, 
затишний. Він гарантує кожному своєму 
жителеві ту ж якість життя, що і централь-
ні райони міста. Тут щодня робиться бодай 
малесенький внесок у благоустрій, створен-
ня комунальних зручностей – і в цій справі 
немає байдужих, бо так чи інакше в ній заді-
яна вся громада. А громада, як кажуть, – ве-
ликий чоловік.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Жовтневий район

Від Тернів до Інгульця

«Десант добрих 
справ» – у дії

У рамках проведення кор-
поративної благодійної ак-
ції «Десант добрих справ», 
яку проводить компанія Мет-
інвест, пройшов другий етап 
просвітницького заходу.

– Першого грудня міжнародна 
спільнота відзначає день солідар-
ності з ВІЛ-позитивними людьми, – 
говорить голова комітету у справах 
сім’ї і молоді виконкому Жовтневої 
райради Оксана Ушакова. – Цього 
дня на площах, у скверах, таких як 
кільце 44-го кварталу, сквер імені 
Б.Хмельницького, майдан біля ма-
газину «Дивосвіт» (на Зарічному), 
площа поруч із «АТБ» (на Піонері), 
відбулись молодіжні просвітниць-
кі акції. Хлопці та дівчата роздава-
ли буклети, листівки, проводили ін-
терактивні ігри. Переможці отриму-
вали солодощі.

Фестиваль 
обдарованих

Стало гарною традицією, 
що напередодні Міжнародно-
го дня інвалідів у районі зби-
рають ся обдаровані діти, твор-
ча молодь – із тим, аби взяти 
участь у проведенні фестива-
лю «Повір у себе». 

Цього дня вже зранку на базі 
міського Палацу дитячо-юнацької 
творчості «Горицвіт» відкрились ін-
дивідуальні виставки дітей з деко-
ративно-прикладного мистецтва. 
Цього разу учасники представля-
ли по кілька робіт, тобто цілі експо-
зиції. Діти, котрі гарно вміють спі-
вати, танцювати, декламувати ві-
рші, поділилися своїми талантами 
з громадою. До нинішнього фес-
тивалю «Повір у себе» долучилося 
майже 400 його учасників.

«Золотий врожай» 
кікбоксерів

Із гарним настроєм та ва-
лізою нагород повернулися з 
міста Бровари (Київщина) кік-
боксери бійцівського клубу 
«Барс». 

Там проводились відкритий ро-
зіграш Кубку України серед юнаків 
та юніорів і турнір найсильніших 
кікбоксерів у розділах К-1 та лоу-
кік. Виступали вихованці заслуже-
ного тренера України Володимира 
Коржака в боях на ринзі в рамках 
молодіжного кубка країни (усьо-
го 9 бійців). Результат красно-
мовний: 8 золотих нагород і одна 
бронзова. Разом із «барсівцями» 
у змаганнях взяла участь ще одна 
команда з Кривого Рогу – з клубу 
«Спорт-Майстер», яким керує Ві-
талій Щербань (він і тренує хлоп-
ців). У скарбничці представників 
цього клубу 6 золотих медалей і 
немало срібних та бронзових (цей 
спортклуб входить до міської фе-
дерації кікбоксингу). Серед «бар-
сівців» найбільше відзначились 
Юрій Перетятько, Артем Семині-
хін, серед молоді – Руслан Люби-
мов, Гліб Рева. Найкраще проя-
вили себе в боях у когорті «спорт-
майстрівців» Ілля Ткачук, Олек-
сандр Кузнєцов, Микита Власов.

ЖИТТЯ РАЙОНУ В ЦИФРАХ І ФАКТАХ

Любов Грабська.

Жовтневий район, створений у 1936 році, є 
одним із найстаріших у нашому місті. Він найбіль-
ший за площею – близько 6 тисяч гектарів, із чи-
сельністю населення понад 134 тисячі чоловік. На 
території району розташовано 78 підприємств, 
установ і організацій комунальної форми власнос-
ті, у тому числі одне комунально-житлове підпри-
ємство, п’ять закладів культури, шістдесят закла-
дів освіти, КП «Будинок нічного перебування», КЗ 
«Притулок для дітей № 1 служби у справах дітей 
виконкому Криворізької міської ради», комуналь-
на установа «Територіальний центр соціального об-
слуговування (надання соціальних послуг) у Жов-
тневому районі», одне транспортне підприємство.
Виробництвом товарів для населення зай-

маються 9 суб’єктів господарювання, вироблено 
продукції на суму 118,5 мільйона гривень. За 11 
місяців поточного року виконано низку заплано-
ваних заходів з благоустрою, ремонту, будівниц-
тва та реконструкції об’єктів соціальної сфери. У 
тому числі реконструкцію підземного переходу 
на вул. Ногіна, реконструйовано вул. Армавірську 
та облаштовано футбольне поле, виконано благо-
устрій дитячого скверу «Чебурашка», скверів «За-
гиблим шахтарям» та імені Лесі Українки, цент-
ральної алеї на 5 мікрорайоні Зарічному – від-
ремонтовано пішохідні доріжки, встановлено ла-
вочки. Заасфальтовано вулиці Електрозаводську, 
Кропивницького, Коротченка, 13, Виноградова та 
інші (всього 13 вулиць району), укладено понад 
13 тисяч тонн бетонного покриття. Реконструйо-
вано та відкрито парк «Дитячий» на вул. Ногіна.
Кількість зареєстрованих суб’єктів госпо-

дарювання становить 1475 юридичних осіб та 
6278 фізичних осіб-підприємців. Сьогодні спо-
живчий ринок району формує розгалужена мере-
жа об’єктів бізнесу – майже 1200. З початку цьо-
го року відкрилось 39 об’єктів бізнесу. Зростан-
ня кількості об’єктів бізнесу є індикатором покра-
щення кон’юнктури ринку, створення понад 200 
нових робочих місць. Дев’ятьма підприємства-
ми – товаровиробниками у сфері харчової про-
мисловості вироблено з початку року 17,9 тисячі 
тонн продукції на суму понад 117 мільйонів гри-
вень, яка реалізується на підприємствах роздріб-

ної торгівлі міста. За підсумками конкурсу серед 
районів міста під час святкування 21-ї річниці Не-
залежності України за кращу організацію та про-
ведення торговельного обслуговування Жовт-
невий район посів перше місце. Так само, як і за 
проведення щорічної міжрегіональної виставки-
ярмарку «Криворізькі контракти – 2012».
Цьогоріч відкрито дитячі майданчики за 

адресами: 7 мікрорайон Зарічний, 20; 4 мікрора-
йон Зарічний 20-22 та 13-15; вул. Ногіна, 12; вул. 
Кропивницького, 99, 101, 103. Відремонтовано 
трубопроводи в 894 будинках, облаштовано 110 
під’їздів, знесено 239 сухостійних дерев, відре-
монтовано покрівлю в 328 будинках тощо. За ко-
шти міського бюджету в поточному році придба-
но обладнання для 7 сучасних спортивних май-
данчиків, які було встановлено для ДНЗ № 71, КЗШ  
№ 33, 44, 71, 93, 97, 121 за допомогою депутатів 
міськради. Усього в закладах освіти на сьогодні 
функціонує 14 сучасних спортмайданчиків. За ра-
хунок районного бюджету зроблено капітальні ре-
монти покрівель ДЮСШ № 4, 6, встановлено в шос-
тій дитячо-юнацькій спортшколі металопластикові 
вітражі. Під час місячників з благоустрою в районі 
ліквідовано 109 сміттєзвалищ, очищено від сміття 
та бруду майже 23 кілометри берегів річки Сакса-
гань та ставків, відремонтовано (з березня по тра-
вень) 43 торговельно-зупиночних комплекси, 88 
контейнерних майданчиків, виконано ремонти цо-
колів у 151 житловому будинку.

g Самі собі господарі
Голова правління ОСББ «Аміне» Любов Грабська: 

«Рухаємось вперед – і це наше кредо!»
Сьогодні місцеве самоврядування, яке широко 
застосовується в Жовтневому районі, представле-
не 540 будинковими комітетами, 44 квартальними 
комітетами, 35 житлово-будівельними кооператива-
ми та 18 ОСББ. Одним із кращих нині можна назвати 
об’єднання співвласників багатоквартирного будин-
ку по вулиці Тухачевського, 10, яким керує голова 
правління ОСББ «Аміне» Любов Миколаївна Грабська.

...А ще майже чотири роки 
тому цей півстолітній з «хвос-
тиком» будинок був у занедба-
ному, навіть жахливому ста-
ні. Мешканці боялися суворих 
зим та весняних злив, опісля 
яких будинок з білої цегли ледь 
не розвалювався. І тоді мешкан-
ці твердо усвідомили, що саме 
їм треба братися до справи, за-
сучивши рукава. Вони попроси-
ли енергійну Любов Миколаївну 
Грабську, котру добре знали по-
сусідському: вона тут мешкала 
вже 30 років.

– Вони мене й підштовхнули 
створити й очолити ОСББ, – по-
сміхається Любов Миколаївна. – 
Якраз тоді прочитали в «Черво-
ному гірнику», що вже з’явились 
перші такі об’єднання жильців, 
– і заходилися цю справу реалі-
зувати. Уже в наступному 2010 
році після страшного занепа-
ду обладнали вікна, під’їзди. І 
пішло-поїхало. Дякувати зусил-
лям мешканців, як бачите, буди-
нок став чепурним, і ми його по-
стійно доглядаємо, вдосконалю-
ємо. Хоча він з білої цегли, але не 
дуже енергозберігаючий. Тому 
вже зараз ми замовили проект 
на його утеплення. Уже зробле-
но щодо цього енергоаудит, який 
обійшовся у 20 тисяч гривень. 
Отримали від компанії потрібні 
рекомендації, зараз уже замови-
ли проект на утеплення будин-
ку і сподіваємось на допомогу. 
Адже рухаємося тільки вперед! 
Загалом, я переконана: за ОСББ 
– майбутнє, цим, по суті, займа-
ється вся сучасна світова грома-
да. Насамперед енергозбережен-

ням. Тому ми за власні кошти (а 
це майже 10 тисяч гривень) за-
мовили проект та експертизу. 
На наступний рік вклали кошти 
в цю програму. Сподіваємось, 
що місто підставить плече допо-
моги. Щоб силікатна цегла була 
енергозберігаючою, потрібно 
мати товщину стін не менше од-
ного метра. А суть енергозбере-
ження полягає в тому, щоб оцей 
наш будинок (а це 2 під’їзди та 
40 квартир) утеплявся зовні – по 
проекту десь 10 сантиметрів. А 
потім штукатурився, фарбував-
ся... Після цього набагато змен-
шується споживання енерго-
носіїв. Нині стосовно цього в 
нас уже замінена енергощитова, 
з’явились світлодіодні елементи.

– Ваші під’їзди в будиноч-
ку охайні, скрізь чистота, від-
чувається щоденний догляд. 
Тож недарма будинок посів пер-
ше місце серед районних ОСББ. 
Отримали ви і подяку за перше 
місце в міському конкурсі за кра-
щий благоустрій серед об’єднань 
співвласників багатоквартир-
них будинків. Кажуть, що ви, 
Любове Миколаївно, навіть у 
підвалі навели красу...

– Під час 50-річчя будинку (а 
воно було в кінці 2010 року, – 
авт.) ми там святкували. У ве-
ликому залі, який має 37 ква-
дратних метрів. Кожного меш-
канця, котрий доклав зусиль, 
старань, нагороджували як мо-
гли. Так, скажімо, Анатолій Бой-
ко отримав наш диплом «На всі 
руки майстер». І справді, Ана-
толій Григорович (до речі, чоло-
вік Любові Миколаївни, – авт.) – 

і електрик, і слюсар, і, коли тре-
ба, двірник. Узагалі, стараються 
всі мешканці будинку – молод-
ці! Дуже допомагає нам районна 
влада: завжди нам йде назустріч. 
Насамперед, спасибі голові 
Жовт невої райради Володими-
ру Коритніку, його заступнику 
Олександру Швецю, начальнику 
житлово-комунального госпо-
дарства району Анатолію Кор-
дюкову, головному спеціалісту 
цієї служби Марині Верещагіній.

– Ви керуєте ОСББ майже 4 
роки, багато чого облаштува-
ли, і зараз в будинку триває ре-
монт. Чи маєте, може, якийсь 
фах будівельника?

–Свого часу працювала тех-
ніком-технологом на заводі за-
лізобетонних виробів. Був ра-
ніше трест «Криворіжсільбуд». 
Так що, певною мірою, знаю тех-
нологію виготовлення залізо-
бетону. Трудилася і майстром, 
і на ітеерівських посадах. А ось 
до будинкового комітету не мала 
жодного відношення. Люди по-
просили, мовляв, візьмися, Лю-
башо, за цю нову справу, а ми 
тобі підсобимо. Хочу зазначити: 
нам дуже допомагає місто. За ко-
шти його бюджету зроблено ре-
монт покрівлі, заасфальтовано 
прибудинкову територію. У цьо-

му році повністю замінили оту 
жахливу щитову, і нині, повто-
рюсь, у нас діодне освітлення в 
під’їздах та підвалі.

За словами Любові Миколаїв-
ни, у них підібрався гарний ко-
лектив, яким вона дуже задово-
лена. У під’їздах мешканці при-
бирають по черзі. Нині розпоча-
то новий ремонт – замінюються 
старі на нові кабелі.

– Знаєте, коли ремонтувався 
дах, у людей було таке піднесен-
ня, немов під час перших радян-
ських п’ятирічок, – додає Л. Граб-
ська. – Настільки всі згуртува-
лись! Навіть заробляючи копій-
ки, примудряємось щось робити. 
Ось хочемо огородити терито-
рію, за яку платимо оренду. Тому 
її оберігаємо, немов зіницю ока. 
Так само, як і прибудинкову те-
риторію. ОСББ має багато пере-
ваг, хоча, можливо, це і не пана-
цея. Знаю це від своїх знайомих, 
котрі нині мешкають у німець-
кому Дюссельдорфі. У них буди-
нок – теж щось на зразок наших 
ОСББ. У східній Німеччині так 
само збереглися «хрущовки». Це 
я побачила в якомусь докумен-
тальному фільмі. Так от: вони 
в німців утеплені, прикраше-
ні квітами, пофарбовані. Та так, 
що я навіть не впізнала, що це 
звичні «хрущовки». Тому в мене 
з’явилась мрія, щоб наш будинок 
по Тухачевського, 10 був таким 
же, а може, навіть і кращим! Є 
чимало інших задумок, можли-
во, і дах якось обладнати соняч-
ними батареями.

...Коли полишав уже будинок, 
запали в душу слова мешканки 
тринадцятої квартири Любові 
Іванівни Краєвської: «У нас ке-
рівниця – та, що треба! Багато 
всього організує – ми дуже нею 
тішимося. Таку, як Любов Мико-
лаївна, треба ще пошукати. Вони 
з чоловіком Анатолієм Григоро-
вичем – стопроцентні трудоголі-
ки. На них і рівняємось!»

Віталій ТКАЧУК. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Саксаганський р-н

«Повір у себе»
У спортивному залі Криво-

різького природничо-науко-
вого ліцею відбувся районний 
спортивно-розважальний фес-
тиваль «Повір у себе» для ді-
тей-інвалідів, які навчаються 
вдома. 

У святковій програмі діти бра-
ли участь у змаганнях з елемен-
тами спортивних ігор, змаган-
нях з шашок і шахів, були задія-
ні в майстер-класі від гуртка юних 
техніків. Розважальні заходи для 
учасників фестивалю підготували 
«Центр дитячо-юнацької творчості 
«Сонях», художні колективи ПК ім. 
Артема, вихованки відділення ху-
дожньої гімнастики ДЮСШ № 10, 
вихованці відділення боксу ДЮСШ 
№ 8, Криворізький міський театр 
ляльок та учні Криворізького при-
родничо-наукового ліцею.

До речі, напередодні районно-
го свята серед наших головних ге-
роїв було проведено конкурс твор-
чих робіт на тему «Світ, у якому я 
живу» в семи номінаціях. Дітей, 
які взяли участь у конкурсі, депу-
татський корпус Саксаганської ра-
йонної у місті ради нагородив по-
дарунками.

Переможці та призери конкур-
сів були нагороджені грамотами, 
медалями та солодкими призами. 
Для найбільш активного учасни-
ка спортивно-розважального фес-
тивалю депутати районної у місті 
ради Віталій Польовий та Олег Ко-
лодій підготували головний приз 
– домашній кінотеатр, володар-
кою якого стала Єлизавета Яценко.

На святковому заході здійснила-
ся давня мрія Максима Сафоніка – 
познайомитися з майстром спор-
ту міжнародного класу з боксу Єв-
геном Хитровим, який від щирого 
серця подарував хлопцеві боксер-
ські рукавички зі своїм підписом, 
привезені з Олімпійських ігор.

Готуємось  
до перепису

Відповідно до календар-
ного плану робіт на 2012 рік з 
підготовки до Всеукраїнсько-
го перепису населення, управ-
лінням статистики у місті Кри-
вому Розі продовжуються по-
вторні перевірки адресного 
господарства. 

І вже зафіксовано факти відсут-
ності на будівлях адресних покажчи-
ків, що унеможливлює якість про-
ведення таких робіт, як здійснення 
переписного районування. А відпо-
відно до статті 6 «Методи Перепи-
су населення» Закону України «Про 
Всеукраїнський перепис населен-
ня» із змінами, одним із методів 
перепису населення є безпосеред-
нє відвідування  житлових  будин-
ків та житлових приміщень в інших 
будівлях тимчасовим  переписним 
персоналом і заповненням ним пе-
реписної документації.

Тож, шановні мешканці приват-
ного сектору забудови Саксаган-
ського району та в цілому Криво-
го Рогу, з метою створення сприят-
ливих умов для якісного проведен-
ня робіт щодо здійснення перепис-
ного районування вам варто вжити 
заходів щодо оснащення житлових 
будинків адресними покажчиками.

Від Тернів до Інгульця

ЖИТТЯ РАЙОНУ В ЦИФРАХ І ФАКТАХ
Саксаганський район – серцевина Кривбасу. 

Його неповторне обличчя створюють оригінальні 
за своєю архітектурою станції швидкісного трам-
ваю, низка шахтних копрів, сучасні будівлі, висот-
ні житлові мікрорайони, які межують з колишні-
ми рудничними селищами, геологічні пам’ятки 
природи «Сланцеві скелі» та «Виходи амфіболі-
тів». Пишається у своїй величі його візитна картка 
– дев’ятикупольний Спасо-Преображенський ка-
федральний собор.
Створено Саксаганський район 13 листопа-

да 1975 року на частинах території Дзержинсько-
го, Жовтневого та Центрально-Міського районів. 
Його рік заснування співпадає з 200-річчям Кри-
вого Рогу. До території району тоді ввійшли жит-
лові масиви рудоуправління ім. Кірова та ім. Кар-
ла Лібкнехта, північна частина селища Довгинце-
ве, частина житлового масиву рудоуправління ім. 
Дзержинського та житловий масив по вулиці Дні-
пропетровське шосе.
Загальна площа району – 3920 га. До його 

складу входять три житлових мікрорайони, три 
проспекти, три площі та 138 вулиць. Населення – 
139 тис. чоловік.
Однією із запорук добробуту саксаганців є по-

тужний розвиток промисловості району. Його еко-
номічний потенціал представляють: ДПП «Кривбас-
промводопостачання», СП ПАТ «Маріупольський 
металургійний комбінат ім. Ілліча» ГЗК «Укрмеха-
нобр», ТОВ «Полстар», а також сім підприємств ко-
мунальної галузі, які працюють на життєзабезпе-
чення всього міста, чотири транспортних підпри-
ємства та ДП «Науково-дослідний гірничорудний 
інститут». Гірничодобувну індустрію представля-
ють шахтоуправління з підземного видобутку руди 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», шахта «Родіна» 
ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», шах-
ти «Гігант-Глибока» та «Артем-2» ПАТ «Централь-
ний гірничо-збагачувальний комбінат». А флагма-
ном промисловості району є ПрАТ «Криворізький 
завод гірничого обладнання».
Налагоджена робота малого і середнього біз-

несу є запорукою стабільності району та його тери-

торіальної громади. Щоб забезпечити район по-
слугами побуту, торгівлі, сервісного обслуговуван-
ня, товарами народного споживання – функціонує 
більше 650 магазинів, 117 об’єктів оптової торгів-
лі, понад 400 підприємств побуту, 125 об’єктів рес-
торанного бізнесу, три ринки («Ювілейний» ДП ОСС 
«Ринок Ювілейний», «М’ясний павільйон» ТОВ «Аг-
ростандарт», «Б. Вечірній ТОВ «Спот Маркет»), міні-
ринок «Жовтневий» ТОВ «Юнит» і торговельні ряди 
ТОВ «Контраста». Саксаганців обслуговують 14 під-
приємств-товаровиробників, де виготовляється 
більше 300 найменувань продукції: хліб, хлібобу-
лочні, кондитерські, макаронні вироби, борошно, 
майонез, гірчиця та газована вода.
Саксаганці пишаються своїм спортивним 

життям, повним натхнення та досягнень. Для під-
тримки їх спортивного духу сьогодні діють три ста-
діони та плавальні басейни, понад 40 спортивних 
залів, 129 спортивних майданчиків, більше 60 при-
міщень для занять фізичною культурою. Предме-
том гордості є й автомотодром «Кривбас-Екстрім».
У районі працюють комунальні заклади, що 

надають соціальні послуги людям, які потребують 
їх найбільше. Так, КУ «Центр соціальної реабіліта-
ції дітей-інвалідів у м. Кривому Розі» надає різні 
види допомоги: ранню соціальну реабілітацію, со-
ціальну реабілітацію, медичний супровід, психо-
лого-педагогічну реабілітацію, фізичну реабіліта-
цію для дітей-інвалідів. Понад 40 видів соціаль-
них послуг надає КУ «Територіальний центр соці-
ального обслуговування (надання соціальних по-
слуг) у Саксаганському районі».
На базі територіального центру створе-

но пункт прокату засобів реабілітації, послугами 
якого користуються досить активно. Пенсіоне-
ри полюбляють відділення соціально-медичних 
послуг, де вони завзято проходять оздоровчий 
курс. Нещодавно було відкрито нове відділення 
– адресної натурально-грошової допомоги, де 
надаються послуги перукаря, швачки та взуттьо-
вика. Непрацездатним громадянам, які опинили-
ся в складних життєвих обставинах, допомагають 
мультидисциплінарні бригади.

g 7 грудня – День місцевого самоврядування
Голова Саксаганської районної у місті ради Валерій Беззубченко:

«Довірою людей дорожити вмійте»
Він наймолодший серед голів районних у Кривому 
Розі рад і один з наймолодших серед колег Дніпропе-
тровщини та України. Але на його вік давно вищесто-
ящі керівники не зважають – за роботу питають стро-
го, як і з усіх. Утім, Валерій Беззубченко – хороший 
учень у свого наставника Олександра Вілкула і добре 
засвоїв, яка вага відповідальності першої особи.

Отже, стабільний соціально-
економічний і духовний роз-
виток району, підвищення рів-
ня добробуту населення, утвер-
дження гласності та відкритос-
ті в діяльності районної влади – 
це принципова позиція в роботі 
голови Саксаганської райради 
В. Беззубченка.

– Валерію Вікторовичу, з 
якими здобутками зустрічає-
те професійне свято всіх, хто 
душею вболіває за район, рідне 
місто, хто генерує нові ідеї та 
шукає можливості для їх вті-
лення заради кращого життя 
людей?

– Наш район транзитний. 
З’єднує північні та південні ра-
йони міста, тому велику увагу в 
поточному році приділяли ре-
монту автомобільних доріг. Так, 
виконали капітальні та поточні 
ремонти доріг на вулицях Іллі-
чівській, Космонавтів, Рокоссов-
ського, Костенка, Співдружнос-
ті. А ще – навколо мікрорайонів 
Сонячного, Гірницького та буль-
вару Вечірнього. Відкрили нову 
дорогу по вулиці Дарвіна.

Повністю здали в експлуата-
цію реконструйовану багатопо-

верхівку на 90 квартир за адре-
сою: вулиця Кустанайська, 6.

Разом з тим, на території райо-
ну побудували та відкрили чоти-
ри сучасних дитячих майданчи-
ки (вул. Балакіна, 4; мкрн. Юві-
лейний, 5; пр. Миру, 29-б; пр. 
Миру, 7), обладнали безліччю 
малих форм для комфортного 
проведення дозвілля мешканців 
району з їхніми дітьми.

Також з приємністю повідо-
мляю, що з метою вирішення со-
ціальних проблем Кривого Рогу 
Саксаганський район взяв ак-
тивну участь у соціальній про-
грамі «Місто нашими руками» 
компанії Метінвест. Ми пред-
ставили широкому загалу най-
більш оригінальні та інновацій-
ні проекти, які стали перемож-
цями та вже сьогодні реалізу-
ються на території району, серед 
них, зокрема, – реконструкція 
скверу «Юність».

Духовною окрасою району 
стала і побудована за техноло-
гією «без єдиного цвяха», єди-
на в місті дерев’яна церква Свя-
тої Мучениці Тетяни, що знахо-
диться на вулиці Мелешкіна.

– Цікаво, а які результати 

пілотного проекту «Модерні-
зація охорони здоров’я»?

– Хороші. Ми відкрили амбу-
латорію № 5 Центру первинної 
медико-санітарної допомоги № 4 
у житловому реконструйовано-
му будинку на вулиці Кустанай-
ській. Це дозволило наблизити 
якісну та ефективну допомогу 
до жителів найбільшого району 
міста Кривого Рогу.

– Пане голово, користуючись 
нагодою, не можу не подякува-
ти вам щиро і публічно за під-
тримку Криворізького місько-
го фестивалю меду, засновано-
го «Червоним гірником», що два 
роки поспіль проводиться в ра-
йоні та збирає тисячі й тися-
чі городян.

– І вам спасибі за цікавий про-
ект та втілення його в життя. 

Медове свято справді припало 
до душі саксаганцям і всім жи-
телям Кривого Рогу. Але ми цьо-
го року провели ще чотири по-
мітних свята – вулиць Мелеш-
кіна, Отто Брозовського, Спів-
дружності та мікрорайону Со-
нячного.

– Над чим працюватимете 
в найближчому майбутньому? 
Які завдання перед собою ста-
вить виконком райради?

– Запланували капітальний ре-
монт доріг на вулицях Балакі-
на, Курчатова, мікрорайонах Со-
нячному, Гірницькому, відкриття 
дитячих майданчиків на вулиці 
Мелешкіна та житловому маси-
ві Карла Лібкнехта. Також рекон-
струкцію і відновлення фонта-
на та прилеглої території скверу 
біля Палацу культури шахти «Ро-
діна» ПАТ «Криворізький залізо-
рудний комбінат».

Обов’язково втілимо в жит-
тя проект «Віра, надія, любов», 
згідно з яким у сквері імені Ар-
тема буде встановлено дерев’яні 
скульптури, та проект щодо ре-
конструкції і благоустрою скве-
ру Космонавтів.

Так само, як і реконструюємо 
фонтан у сквері імені Артема та 
пам’ятник 118 працівникам ру-
доуправління імені Кірова, заги-
блим у роки Великої Вітчизняної 
війни, по вулиці Мелешкіна, 14. 
Маємо чимало й інших цікавих 
та корисних задумів, які стара-
тимемося втілити в життя.

Микола КРАМАРЕНКО.

Валерій Беззубченко.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Довгинцівський р-н

Від Тернів до Інгульця

День народження 
у свято

Довгинцівський район веде 
свій відлік від 7 грудня 1979 
року, відколи рішенням Пре-
зидії Верховної Ради Украї-
ни він був утворений у складі 
Кривого Рогу. 

І так уже сталося, що саме 7 
грудня щороку відзначається 
День місцевого самоврядування.

Таким чином, у цей день до-
вгинцівці відзначають подвійне 
свято – день народження рідного 
району, а також професійне свято 
тих, кому громада довірила керу-
вання на місцевому рівні.

Допомога  
потребуючим

З початку року виконкомом 
районної у місті ради надано 
матеріальної допомоги дітям, 
хворим на злоякісні новоутво-
рення, на суму понад 46 тис. грн. 

Разом з тим, за 9 місяців 2012 
року  надано матеріальної допо-
моги 111-ти мешканцям району на 
суму понад 25  тис. грн. Крім цьо-
го, виплачена компенсація непра-
цюючим фізичним особам, які по-
стійно надають соціальні послуги 
громадянам похилого віку, інвалі-
дам, дітям-інвалідам, хворим, які 
не здатні до самообслуговування, 
на суму більш як 106 тис. грн.

А в рамках відповідної держав-
ної програми адресна допомога 
на придбання другої тонни твер-
дого палива та другого балона 
скрапленого газу виплачена 25-ти 
громадянам на загальну суму 12,4 
тис. грн. Водночас у нинішньому 
році заплановано проведення 6 
капітальних ремонтів осель інва-
лідів Великої Вітчизняної війни.

Заради дітей
Службою у справах дітей ви-

конкому Довгинцівської ра-
йонної у місті ради проведено 
семінар начальників служб у 
справах дітей виконкомів ра-
йонних у місті рад на тему «Ді-
яльність комісії з питань за-
хисту прав дитини в світлі за-
безпечення реалізації прав ди-
тини», в якому взяли участь 
начальник служби у справах 
дітей виконкому Криворізь-
кої міської ради, начальники 
служб у справах дітей виконко-
мів районних у місті рад тощо. 

На засіданні розглянуто питан-
ня захисту соціальних, житлових 
та майнових прав дітей: створення 
прийомної сім’ї, встановлення спо-
собу участі батька у вихованні та 
спілкуванні з малолітньою дитиною, 
надання згоди батькам на укла-
дення договору дарування житла 
на ім’я малолітньої дитини, на від-
чуження житла, власником якого 
є діти, на укладення договору про 
припинення права на аліменти для 
малолітньої дитини у зв’язку з пе-
редачею права власності на неру-
хоме майно. Особливу увагу надано 
розгляду питань щодо позбавлення 
батьківських прав батьків дітей.

ЖИТТЯ РАЙОНУ В ЦИФРАХ І ФАКТАХ

g Голова на своєму місці

У людей на очах
Її примітна хвіртка відкрита майже завжди, й чи не 
кожен навколишній мешканець покаже її ошатний 
будинок, що стоїть на самому початку вулиці Лугової.

– Ну це й не дивно, – посміха-
ється на таке зауваження голо-
ва квартального комітету №30 
селища Залізничне Людмила 
Лукіна. – Адже, так би мовити, 
головую тут уже більше три-
надцяти років, усіх мушу знати, 
тож і мене люди знають. А при-
ходять постійно – хто за харак-
теристикою з місця мешкан-
ня для влаштування на робо-
ту, хто за довідкою, хто просто 
за порадою. А бува, і так тра-
пляється, що одна сусідка при-
біжить на іншу скаржитись, бо 
та, бач, на неї якось не так по-
дивилась чи їй щось не теє вчу-
лося. Люди різні, то й підходи 
до всіх різні.

– Справляєтесь?
– А куди діватись, мушу тяг-

ти цього плуга, коли свого часу 
впряглася. Тільки ось коли на-
риваєшся на чиюсь грубість, на 
якесь невмотивоване хамство, 
ось тоді, вибачте, на душі непри-
ємно. Бо підходиш, скажімо, до 
господаря й просиш прибрати 
його ділянку, що на дорогу вихо-
дить, а він натомість… Не хочу 
про таке у свято згадувати, бо, 
зрештою, добрих людей усе ж 
таки значно більше, і коли спіл-
куєшся з ними, ось тоді справ-
ді приємно. А ще – коли зробиш 
щось заради громади, коли ви-

ходить здійснити бажане, тоді 
також. Хоч проблем на наших 
кутках вистачає.

– Наприклад? Озвучте. 
Може, почує хто відповідаль-
ний та й допоможе.

– Нині, коли вже майже зима, 
то з водою ніби все гаразд. На-
томість улітку, коли ця живиль-
на волога потрібна найбільше, 
з нею постійні складнощі. Дех-
то, і мій чоловік в їх числі, вико-
пав собі свердловину і звідти ка-
чає на полив, щоб від водогону 
не залежати. Хоча треба сказа-
ти, що й не всі господарі, так би 
мовити, справні хазяї, бо прямо 
на водогін ставлять насос, аби 
в них тільки тиск і був, а решта 
людей без води через таких му-
сять бути. З ними боремося ра-
зом з водоканалом.

Світло також підводить. У бу-
динках ще більш-менш, а ось із 
зовнішнім – зовсім біда. Один 
стовп на всеньку вулицю, та й 
усе. Тому коли темнішає, то на 
вулицю виходити просто ляч-
но, бо ще впадеш, об щось пере-
чепившись. А з цим нині просто, 
адже дорога – самі дивіться яка, 
щебінь та каменюки. Я вже й ка-
зала, і просила, і навіть сварила-
ся в різних інстанціях, та дорога 
як була, так і лишилась хіба що 
напрямком.

– Чи дослухаються до вас і 
до ваших колег у райвиконко-
мі? Чи справді ваша громадська 
в багатьох розуміннях посада 
потрібна?

– Райвиконком, на жаль, і сам 
не все може. Хоча в межах сво-
їх повноважень дійсно стараєть-
ся підтримати, допомогти та по-
сприяти в різних ситуаціях. І в 
цьому сенсі такі голови квар-
тальних комітетів, як оце я, та 
й не тільки, – йому, переконана, 
непогана поміч. Бо хто ж, окрім 
нас, краще знає ситуацію на сво-
їх кутках? Тільки ми. Так само 
активно співпрацюємо з право-
охоронцями, які нерідко зверта-
ються, щоб прояснити той чи ін-
шим момент щодо жильців, чи 
проживає такий фактично, чи 

тільки прописаний тощо. Вони 
– до нас, ми – до них у разі по-
треби.

З іншого боку, на нашій вули-
ці Луговій – майже всуціль пен-
сіонери, молоді тут чомусь дуже 
мало. І хто про них ще потур-
бується, хто піде по різних ка-
бінетах, аби розповісти про їхні 
потреби? Тим більше, що наші 
мешканці переважно не над-
то активні, а тому, в разі чого, 
практично з будь-якого питан-
ня – одразу до мене: Людо, а що 
там, а як там, а ти те або се бачи-
ла? Чи щось там дізнатись, уточ-
нити, прояснити ситуацію – усі 
ж до мене йдуть, і кожного по-
винна вислухати, кожному від-
повісти чи щось порадити.

Воно ніби просто з одного 
боку, а з іншого – не дуже. Але, 
повторюся, мушу, бо повинен же 
хтось тягти. Коли випало мені по 
життю, то й життя в мене таке, 
у людей на очах. Бо ти всіх зна-
єш, та й люди тебе знають, оці-
нюють.

– Мабуть, ще й цінують.
– Сподіваюсь. Хоча заслу-

жити людську шану доволі не-
просто, натомість втратити – 
простіше простого. Але пере-
конана, що коли представля-
єш стількох людей, то повинен 
або сповна віддаватись доруче-
ній справі, або не братись за неї 
взагалі. Бо в такому ділі, як мо-
виться, серединка на половинку 
не вийде.

Едуард БІЛИК. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Людмила Лукіна.

Президія Верховної Ради Української 
РСР Указом від 7 грудня 1979 року утвори-
ла в м. Кривому Розі Довгинцівський район. 
Нині населення району становить майже 100 
тис. осіб.
Цього року в районі виконано чимало 

значущих робіт, наприклад, реконструкцію 
та розширення загальноміських каналіза-
ційних очисних споруд по вул. Дніпропетров-
ське шосе, будівництво полігону для складу-
вання твердих побутових відходів тощо. Та-
кож введено в експлуатацію індивідуальне 
житло приватного сектору загальною пло-
щею 2,4 тис. м2. Згідно з міською програмою 
на території району цьогоріч було встанов-
лено 341 світильник зовнішнього освітлен-
ня, висаджено 418 дерев та 754 кущі, вико-
нано ремонт автошляхів загальною площею 
покриття 33,5 тис. м2,  відремонтовано по-
крівлю у 125 будинках тощо.
З метою підвищення якості надання 

медичних послуг населенню протягом 9 мі-
сяців 2012 року в профілактично-лікуваль-
них закладах району проведено різні ре-
монтні роботи. Скажімо, у поліклінічному 
відділенні КЗ «Міська дитяча лікарня №  2» 
Дніпропетровської обласної ради» виконано 
косметичний ремонт ІІІ поверху, придбано та 
встановлено сушарки для рук та проточні во-
донагрівачі. У КЗ «Криворізький дитячий ту-
беркульозний санаторій № 1» Дніпропетров-
ської обласної ради» проведено поточний 
ремонт приміщень санаторію, а саме: трьох 
сходинкових майданчиків, спальних та ігро-
вих приміщень для дітей молодшої віко-
вої групи, роздягальні, також було замінено 
дверні полотна. У КУ  «Центр первинної ме-
дико-санітарної допомоги №5» Криворізь-
кої міської ради» виконано поточні ремон-
ти приміщень амбулаторії №4 та амбулаторії 
№5. У закладах освіти виконано капітальний 
ремонт покрівлі комунального дошкільного 
навчального закладу № 162, капремонт по-
крівлі загальноосвітньої школи № 109 та ка-

пітальний ремонт покрівлі Криворізької спе-
ціалізованої школи № 9.
Згідно з програмою розвитку в ниніш-

ньому році проведено різні районні свята та 
культурно-масові заходи, а саме: військово-
патріотичний фестиваль «Солдатська пісня», 
концертну програму з нагоди Міжнародно-
го жіночого дня, конкурс гітаристів «Україна 
моя», фестиваль народної творчості «Весна 
Рудани», районне свято з нагоди Дня засну-
вання міста Кривого Рогу, свято з нагоди Дня 
працівників культури та аматорів народно-
го мистецтва, районний святковий концерт 
з нагоди Дня Конституції України, святкуван-
ня 21-ї річниці Незалежності України та Свя-
та квітів тощо. Цьогоріч також була прове-
дена низка суспільних заходів, серед яких 
– акція «За здоровий спосіб життя» до Все-
світніх днів боротьби з тютюнопалінням, 
наркотиками та їх незаконним обігом, соці-
альна акція для багатодітних матерів з на-
годи Дня матері, соціальна акція для багато-
дітних сімей до Дня сім’ї, районний конкурс 
серед творчо обдарованих сімей «Родинне 
коло»,  районна соціальна акція для дітей з 
багатодітних сімей «Готуємо дітей до шко-
ли» та інші.
Станом на 1.10.2012 оздоровлено 29 ді-

тей пільгових категорій, зокрема в ДП «МДЦ 
«Артек» – 14 дітей; ДП «УДЦ «Молода гвар-
дія» – 7 дітей; КЗ «Дитячий заклад оздоров-
лення та відпочинку ім. О. Матросова» – 6 ді-
тей; дитячий заклад оздоровлення та відпо-
чинку «Оріон» – 2 дітей. З метою створення 
необхідних умов для відпочинку та оздоров-
лення дітей у літній період загальноосвітні-
ми закладами району, дільницями кому-
нального підприємства «ЖЕО №  45» вико-
нано ремонт та благоустрій 15 шкільних 
спортивних комплексів та 10 спортивних 
майданчиків за місцем проживання. Вста-
новлено 6 спортивних майданчиків із трена-
жерним обладнанням на територіях загаль-
ноосвітніх шкіл №№ 9, 88, 94, 108, 109, 130.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Дзержинський р-н

«Зоряні пісні»
Наші люди та без пісенного 

хисту – таке навіть уявити не-
можливо. Причому, зазвичай, 
той талант – від самого юного 
віку. Це і засвідчив недавній 
захід, що відбувся в Дзержин-
ському районі.

Минулого тижня міський кому-
нальний заклад культури «Народ-
ний дім» приймав районний пі-
сенний фестиваль для початків-
ців від 5 до 16 років «Дзержинки 
зоряні пісні». Тож шанувальникам 
юних виконавців вдалося від душі 
насолодитися талановитими ви-
ступами.

Починається  
з профорієнтації

Здобувати професійну освіту 
за своїм уподобанням надзви-
чайно важливо, коли хочеш, 
аби отриманий фах приносив 
тобі справжнє задоволення. 

І тут головне – ще на шкільній 
лаві отримати розуміння, до якої 
професії в тебе лежить душа. Це 
важко, адже в нинішніх школя-
рів, на відміну від їхніх батьків 
та дідів, куди менше можливос-
тей відчути виробничий процес на 
собі, але за підтримки дорослих 
це все ж таки цілком можливо.

Тонкощі організації профорієн-
таційної роботи в загальноосвітніх 
навчальних закладах щодо отри-
мання допрофесійної та початко-
вої професійної освіти серед учас-
ників навчально-виховного про-
цесу нещодавно обговорювалися 
на міському науково-практично-
му семінарі. Захід приймав у своїх 
стінах Криворізький науково-тех-
нічний металургійний ліцей №16. 
У ньому взяли участь представни-
ки закладів професійно-технічної 
освіти та керівники загальноосвіт-
ніх закладів району.

Районними 
пам’ятками

Дзержинський район спра-
ведливо вважається окрасою 
та гордістю міста. 

За останній час у районі з’явився 
цілий ряд нових прикметних 
об’єктів, що нагадують про видат-
них дзержинців. Так, біля голов-
ного корпусу Криворізького наці-
онального університету відкри-
то пам’ятник Володимиру Бизо-
ву, ректору Криворізького техніч-
ного університету в 1985-2002 рр., 
президенту Академії гірничих наук 
України, видатному науковцю і 
громадському діячу.

Відкрито меморіальну дошку Ві-
ктору Олейникову, першому секре-
тарю Криворізького міськкому КПУ 
у 1955-1965 рр., Почесному гро-
мадянину міста Кривого Рогу, на 
фасаді житлового будинку № 7 по 
вулиці, що названа на його честь.  
А на споруді загальноосвітньої 
школи №63 встановлено меморі-
альну дошку Олексію Семиволосу, 
Почесному громадянину м. Криво-
го Рогу, видатному гірнику.

Від Тернів до Інгульця

ЖИТТЯ РАЙОНУ В ЦИФРАХ І ФАКТАХ

g Постать

Депутатський значок допомагає  
ефективніше вирішувати проблеми
– Вдячна долі, що вибрала саме ту професію, яка 
стала улюбленою, – розпочинає Валентина Гурова. – 
Улюблений фах – це гарантія якості життя. У 1979-му 
закінчила педагогічний – і пішла до школи.

У той час, коли всі мріяли бути 
космонавтами і телеведучими, 
вона точно знала, що буде сто-
яти біля дошки. Тому, коли піс-
ля інституту переступила по-
ріг свого першого класу, зовсім 
не злякалася. Своєрідний педа-
гогічний досвід випускниця вже 
мала: удома навчала грамоти не-
письменну бабусю. Звідти і по-
чалася її «шкільна любов».

Відтоді й не мислить себе поза 
цією галуззю. Майже два деся-
тиліття віддала загальноосвітній 
школі №60, де працювала вчите-
лем біології та хімії, згодом була 
заступником директора і дирек-
тором.

– Коли мені запропонува-
ли підвищення – перейти в ра-
йонний відділ освіти, плакала, 
справді плакала, бо не знала, як 
покинути дітей, давно знайо-
мий дружний колектив шістде-
сятої школи, – пригадує Вален-
тина Костянтинівна. – Але й тут 
знайшла своє місце. Я працюю 
з керівниками закладів освіти. 
За чотирнадцять років робо-
ти тут багато чого вдалося зро-
бити. І відповідальність уже на-
багато більша, ніж на посаді ди-

ректора школи. Бо відповідаєш 
не за 2 тисячі дітей, а за 10 тисяч 
учнів, 2 тисячі малюків з дитя-
чих садочків. Ні в кого, мабуть, 
і в Україні при відділі освіти та-
ких великих об’єктів підпоряд-
кування немає: це і плавальний 
басейн, і стадіон «Металург». За-
раз готується до відкриття «Льо-
дова арена», і вона теж буде під-
порядкована відділу освіти.

Нині вона – завідуюча мето-
дичним кабінетом відділу освіти 
виконкому Дзержинської район-
ної у місті ради, депутат Дзер-
жинської райради двох скли-
кань. Спершу, каже, в депутати 
не поспішала.

– Мене як начальника відділу 
освіти запрошували на сесії, але 
я не мала права голосувати, ви-
рішувати конкретні питання, – 
пояснює Валентина.

Депутатський значок, гово-
рить, потрібен для того, аби 
ефективніше вирішувати осві-
тянські проблеми.

– Як депутат я маю право го-
лосу на сесії. Я виступаю за ту 
частину громади, яка назива-
ється «діти», – посміхається пані 
Валентина. – Я можу виступити 

із пропозицією. Ось наприклад, 
влітку до Скадовська в дитячий 
оздоровчий табір «Слава» міс-
то відряджає дітей-сиріт. Кожен 
район відповідає за свій корпус 
у цьому таборі. Саме на сесії ра-
йонної ради мені вдалося підня-
ти питання обладнання «нашо-
го» корпусу, а голова Дзержин-
ської районної у місті ради Сер-
гій Степанюк підтримав – він 
теж депутат. Звернулися до ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг», 
там виділили 900 тисяч гривень. 
Не корпус вийшов, а «лялечка» 
для діток. Це і питання вирішен-
ня матеріальної допомоги бага-

тодітним родинам, і вирішен-
ня питання виділення додатко-
вих коштів на ремонти закладів 
освіти. Районна рада затверджує 
бюджет, план соціально-еконо-
мічного розвитку району, куди 
входять і заклади освіти. Тож 
я як депутат можу надати про-
позиції, враховуючи ті потреби 
освітніх закладів, які існують на 
даний момент. Крім того, зверта-
ються різні люди зі своїми про-
блемами – побутовими, скажімо, 
ремонт покрівлі; чи за наданням 
якоїсь довідки для людини, яка 
не може вийти з дому. Та й освіта 
– це галузь, яка ніколи не може 
стояти на місці, тому тут постій-
но є над чим працювати.

Найбільше ти можеш прине-
сти користі собі й оточуючим, 
коли знайшов своє місце, свою 
роботу, свій фах, переконана Ва-
лентина Гурова. Хоча й зізнаєть-
ся: не фахом єдиним.

– Успішна кар’єра, досягнення 
в житті неможливі, якщо немає 
затишного дому, люблячої ро-
дини. Мене мої рідні – чоловік, 
донька та зять – завжди підтри-
мують. Люблю своїх двох ону-
чок, – посміхається вона. – По-
будувати таку блискучу кар’єру 
і за тридцять з гаком років не 
розлюбити справу, яку робиш, 
не можна, якщо за спиною нема 
міцного родинного тилу.

Володимир СКІДАНОВ, Анна РОДІЧКІНА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Валентина Гурова.

Дзержинський район – один з пер-
ших трьох районів, створених на терито-
рії міста 1936 року. Своїм народженням ра-
йон зобов’язаний промисловому зростан-
ню Криворізького басейну, розвитку рудо-
управління імені Ф.Е. Дзержинського та 
Криворізького металургійного заводу, який 
з першого дня своєї роботи створив про-
мислову основу всього нашого індустрі-
ального міста. Перший орденоносець серед 
підприємств Кривбасу, криворізький завод 
із виготовлення металу з місцевої руди став 
невід’ємною складовою та визначальною 
ознакою Дзержинського району.
На сьогоднішній день Дзержинський 

район по праву вважається центром міста. 
Він охоплює площу у 4427 га, на якій про-
стягнулися 194 вулиці загальною довжи-
ною 366,5 км і де зведено 4288 житлових 
будинків.
Населення району складає понад 

64,5 тис. чол., з яких 44,22% – чоловіки та 
55,78% – жінки.
На території району зосереджена по-

тужна розгалужена інфраструктура. Крім 
такого промислового лідера, як ПАТ «Арсе-
лорМіттал Кривий Ріг», у районі функціонує 
ще понад 50 підприємств, котрі також здій-
снюють відчутний внесок у соціально-еко-
номічний розвиток міста. Серед них виріз-
няються ПАТ «Криворіжгаз», КП «Кривбас-
водоканал», ПП «Восход».
Далеко за межами району славиться 

його інтелектуальна, культурна і спортив-
на база. І не дивно, адже на його просторах 
розташувалися 4 виші, найавторитетнішим 
з яких по праву вважається Криворізький 
національний університет, 4 технікуми, 2 
професійно-технічні заклади, 15 загально-
освітніх, 20 дошкільних і 3 позашкільні за-
клади, 9 закладів культури, 11 закладів фіз-
культури і спорту.

Представницький склад районної у 
місті ради досить різноманітний. І це ще раз 
підкреслює змістовну і розгалужену інф-
раструктуру району, а саме: інтереси сво-
їх виборців захищають представники галу-
зі охорони здоров’я (4 чол.), освіти і науки 
(7 чол.), культури і спорту (2 чол.), промис-
ловості (5 чол.), підприємництва (11 чол.), 
службовці (4 чол.), пенсіонери (5 чол.). Ке-
рівні посади різного рівня займають 26 де-
путатів. 
Досвід і знання, отримані під час ро-

боти на благо Дзержинського району, свого 
часу допомогли Дмитру Степанюку (голова 
районної ради у 1990-1998 роках) та Мико-
лі Трайдуку (голова районної у місті ради у 
2002-2007 роках) бути обраними депутата-
ми Верховної Ради України.
Депутатський корпус Дзержинської 

районної у місті ради VІ скликання склада-
ється з 44 депутатів, з яких 12 – жінки і 32 
– чоловіки. 17 депутатів обиралися до ра-
йонної ради не вперше, серед них – Ніла 
Фоменко, Сергій Прокопенко, Лілія Селіван-
чик, Володимир Удовіченко, Костянтин Фе-
досенко.
Підтвердженням сумлінної праці і висо-

кого професіоналізму є отримання в 2009 році 
сертифіката якості, який виконком районної у 
місті ради отримав найпершим в Україні серед 
районних у місті рад і підтверджує щорічно під 
час проведення державним органом стандар-
тизації наглядового аудиту.
У районі органи самоорганізації пред-

ставлені 9 вуличними та 21 квартальним 
комітетами, які беруть активну участь у 
житті району. 26 голів органів самооргані-
зації населення виконують свої обов’язки 
понад 10 років. Особливо слід відзначити 
роботу голів квартальних комітетів у межах 
житлових масивів Шевченка та імені Ілліча 
– Миколи Чернухи і Людмили Польської.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Ц.-Міський район

Ті, хто потребують 
нашої уваги

Світова спільнота відзначи-
ла Міжнародний день інвалі-
дів – вкотре нагадавши сус-
пільству про необхідність пі-
клування про тих, хто потребує 
нашого захисту і підтримки.

У Центрально-Міському районі 
цей день відзначили акцією «Ми-
лосердя». За ініціативи виконко-
му районної у місті ради у спор-
тивному клубі «Аризона» ТРК «Лі-
берті» відбулась традиційна зу-
стріч членів фізкультурно-оздо-
ровчого клубу «Олімп», участь у 
якій взяла заступник голови рай-
виконкому Наталія Гонченко. 

Криворізький клуб інвалідів 
«Олімп» був створений в 1987 
році ентузіастами з порушеннями 
опорно-рухового апарату. Він ба-
зується на стадіоні «Спартак», що 
в Центрально-Міському районі.

Мета створення клубу – реабі-
літація та адаптація інвалідів за 
допомогою фізкультури і спорту. 
На сьогодні «Олімп» - єдина орга-
нізація в місті, яка працює з інва-
лідами-опорниками. Тут живуть 
під гаслом: «О спорт, ти - життя!»

Про дітей з обмеженими фізич-
ними можливостями потурбува-
лись у міжрегіональному центрі 
професійної перепідготовки звіль-
нених у запас військовослужбов-
ців: діти помірялись вправністю у 
спортивних змаганнях, отримали 
подарунки. У територіальному цен-
трі обслуговування громадян від-
бувся благодійний обід.

Готуємо зміну
Молодо – не зелено, а свіжо 

й перспективно! 
Керуючись таким гаслом, у ви-

конкомі Центрально-Міської ра-
йонної у місті ради створили Шко-
лу кадрового резерву. До роботи в 
органах місцевого самоврядуван-
ня залучають активну, зацікавле-
ну молодь – найкращих студентів 
5 курсів вищих навчальних закла-
дів міста.

Як відомо, виховання відпові-
дальних керівників – справа дов-
готривала. Наше бурхливе сьо-
годення вимагає відповідально-
го підходу до ділових і мораль-
них якостей майбутніх керівних 
кадрів – державних службовців. 
Тож метою формування і підго-
товки кадрового резерву є забез-
печення добору на посади дер-
жавних службовців таких праців-
ників, які мають професійні на-
вички, розвинене почуття па-
тріотизму, володіють сучасними 
спеціальними знаннями і аналі-
тичними здібностями, можуть 
приймати і успішно реалізувати 
управлінські рішення, спромож-
ні запроваджувати демократич-
ні цінності, відстоювати права лю-
дини і громадян.

Безсумнівно, серед криворізь-
кої молоді знайдеться багато юна-
ків та дівчат зі стратегічним мис-
ленням, почуттям обов’язку і го-
товністю нести відповідальність 
за прийняті рішення.

Від Тернів до Інгульця

ЖИТТЯ РАЙОНУ В ЦИФРАХ І ФАКТАХ

Прості секрети жіночого щастя
Всякий гарну господиню похвалити рад: і в городі, 
і в господі, і у клуні лад. Це якраз про героїню мого 
матеріалу – симпатичну жінку, вправну хазяйку, 
справжнього професіонала своєї справи Олену Бото-
ву. Як завідувач відділу економіки та промисловості 
виконкому Центрально-Міської районної у місті ради 
вона разом із своїми колегами-держслужбовцями 
відзначає профі-свято – День місцевого самовряду-
вання.

Життєлюбна криворожаноч-
ка виросла у простій робочій 
родині, де з дитинства прище-
плювали повагу до праці, вчили 
все робити швидко й результа-
тивно. Трудова біографія Олени 
Олександрівни починалася на 
ПівдГЗК, у відділі капітально-
го будівництва. На той час ді-
вчина навчалась на вечірньому 
відділенні будівельного факуль-
тету КГРІ. Поєднувати роботу і 
навчання було нелегко, але вона 
впоралась. Без відриву від ви-
робництва отримала спеціаль-
ність інженер-будівельник, зго-
дом закінчила економічний уні-
верситет. У студентські роки 
зустріла свою половинку – ко-
ханого чоловіка Сергія, з яким 
поряд долають життєву доро-
гу вже 28 років. Виростили сина 
Андрія, який теж закінчив буді-
вельний факультет і нині пра-
цює в ДП «Кривбасстандартме-
трологія».

Професіональне становлен-
ня Олени Олександрівни відбу-
валось у рідному місті. Почина-
ла у тресті столових і ресторанів 
начальником технічного відді-
лу під керівництвом досвідчено-

го фахівця Любові Лісогор. Нині 
вже 12 років Олена Ботова пра-
цює у виконкомі Центрально-
Міської районної у місті ради, де 
з 2006 року очолює відділ еконо-
міки і промисловості.

– Ця робота вимагає не лише 
відповідального ставлення, а 
й максимальної самовіддачі на 
кожному етапі, – впевнена моя 
співрозмовниця. – Я звикла якіс-
но виконувати свої обов’язки, 
ніколи не підводити людей. Що-
річно на сесії районної ради за-
тверджується програма еконо-
мічного і соціального розвитку 
району. Наш відділ працює за-
для покращення якості життя 
населення, формування сприят-
ливих умов для розвитку бізне-
су, залучення інвестицій в еко-
номіку району, поповнення бю-
джетів усіх рівнів, охорони на-
вколишнього середовища. При-
ємно відзначити, що наш район 
змінився за останні роки. Розви-
вається соціальна сфера, ремон-
туються школи і дитячі садки. 
За ініціативи і підтримки вла-
ди реалізуються важливі проек-
ти: розчищення Саксагані, бла-
гоустрій прилеглої території, 

насадження дерев, реконструк-
ція стадіону Спартак, проспек-
ту Карла Маркса, академічно-
го театру, вулиць і доріг, будів-
ництво Арт-майдану, шахового 
клубу. Помітно змінились наші 
парки, сквери. Я живу і працюю 
в цьому районі, і мені надзви-
чайно приємно спостерігати під 
час прогулянки у парку імені Га-
зети «Правда», як нині облашто-
вано його територію.

Олена Олександрівна з тепло-
тою відгукується про команду 
однодумців, з якими щодня ви-
рішує нагальні проблеми райо-
ну, – голову району Ірину Сал-
товську, заступника голови ви-
конкому Тетяну Любчинську, 
начальника управління економі-
ки міськвиконкому Олександра 
Світличного.

– У мене майже 35 років тру-

дового стажу, але я нечасто зу-
стрічала таких енергійних і ціле-
спрямованих керівників, як Іри-
на Петрівна, – підкреслює Олена 
Ботова. – При ній вирішуються 
питання, яких не торкалися ро-
ками. При цьому зазначу, що ми 
уміємо і добре працювати, і ве-
село відпочивати. Відвідали Со-
фіївський та Давидівський пар-
ки. А цього року співочими та-
лантами здивували мешканців 
Гурзуфу. Загалом я дуже актив-
на людина: люблю подорожува-
ти, вирощувати квіти на дачній 
ділянці. Створюю букети і дарую 
їх друзям. Вмію смачно готувати. 
Моя коронна страва – фарширо-
вана щука – просто шедевр ку-
лінарії. Кілька років поспіль по-
сідаю призові місця серед держ-
службовців у міській спартакіаді 
з плавання.

Вправна господиня знаходить 
час і на роботу, і на сім’ю, і на 
захоплення. Не вагаючись Оле-
на Олександрівна називає себе 
щасливою: вона – мати, дочка, 
дружина, шанована працівни-
ця. Рідні люблять її, розуміють, в 
усьому підтримують.

– Залишилось лише весілля 
сина відсвяткувати та онучат ді-
ждати, – підсумовує жінка. – Та-
кого ж великого людського щас-
тя зичу й своїм дорогим колегам 
Наталії Маловій, Тетяні Нікітен-
ко, Олені Чумак, Катерині Пініч, 
Людмилі і Оксані Дмитрієвим, 
Аліні Головчук, Василю Віцала-
ру. Зі святом, шановні колеги! 
Добробуту і натхнення в праці!

Тетяна ДРЄЄВА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

g До Дня місцевого самоврядування

Сторінками історії
Центрально-Міський район утворився у 1936 

році, коли місто розділилося на три адміністратив-
ні райони. До Центрально-Міського району, площа 
якого становить 6642 га, відійшла Цент ральна час-
тина – так зване «старе місто». Його особливістю є 
велика кількість вулиць – 424, понад 16 тисяч до-
моволодінь приватного сектору, наявність відда-
лених мікрорайонів: селище Авангард, колишні 
селища Рудничне, Рахманівка, Степне, вул. Фран-
са і станція Колонка. Перша вулиця, що з'явилась у 
місті і досі є його окрасою, – проспект Карла Марк-
са (колишня вул. Поштова). Справжньою ландшаф-
тною перлиною по праву вважають парк імені Газе-
ти «Правда», де розташовано витончений символ 
нашого міста – човнову станцію. У районі мешкає 
89,63 тисячі чоловік.
Промисловість
Промисловий потенціал району формують 8 

підприємств. Серед найпотужніших – ПАТ «Кри-
ворізький турбінний завод «Констар», Криворізь-
ке навчально-виробниче підприємство Україн-
ського товариства сліпих, ПрАТ «Електроград», 
ПрАТ «Криворізький міський молокозавод № 1», а 
також КПТМ «Криворіжтепломережа», Криворізь-
кі міські електричні мережі ПАТ «ЕК «Дніпрообл-
енерго», КП «ЖЕО № 20», УДППЗ «Укрпошта» Пош-

тамт Центр поштового зв'язку № 2. Різні потреби 
населення району задовольняють понад півтори 
тисячі об'єктів торгівлі, побутового обслуговуван-
ня, ресторанного господарства, 7 ринків.
Освіта і наука
У Центрально-Міському районі розташована 

левова частина науково-дослідних і проектних 
інститутів міста, створені всі умови для всебічно-
го розвитку дітей і молоді. Мережа закладів осві-
ти нараховує 22 школи, 20 дошкільних та 7 поза-
шкільних навчальних закладів, ліцей, гімназію, 
5 вищих навчальних закладів, дитячо-юнаць-
ка спортивна школа № 3. Піонером вищої шко-
ли Кривбасу став КГРІ, донедавна КТУ, який нині 
отримав звання Криворізького національного 
університету. Статус національного має ще один 
навчальний заклад району – Криворізький ко-
ледж НАУ. Високі результати в навчанні демон-
струють учні КСЗШ №20, КЗШ № 85, Центрально-
Міських ліцею та гімназії, тішать творчими здо-
бутками вихованці Центру позашкільної освіти 
«Зміна».
Медицина
У районі розташовані 10 закладів охорони 

здоров'я, найсучасніший серед них – Міський ді-
агностичний центр КЗ «Міська поліклініка № 5». 
Про здоров’я майже 90 тисяч мешканців району 

гідно дбають Міжобласний центр медичної гене-
тики та перинатальної діагностики, міська лікар-
ня № 3, дитяча лікарня № 1, пологовий будинок 
№ 1 та інші медичні заклади.
Культура
У районі сконцентровані 14 закладів культури 

і мистецтва. Зустрічі шанувальників мистецтва з 
відомими художниками, музикантами, письмен-
никами організовує міська виставкова зала. Пів-
століття виповнилось історико-краєзнавчому му-
зею. Творче 20-ліття святкує Криворізька спіл-
ка художників. Театральне мистецтво вже понад 
80 років представляє міський академічний театр 
драми та музичної комедії ім. Тараса Шевченка. 
Меккою для поціновувачів музичного мистецтва 
є Криворізьке обласне музичне училище.
Спорт
Для мешканців району створені найкращі умо-

ви для фізичного розвитку і занять спортом.
Криворізька федерація рукопашного бою, фіз-

культурно-спортивний клуб інвалідів «Олімп», 
ДЮСШ №3, філія дитячої футбольної академії  
Футбольного клубу «Шахтар», спортивні клуби 
«Золотий кубок» та «Форест»– ця спортивна інф-
раструктура дозволяє розвивати масовий фіз-
культурно-оздоровчий рух та створює умови для 
здобуття високих досягнень у спорті.

Олена Ботова.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Інгулецький район

Довкілля  
шанують

На Південному ГЗК Дер-
жавна екологічна інспекція 
провела комплексну пере-
вірку дотримання структур-
ними підрозділами підпри-
ємства вимог законодавства 
про охорону повітря, водних 
і земельних ресурсів, пово-
дження з відходами, лабора-
торно обстежено контрольні 
норми гранично допустимих 
викидів. 

За словами головного спеціа-
ліста ВАТ «ПівдГЗК» з екології Еду-
арда Кертіка, експерти дійшли 
висновків: комбінат має необхід-
ні дозвільні документи, вчасно 
і в повному обсязі дотримуєть-
ся зобов’язань скорочення вики-
дів забруднюючих речовин в ат-
мосферу. Перевищення межі сей-
смічних коливань при масових 
вибухах не зафіксовано. Перевір-
ка поширилась і на вивчення ста-
ну геологічних пам’яток місцево-
го значення, що підпорядкову-
ються комбінату: порушення за-
повідного режиму на об’єктах 
«Виходи аркозових пісковиків», 
«Пісковикова скеля», «Скелеват-
ські виходи» не виявлено.

ПівдГЗК повністю виконує по-
ложення регіональної Програми 
вирішення екологічних проблем 
Кривбасу. У її рамках торік було 
втілено 43 заходи на 144 млн. 
грн. при плані 109 млн., до кінця 
2012-го передбачено асигнуван-
ня на ці завдання 125 млн.

Кібервікно  
у світ

Торік школа №114 у рам-
ках проекту «Відкритий світ» 
отримала медіа-центр з 8-ма 
комплектами комп’ютерної 
техніки. 

Цього року з’явився клас із 15 
машинами, інтерактивні дошки, 
комп’ютеризовано бібліотеку, 
для зручності учнів впроваджено 
електронний шкільний журнал з 
оцінками та домашніми завдан-
нями, відкрито зону Wi-Fi. Коли 
назріла необхідність об’єднати 
все електронне господарство в 
спільну комунікативну мережу, 
на допомогу прийшли випускни-
ки. Зусиллями Віктора Фірича, 
Олександра Бондарчука, Олек-
сандра Дудіна, Олександра Ки-
риченка було виконано необхідні 
роботи, придбано кабель, роуте-
ри, суттєво збільшено швидкість 
передачі даних. Крім того, вста-
новлено фільтр, який унемож-
ливлює вихід у соціальні мере-
жі та на сайти з негативним кон-
тентом.

У переддень Дня місцевого 
самоврядування педагогічний 
та учнівський колективи школи 
спільно з інгулецькими депута-
тами обласної, міської, районної 
ради висадили алею хризантем 
– на знак взаємодопомоги та єд-
нання усіх поколінь криворіжців 
і їхньої відданості рідному краю.

Площа району – 125 кв. км, протяжність – 
57 км, населення – 57,8 тис. чоловік, з них пенсіо-
нерів – 18 759, дітей – 11 147.
У післявоєнні роки активно розпочинаєть-

ся будівництво гірничо-збагачувальних комбі-
натів, першим став Південний ГЗК. Його спору-
дження розпочалось 7 травня 1953 року, він пе-
ретворився на академію досвіду для зведен-
ня наступних гірничо-збагачувальних велетнів. 
Тоді ж було засновано трест «Криворіжаглобуд». 
У 1956 році стартував «Похід за новокриворізь-
кою рудою». Життєпис Інгулецького ГЗК розпо-
чався в лютому 1960 року, коли автопоїзд з 15 
автомобілів та екскаватора вирушив з Півден-
ного ГЗК у напрямку міста Інгулець. На Всесоюз-
ну комсомольську будову з’їхалась молодь з усіх 
республік СРСР.
Через високі темпи розвитку індустріальної 

бази на півдні Кривбасу виникла необхідність те-
риторіального відокремлення. Указом Президії 
Верховної Ради УРСР 30 грудня 1962 року за ра-
хунок виділення частини Дзержинського району 
та підпорядкування міста Інгулець і селища Зеле-
не Широківського району створено окремий про-
мисловий район – Інгулецький. До його складу 
ввійшли більше 50 підприємств, 2 будинки куль-
тури, 3 клуби, 11 шкіл, 4 бібліотеки, кінотеатр, 15 
дитячих дошкільних закладів, 2 музичні школи, 
лікарня. Головою Інгулецької райради депутати 
обрали Івана Галича.
Постійно відкривались нові підприємства. У 

грудні 1964-го введено в експлуатацію дві цехо-
ві поліклініки, дитячий садок, промислово-про-

довольчу базу ІнГЗК, музичну школу № 6, низ-
ку об’єктів соцкультпобуту, торгівлі, транспорту. 
В квітні 1966-го випустив першу продукцію Інгу-
лецький хлібозавод. Для централізації вибухових 
робіт на кар’єрах Кривбасу в 1969 році створено 
Державне промислово-виробниче підприємство 
«Кривбасвибухпром». Наприкінці 1972 року вве-
дено в експлуатацію Криворізький дріжджовий 
завод. У 1975 році утворено завод «Ремгірмаш», 
до складу якого ввійшло 13 цехів, де працювало 
3000 робітників.
Сьогодні на промислових підприємствах 

району впроваджуються новітні технології, ви-
конується технічне переоснащення. У 2010 році 
ПАТ «ІнГЗК»» успішно взяло участь у Національ-
ному конкурсі «Кращі підприємства України». На 
ВАТ «ПівдГЗК» розроблена та затверджена інвес-
тиційна програма, яка передбачає кардиналь-
ну заміну зношених вузлів і механізмів, капі-
тальні ремонти основного устаткування, споруд. 
Унікальним є підприємство ВАТ «ПВП «Кривбас-
вибухпром» – визнаний лідер у своїй галузі. Тут 
ефективно впроваджуються передові досягнен-
ня науково-технічного прогресу, освоюються нові 
форми господарювання.
Протягом півстоліття в районі побудова-

но 150 вулиць, 623 багатоповерхових будинки та 
2908 – індивідуальної забудови, газифіковано се-
лище Зелене, висаджено тисячі дерев та кущів, 
створено нові сквери. За останні 10 років на тери-
торії району з’явилось нове селище гірників і ме-
талургів по вул. Ярославській, виросла нова час-
тина мікрорайону по пр. Перемоги, завершено 

будівництво селища Озерне, розпочато будівни-
цтво селища Вільне-2, побудована Свято-Мико-
лаївська церква. Зі створенням нових мікрорайо-
нів розширюється і медична сфера обслуговуван-
ня мешканців району, яка сьогодні представлена 
міськими лікарнями № 11 та № 17, стоматологіч-
ною поліклінікою № 4.
Набуває великого розвитку приватний 

бізнес. Наразі в районі зареєстровано 2407 
суб’єктів підприємницької діяльності, понад 400 
об’єктів малого бізнесу щороку створюють нові 
сучасні фасади закладів торгівлі та сфери обслу-
говування.
Робота закладів культури району направле-

на на підтримку творчо обдарованих дітей, роз-
виток духовності та почуття прекрасного. На базі 
2 музичних шкіл, 2 палаців культури, 2 Центрів 
дитячо-юнацької творчості – «Мрія» і «Рідно-
край» діють кращі творчі колективи району, які 
постійно беруть участь та стають призерами в 
міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних 
конкурсах та фестивалях. Стало традиційним про-
ведення щорічних фестивалів «Душі криниця», 
«Грай, гармонь», обласного – «Срібне джерель-
це». Сферу освітніх закладів складають 11 загаль-
ноосвітніх шкіл, гімназія, 3 школи-інтернати, 16 
дошкільних закладів, 2 вищих навчальних закла-
ди І-ІІ рівнів акредитації та Інгулецький професій-
ний ліцей. Спортивна база представлена ДЮСШ, 
2 палацами спорту, 2 стадіонами, 3 плавальни-
ми басейнами, 4 футбольними полями, 106 спор-
тивними майданчиками, Центром туризму, крає-
знавства та екскурсій.

ЖИТТЯ РАЙОНУ В ЦИФРАХ І ФАКТАХ

Від Тернів до Інгульця

«Тепер я знайомий з кожною лавкою, 
кожним під’їздом на своїй території»
Депутат Інгулецької районної у місті ради  
Юрій Кучерук керується девізом «Якщо не ми,  
то хто?» з двояких міркувань. 

Звісно, не гоже свідомій люди-
ні пасивно сподіватись на ілю-
зорну милість якихось чужих 
дядечків у даруванні повсяк-
денного комфорту, тоді як вар-
то спробувати щось змінити на 
краще власними силами. Поряд 
з тим існує і суто технічне об-
ґрунтування гасла. Лінії елек-
тропередач житломасиву спору-
джувались у далеку бутність та-
ким чином, що цілком залежа-
ли від Інгулецького гірничо-зба-
гачувального комбінату, відтак 
кому, як не начальнику цеху ме-
реж і підстанцій, володіти мож-
ливістю забезпечити їхню без-
перебійну роботу? Поступо-
во комунальники перебрали на 
свій баланс частину електрогос-
подарства, проте Юрій Петро-
вич завжди лишався найкомпе-
тентнішим знавцем своєріднос-
ті його функціонування, тра-
плялось, передбачав труднощі 
в системі енергопостачання мі-
крорайону ще до самого фак-
ту констатації проблеми і точно 
знав шляхи її усунення.

Два роки тому районний осе-
редок Партії регіонів висунув 

його кандидатуру по мажори-
тарному округу на виборах до 
райради. Перше депутатське до-
ручення після обрання вже і не 
пригадає, каже, одразу навали-
лась купа громадських наванта-
жень, клопотів, завдань, вести 
хроніку чи статистику викона-
ного не існувало ні фізичної змо-
ги, ані великої потреби. Власне, 
це стосується не лише Юрія Ку-
черука – весь депутатський кор-
пус останнього скликання без 
зволікань обрав якнайдієвішу 
позицію втілення обіцянок і по-
долання негараздів.

Довелось помарудитись при 
облаштуванні занехаяного те-
нісного корту поблизу Центру 
дитячої творчості. Не меншо-
го терпіння й організаторсько-
го хисту вимагало усунення ві-
чних розливів каналізаційних 
стоків біля однієї з багатоповер-
хівок по вулиці Недєліна – ви-
пала нагода проявити техніч-
ну винахідливість, використа-
ти новаторські інженерні підхо-
ди в переоснащенні відрізку тру-
би водовідведення, котру хибно 
проклали при будівництві, та й 

плин часу дався взнаки. Загалом 
Юрій Петрович протягом поло-
вини каденції сприяв у вирішен-
ні складних побутових моментів 
близько ста особам. Округ чи-
малий: вісім дев’ятиповерхівок,  
99-та школа, дитячий садок, 
близько двох тисяч виборців. 
Нерідко звертались колективно: 
то у «підпід’їздних» бабусь лавку 
вкрали, потрібно придбати іншу, 
то смітник розрісся до загрозли-
вих меж, то схожі дворові тур-
боти кликали інгульчан звати на 

поміч місцевого обранця. «Тепер 
я вже знайомий з кожною лав-
кою, кожним під’їздом на своїй 
території», – без жартів мовить 
Ю. Кучерук.

Як вдається успішно поєдну-
вати громадські навантаження з 
відповідальними виробничими 
обов’язками?

– Певна річ, самотужки не 
впоратись, – розповідає Юрій 
Петрович. – Працюємо злаго-
дженою командою, у депутатах 
– начальники цехів ІнГЗК: за-
лізничного транспорту, техніч-
ного водопостачання, директор 
кар’єру, головний механік, голо-
вний інженер з автотранспорту. 
Згуртовує депутатів інгулецько-
го куща Павло Станков. На сесі-
ях райради розбіжності за міс-
цем проживання відсутні, але 
перейшло в традицію добро-
го змагання вести суперництво 
з житломасивом Південного 
ГЗК по кількості добрих справ. 
Вони реконструювали проспект 
Південний – ми оздобили про-
спект Перемоги. Вони дали на-
роду зону відпочинку на водо-
ймі – ми всерйоз замислились, 
перший крок в облагородженні 
ставка здійснено, а до наступ-
ного літа обов’язково відповімо 
ще більш гідно!

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Юрій Кучерук.

g Народні обранці
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Сільпо Metro Ашан Ринок
Фрукти, овочі

Картопля (кг) 1,69 – 3,09 1,34 1,99 – 2,45 2,00 – 3,50
Буряк (кг) 1,19 – 1,39 1,30 1,69 3,00
Морква (кг) 1,69 – 2,49 1,55 1,75 3,00 – 3,50
Огірки (кг) 23,99 – 14,72 – 17,81 15,00 – 20,00
Капуста (кг) 1,55 – 4,24 1,43 1,55 2,00 – 3,00
Помідори (кг) 18,49 – 19,99 15,59 13,57 8,00 – 12,00
Яблука (кг) 3,89 – 11,59 5,26 4,89 – 7,99 5,00 – 9,00

М’ясо, яйця
Свинина (кг) 41,89 – 60,99 39,79 – 55,19 26,95 – 56,95 32,50 – 55,00
Яловичина (кг) 37,49 – 61,49 27,89 – 70,19 34,95 – 61,95 36,00 – 55,00
Кури (кг) 20,89 19,87 – 22,26 18,99 – 23,60 20,50 – 22,90
Яйця (10 шт.) 8,30 – 13,64 14,18 7,90 – 11,58 7,50 – 10,00

Бакалія
Цукор 5,49 – 6,54 5,19 – 6,36 5,37 – 8,95 5,80
Пшоно 3,99 – 4,14 5,44 – 7,58 3,28 – 6,18 3,50 – 5,50
Рис 5,19 – 22,99 7,84 – 11,74 6,76 – 7,34 6,00 – 10,50
Гречка 7,24 – 7,99 8,08 – 19,68 8,38 – 14,30 8,00 – 10,00
Олія соняшникова 11,94 – 16,44 13,86 – 15,62 12,80 – 16,08 14,00 – 16,00

Борошняні вироби
Хліб (булка) 3,79 – 9,99 4,58 – 4,79 3,17 – 5,68 3,00 – 6,00
Борошно (кг) 3,44 – 10,09 3,53 – 5,50 3,68 – 5,67 4,25 – 4,50
Макаронні вироби 4,79 – 7,57 5,70 – 7,88 4,83 – 9,02 6,00 – 7,50

Молочні вироби
Молоко (0,9 л) 5,39 – 10,19 6,79 – 7,99 5,44 – 8,49 7,00
Сир твердий (кг) 53,97 – 113,24 50,94 – 77,99 33,08 – 94,24 49,95 – 89,90
Вершкове масло (0,2 кг) 10,14 – 17,19 10,19 – 17,29 10,04 – 17,93 9,20 – 14,80
Сметана (0,4 л) 7,84 – 10,99 4,48 – 7,36 5,51 – 10,42 20,00 – 22,00
Кефір (0,5 л) 4,14 – 5,49 3,68 3,49 – 4,65  –

Споживач

Кошик споживача

Ціни записала Любов КОЗИНЕЦЬ.

грн.ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Криворізький р-н

Горе-фахівці 
крутять з водою

На нараді з сільськими та 
селищними головами, яку 
провів голова районної дер-
жавної адміністрації Олек-
сандр Позивайло, розглянуто 
актуальні, проблемні питан-
ня життєдіяльності сільсько-
го Криворіжжя. 

Зокрема, перший заступник 
керівника райдержадміністрації 
Юрій Волосов доповів про робо-
ту станцій доочистки води, яких у 
районі аж 14.

– Але далеко не всі вони екс-
плуатуються фахівцями як нале-
жить, – зауважив Юрій Анатолі-
йович. – У деяких селах людям 
подають неякісну воду, і нею за-
биваються фільтри, а в результа-
ті виводиться з ладу дорогоцін-
на апаратура. В інших населених 
пунктах з метою економії пода-
ють очищену воду лише одну го-
дину на тиждень, унаслідок чого 
відбувається застій води, що теж 
дуже негативно впливає на техні-
ку – вона окислюється і може ви-
йти з ладу. З такими фактами ми-
ритися не можна.

У своєму виступі Ю. Волосов та-
кож з обуренням констатував той 
факт, що рік підходить до завер-
шення, та не в усіх територіальних 
громадах порядок з використан-
ням виділених коштів. Це стосу-
ється Чкалівської, Новопільської, 
Глеюватської сільських рад.

Сильна духом  
Марія

У складних життєвих ситу-
аціях люди поводяться по-
різному. 

Одні йдуть у паралельний світ 
алкоголю та наркотиків, тікаючи 
від проблем, а інші, сильні духом, 
стають наперекір горю та без-
виході і перемагають. До остан-
ніх належить жителька Широко-
го Марія Степанівна Мерзляк. Має 
деякі недуги, але живе повноцін-
ним життям, оточена друзями і 
ні на що не скаржиться. Відвідує 
заходи, що проходять у Будинку 
культури, є активним читачем бі-
бліотеки.

Вона працює з ранку до вечора, і 
тому на її подвір’ї та в оселі завжди 
ідеальний порядок. З ранньої вес-
ни до пізньої осені клумби потопа-
ють у квітах, доглянутий садок.

Незважаючи ні на що, Марія 
Степанівна знаходила сили догля-
дати до самої смерті своїх батьків.

Одержуючи мінімальну пен-
сію, ця красива жіночка ніколи не 
скаржиться, що в неї не вистачає 
грошей. І не було такого разу, щоб 
вона невчасно розрахувалася за 
комунальні послуги. Коли б хто не 
поцікавився її справами, вона по-
сміхнеться і відповість: «У мене 
все добре!»

Готуючись  
до снігу

Начальник відділу з пи-
тань надзвичайних ситуацій 
Криворізької райдержадміні-
страції М. Кунтарас звернув-
ся до голів сільських громад 
з проханням вчасно підготу-
вати відповідну документа-
цію, які дороги треба чистити 
взимку спеціальною технікою 
райавтодору. 

Як і торік, у районі мають діяти 
пункти обігріву для людей, які за-
лишилися без даху над головою.

Микола КРАМАРЕНКО.

g Управління комунальної власності міста інформує
Про продаж на аукціоні об’єктів комунальної власності міста

1. Назва об’єкта: приміщення.
Адреса: 50074, м. Кривий Ріг, пр-т Миру, буд. 29в, прим. 2.
Балансоутримувач: Управління комунальної влас-

ності міста, код за ЄДРПОУ 25522449, 50101, м.Кривий 
Ріг, пл.Радянська,1.

Відомості про об’єкт: нежиле приміщення, вбудо-
ване в другий поверх нежитлової будівлі з місцями за-
гального користування на І та ІІ поверхах, загальною 
площею 388,4 кв.м, у тому числі місця загального ко-
ристування загальною площею 63,2 кв.м.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 540 820 грн.
ПДВ: 108 164 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 

648 984 грн.
Умови аукціону: подальше використання об’єкта при-

ватизації покупець вирішує самостійно;
утримувати об’єкт приватизації та прилеглу терито-

рію у належному технічному та санітарному стані, в разі 
необхідності виконувати капітальні та поточні ремонти;

питання впорядкування земельних відносин поку-
пець вирішує самостійно, згідно з чинним законодав-
ством, після набуття права власності на об’єкт;

об’єкт приватизації не відчужується або не здається 
в оренду без збереження зобов’язань, на яких він був 
придбаний протягом післяприватизаційного періоду;

забезпечити зберігання інженерних комунікацій, 
укладати договори з експлуатаційними організаціями 
на їх обслуговування та надавати доступ експлуатацій-
ним організаціям до інженерних комунікацій;

зберігати умови діючого договору оренди;
покупець відшкодовує витрати на підготовку об’єкта 

до приватизації у розмірі: 2 377 грн. 57 коп.
Сума застави: 64 898 грн. 40 коп.
2. Назва об’єкта: приміщення.
Адреса: 50074, м. Кривий Ріг, пр-т Миру, буд. 29в, 

прим. 17а.
Балансоутримувач: Управління комунальної влас-

ності міста, код за ЄДРПОУ 25522449, 50101, м.Кривий 
Ріг, пл.Радянська,1.

Відомості про об’єкт: нежиле приміщення, вбудова-
не в перший поверх нежитлової будівлі, загальною пло-
щею 12,9 кв.м, у тому числі місця загального користу-
вання загальною площею 2,8 кв.м.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 19 872 грн.
ПДВ: 3 974 грн. 40 коп.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 

23 846 грн. 40 коп.
Умови аукціону: подальше використання об’єкта при-

ватизації покупець вирішує самостійно;
утримувати об’єкт приватизації та прилеглу терито-

рію у належному технічному та санітарному стані, в разі 
необхідності виконувати капітальні та поточні ремонти;

питання впорядкування земельних відносин поку-
пець вирішує самостійно, згідно з чинним законодав-
ством, після набуття права власності на об’єкт;

об’єкт приватизації не відчужується або не здається 
в оренду без збереження зобов’язань, на яких він був 
придбаний протягом післяприватизаційного періоду;

забезпечити зберігання інженерних комунікацій, 
укладати договори з експлуатаційними організаціями 
на їх обслуговування та надавати доступ експлуатацій-
ним організаціям до інженерних комунікацій;

покупець відшкодовує витрати на підготовку об’єкта 
до приватизації у розмірі: 1 611 грн. 23 коп.

Сума застави: 2 384 грн. 64 коп.

3. Назва об’єкта: приміщення.
Адреса: 50074, м.Кривий Ріг, пр-т Миру, буд.29в, 

прим. 18.
Балансоутримувач: Управління комунальної влас-

ності міста, код за ЄДРПОУ 25522449, 50101, м.Кривий 
Ріг, пл.Радянська,1.

Відомості про об’єкт: нежиле приміщення, вбудова-
не в третій поверх нежитлової будівлі з місцям загаль-
ного користування на І, ІІ та ІІІ поверхах, загальною пло-
щею 18,5 кв.м, у тому числі місця загального користу-
вання загальною площею 5,6 кв.м.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 24 205 грн.
ПДВ: 4 841 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 

29 046 грн.
Умови аукціону: подальше використання об’єкта при-

ватизації покупець вирішує самостійно;
утримувати об’єкт приватизації та прилеглу терито-

рію у належному технічному та санітарному стані, в разі 
необхідності виконувати капітальні та поточні ремонти;

питання впорядкування земельних відносин поку-
пець вирішує самостійно, згідно з чинним законодав-
ством, після набуття права власності на об’єкт;

об’єкт приватизації не відчужується або не здається 
в оренду без збереження зобов’язань, на яких він був 
придбаний протягом післяприватизаційного періоду;

забезпечити зберігання інженерних комунікацій, 
укладати договори з експлуатаційними організаціями 
на їх обслуговування та надавати доступ експлуатацій-
ним організаціям до інженерних комунікацій;

покупець відшкодовує витрати на підготовку об’єкта 
до приватизації у розмірі: 1 635 грн. 09 коп.

Сума застави: 2 904 грн. 60 коп.
4. Назва об’єкта: приміщення.
Адреса: 50074, м.Кривий Ріг, пр-т Миру, буд.29в, 

прим. 19.
Балансоутримувач: Управління комунальної влас-

ності міста, код за ЄДРПОУ 25522449, 50101, м.Кривий 
Ріг, пл.Радянська,1.

Відомості про об’єкт: нежиле приміщення, вбудова-
не в третій поверх нежитлової будівлі з місцям загаль-
ного користування на І, ІІ та ІІІ поверхах, загальною пло-
щею 31,8 кв.м, у тому числі місця загального користу-
вання загальною площею 9,7 кв.м.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 41 597 грн.
ПДВ: 8 319 грн. 40 коп.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 

49 916 грн. 40 коп.
Умови аукціону: подальше використання об’єкта при-

ватизації покупець вирішує самостійно;
утримувати об’єкт приватизації та прилеглу терито-

рію у належному технічному та санітарному стані, в разі 
необхідності виконувати капітальні та поточні ремонти;

питання впорядкування земельних відносин поку-
пець вирішує самостійно, згідно з чинним законодав-
ством, після набуття права власності на об’єкт;

об’єкт приватизації не відчужується або не здається 
в оренду без збереження зобов’язань, на яких він був 
придбаний протягом післяприватизаційного періоду;

забезпечити зберігання інженерних комунікацій, 
укладати договори з експлуатаційними організаціями 
на їх обслуговування та надавати доступ експлуатацій-
ним організаціям до інженерних комунікацій;

покупець відшкодовує витрати на підготовку об’єкта 
до приватизації у розмірі: 1 671 грн. 76 коп.

Сума застави: 4 991 грн. 64 коп.
5. Назва об’єкта: приміщення.
Адреса: 50074, м. Кривий Ріг, пр-т Миру, буд. 29в, 

прим. 20.
Балансоутримувач: Управління комунальної влас-

ності міста, код за ЄДРПОУ 25522449, 50101, м.Кривий 
Ріг, пл. Радянська,1.

Відомості про об’єкт: нежиле приміщення, вбудова-
не в третій поверх нежитлової будівлі з місцям загаль-
ного користування на І, ІІ та ІІІ поверхах, загальною пло-
щею 54,4 кв.м, у тому числі місця загального користу-
вання загальною площею 16,5 кв.м.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 77 669 грн.
ПДВ: 15 533 грн. 80 коп.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 

93 202 грн. 80 коп.
Умови аукціону: подальше використання об’єкта при-

ватизації покупець вирішує самостійно;
утримувати об’єкт приватизації та прилеглу терито-

рію у належному технічному та санітарному стані, в разі 
необхідності виконувати капітальні та поточні ремонти;

питання впорядкування земельних відносин поку-
пець вирішує самостійно, згідно з чинним законодав-
ством, після набуття права власності на об’єкт;

об’єкт приватизації не відчужується або не здається 
в оренду без збереження зобов’язань, на яких він був 
придбаний протягом післяприватизаційного періоду;

забезпечити зберігання інженерних комунікацій, 
укладати договори з експлуатаційними організаціями 
на їх обслуговування та надавати доступ експлуатацій-
ним організаціям до інженерних комунікацій;

покупець відшкодовує витрати на підготовку об’єкта 
до приватизації у розмірі: 1 735 грн. 92 коп.

Сума застави: 9 320 грн. 28 коп.
ДО УВАГИ ПОКУПЦІВ:

Заяви приймаються в управлінні комунальної влас-
ності міста за адресою: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радян-
ська, 1, кімната № 243 щоденно, крім суботи та неділі. 
Тел. 74-75-79, 74-16-30.

Місце проведення аукціону: 50101, м. Кривий Ріг, пл. 
Радянська, 1.

Дата проведення аукціону: 20 днів від дати публікації 
в газеті «Червоний гірник».

Кінцевий термін прийняття заяв: за 3 дні до дня про-
ведення аукціону.

Реєстраційний внесок: 17 грн.
Час проведення аукціону: 14.00.
Плата за реєстрацію заяви та плата за об’єкт привати-

зації вносяться на:
р.п/к 37183001007657 в банку ГУДКУ у Дніпропетров-

ській області, м.Дніпропетровськ,
МФО 805012, ідентифікаційний код 25522449
сума застави вноситься на: р. № 37329003007657 в 

банку ГУДКУ у Дніпропетровській області, м. Дніпропе-
тровськ, МФО 805012, ідентифікаційний код 25522449

одержувач: Управління комунальної власності міста 
виконкому міської ради

У випадку відмови переможця аукціону (по-
купця) від підписання протоколу аукціону або до-
говору купівлі – продажу, сума застави йому не 
повертається та він позбавляється права на по-
дальшу участь в цьому аукціоні.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за міс-
цем його розташування. Додаткову інформацію можна 
отримати за тел. 74-75-79, 74-16-30.

g  Офіційно
Рекламні ціни на товари  
і послуги – лише у гривнях!

Відтепер вказувати ціни на товари, роботи і послуги 
у рекламі, яка розміщується чи розповсюджується на 
території нашої держави, слід зазначати лише у гро-
шовій одиниці України. Вказувати вартість у будь-якій 
іншій іноземній валюті – заборонено!

З 29 листопада 2012 року вступив в силу Закон 
України від 06.11.2012 № 5481-VI «Про внесення зміни 
до статті 8 Закону України «Про рекламу» щодо вста-
новлення заборони зазначення ціни товарів, робіт та 
послуг не в грошовій одиниці України».

Стаття 8 Закону України «Про рекламу» доповне-
на частиною 8 наступного змісту: «Інформація про 
ціни на товари, тарифи на послуги, наведені у 
рекламі, яка розміщується чи розповсюджу-
ється на території України, зазначається вик-
лючно у гривні».

Вступ цього закону в силу означає, що реклама, яка 
розміщується або поширюється на території України, 
незалежно від способу ї ї розміщення (по радіо або те-
лебаченню, в ЗМІ, на паперових носіях, на транспорті, 
зовнішня чи внутрішня реклама і т. д.) не може місти-
ти зазначення ціни рекламованих товарів (робіт, пос-
луг) в іноземній валюті.

Єдиною валютою, яка може фігурувати в рек-
ламі, залишиться національна валюта України 
– гривня.

Введення такої норми спрямоване на створення 
правових засад для обмеження використання на те-
риторії України іноземної валюти як міри вартості. Це 
має посилити стабільність національної валюти і ство-
рити умови для проведення ефективної грошово-кре-
дитної політики та забезпеченню умов для економіч-
ного зростання.

Відділ з питань захисту прав  
споживачів апарату міської ради  

і виконкому.
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g Ювілеї

Vivat, Akademia! Vivat, professores!

У словах середньовічного студентського гімну – за-
хоплення і шана навчальному закладу, якому завдя-
чуєш фаховими знаннями, досвідом, найромантичні-
шими роками скороминучої юності…

Піонер підготовки гірничих 
інженерів, гордість і опора про-
мисловості Кривбасу, освітня і 
наукова перлина гірничого краю 
– цими яскравими епітетами ще-
дро нагороджували альма-матер 
випускники Криворізького тех-

нічного університету, що нині 
входить до складу Криворізько-
го національного університету. 
30 листопада він відсвяткував 
своє 90-річчя. Поважний юві-
лей шанованого навчального за-
кладу зібрав у Палаці молоді та 

студентів усіх охочих привітати 
керівний і викладацький склад 
вишу.

Історію його створення, перші 
кроки на освітній і науковій ниві 
Криворіжжя – від вечірнього 
робітничого технікуму, згодом 
славнозвісного КГРІ і до сучас-
ного статусу національного уні-
верситету – повідав присутнім 
виконуючий обов’язки ректора 
КНУ Микола Ступнік. Він ви-
словив упевненість в успішному 
майбутньому закладу-ювіляра, 
досягненні нових горизонтів, 
створенні не менш яскравих сто-
рінок його новітньої історії.

На святкування 90-го дня на-
родження славетного навчаль-
ного закладу прибули заступник 
голови Дніпропетровської обл-
ради Володимир Павлов, на-
родний депутат України Сергій 
Глазунов, генеральний директор 
ТОВ «Українська гірничо-техніч-
на компанія» Микола Маковій, 
перший заступник начальника 
головного управління освіти і на-
уки Дніпропетровської облдерж-
адміністрації Леонід Олефір, 
голова правління ПАТ «КЗРК» 
Федір Караманиць, голова прав-
ління ПАТ «Криворіжіндустрбуд» 
Микола Земляний, генеральний 
директор ПАТ «ПівнГЗК» Андрій 
Левіцький. Вітальні адреси наді-

слали міністр освіти і науки Дми-
тро Табачник і випускник КТУ, 
губернатор нашої області Олек-
сандр Вілкул.

Поздоровити заклад поспі-
шив його колишній ректор, 
голова наглядової ради уні-
верситету, президент Академії 
гірничих наук України, міський 
голова Юрій Вілкул. Він підкрес-
лив вагомий внесок університе-

ту в розвиток промислових по-
тужностей Кривбасу, створення 
авторитетної наукової школи. 
Мер побажав викладачам на-
тхненно передавати свої знання 
молоді, виховувати нову генера-
цію інтелігентів. Від імені вете-
ранів науково-педагогічної пра-
ці слово взяв відомий вчений 
Віталій Стецкевич. Він з гордіс-
тю нагадав присутнім, що уні-
верситет дав Україні 15 лауреа-
тів Державної премії.

За високий професіоналізм у 
когорті найкращих викладачів 
КНУ на честь ювілею були на-

городжені: відзнакою голови 
Дніпропетровської облдержад-
міністрації «За розвиток регіо-
ну» – в.о. ректора вишу Микола 
Ступнік, Почесними грамотами 
Дніпропетровської облдержад-
міністрації – Валентин Астахов, 
Валентина Кадченко, Віталій 
Серветник, Станіслав Толмачов, 
Почесними грамотами облради 
– Зінаїда Бакун, Всеволод Калі-

ніченко, Олександр Кожухар, 
Андрій Купін, Наталія Токаре-
ва, грамотою облради – Наталія 
Шкіря. Нагрудним знаком «За 
заслуги перед містом» I ступеня 
відзначили Павла Федоренка, 
нагороди III ступеня отримали 
Віктор Вербицький та Василь 
Непийвода. Кращих педагогів 
вишу вшанували грамотами ви-
конкому міськради.

Цього дня зі сцени лунали 
щирі привітання і спогади по-
чесних гостей, зізнання в любові 
до рідного вишу, випускниками 
якого є понад 90% керівників 
найпотужніших промислових 
підприємств міста. Вони зичили 
храму науки успішного майбут-
тя в новому статусі, талановитих 
студентів і наукових звершень.

 Нині в стінах Криворізького 
національного університету 
навчаються понад 23 тисячі 
студентів.

Тетяна ДРЄЄВА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

g Кінофестиваль

Вшосте про права людини
Уже вшосте криворіжці перегля-
дають кінострічки фестивалю 
Docudays ua. Цей кінофестиваль 
стартує щовесни в столиці, а 
потім кращі фільми подорожу-
ють українськими містами та 
селищами в рамках мандрівно-
го фестивалю. 

До нашого міста кіно про права люди-
ни привезли активісти культурно-гро-
мадського центру «ШELTER+», міського 
правозахисного товариства та міського 
об’єднання «Просвіта».

Це – документальні кінофільми, які усі 
бажаючі могли переглянути у культурно-
громадському центрі «ШELTER+». А завдя-
ки правозахисному товариству їх побачили 
учні та студенти різних навчальних закла-
дів Кривого Рогу. На мандрівний кінопо-
каз до нашого міста міське правозахисне 
товариство привезло 14 фільмів. Серед них 
і скандально відома картина естонської ре-
жисерки Маріанни Каат «Шахта №8», яку 
намагалися заборонити до показу. Вона 
розповідає про працю дітей в українських 
шахтах-копанках.

– Режисери та продюсери фільмів на-

дають фільми до показу на безкоштовній 
основі, – наголосив на прес-конференції 
голова правозахисного товариства Микола 
Коробко. – У Кривому Розі цей фестиваль 
відбувається не вперше, і приємно відзна-
чити, що кожного року нам вдається охо-
плювати все більше і більше глядачів. Наси-
ченішою стає і сама програма фестивалю. 

Ми традиційно демонструємо ці фільми в 
стінах педагогічного інституту Криворізь-
кого національного університету, в низці 
шкіл, на Криворізькому факультеті Дні-
пропетровського державного університету 
внутрішніх справ тощо.

Цього разу в програмі фестивалю пред-
ставлено багато цікавих картин, зокрема 

фільм британської режисерки ірансько-
го походження Афарін Егхбал «Бабусі» 
та філософська стрічка молодого поль-
ського документаліста Павла Височанські 
«Колись ми станемо щасливими». Фільми 
підіймають проблеми порушення прав 
людини в різних державах світу, зокрема, 
в Нігерії, Аргентині та Україні.

 Анна РОДІЧКІНА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.
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Сторінку підготував Віталій ТКАЧУК. 

Турнірна таблиця, 18-й тур
М Команда І В Н П М О
1 «Шахтар» Донецьк 18 17 0 1 52-9 51
2 «Дніпро» Дніпро-ськ 18 11 5 2 31-13 38
3 «Динамо» Київ 18 12 1 5 34-15 37
4 «Металіст» Харків 18 11 3 4 35-15 36
5 «Чорноморець» Одеса 18 9 3 6 21-19 30
6 «Металург» Донецьк 18 7 5 6 24-22 26
7 «Волинь» Луцьк 18 6 5 7 18-23 23
8 «Арсенал» Київ 18 6 5 7 18-26 23
9 «Іллічівець» Маріуполь 18 6 4 8 20-17 22

10 «Зоря» Луганськ 18 6 4 8 19-22 22
11 «Таврія» Сімферополь 18 6 3 9 12-21 21
12 «КРИВБАС» Кривий Ріг 18 6 3 9 18-29 21
13 «Ворскла» Полтава 18 5 5 8 18-22 20
14 «Карпати» Львів 18 5 4 9 23-28 19
15 «Говерла» Ужгород 18 2 5 11 18-39 11
16 «Металург» Запоріжжя 18 0 3 15 5-46 3

Спорт

Очевидно, минулої п’ятниці ніхто з фут-
больних знавців та спеціалістів не мав 
ілюзій стосовно того, з яким результа-
том завершиться домашня остання гра 
«Кривбасу» в цьому році проти фаво-
рита і лідера – донецького «Шахтаря». 
Оскільки донеччани зараз набрали таких 
обертів, що змітають на своєму шляху 
всіх своїх опонентів як у національному 
чемпіонаті, так і на євроарені. 

Тим більше, що в остан-
ніх восьми поєдинках 
проти шахтарів кривба-
сівці взагалі не могли від-
значитись бодай одним 
забитим голом. Що вже 
говорити взагалі про по-
зитивний результат проти 
гранда вітчизняного фут-
болу. Зрештою, несподі-
ванки не сталося – «Крив-
бас» удома у 18-му турі 
чемпіонату програв – 0:2 
команді зі столиці шахтар-
ського краю.

Хоча попервах для гос-
подарів усе складалося й 
непогано: за другу жовту 
картку суддя вилучив з 
поля бразильського ле-
гіонера «Шахтаря» Фер-
нандіньйо. Та невдовзі 
шанси команд зрівнялися 
– Олексій Антонов грубо 
зіграв проти капітана ко-
манди гостей Д. Срни і од-
разу побачив перед собою 
«червоне світло». Підо-
пічні М. Луческу в цьому 
досить жорсткому проти-
стоянні мали як ігрову, так 
і територіальну перевагу, 
котра реалізувалась у за-
биті голи. Спочатку Генріх 
Мхітарян добився успіху 
на 29 хвилині зустрічі, а 
вже в другому таймі збіль-
шив перевагу бразилець 
Тейшера (47 хвилина). По 
суті, справу було зробле-
но, хоча господарі намага-
лись бодай раз засмутити 
воротаря донеччан. Що-
правда, м’яч таки влучив 
у сітку воріт після удару 
кривбасівця Олександра 
Іващенка, та рефері за-
фіксував положення «поза 
грою». Тож розмочити ра-
хунок у тривалому очному 
двобої з шахтарями крив-
басівцям так і не судилося. 
Донеччани вищі класом.

– Що тут, власне, ко-
ментувати? – сказав на 
післяматчевій прес-
конференції головний 
тренер «Кривбасу» Олег 
Таран. – Донецький «Шах-
тар» вищий класом, в ін-
дивідуальній швидкості. У 
нас було багато невиправ-
даних втрат, і це розчаро-
вувало. Але що стосується 
самовіддачі футболістів, 
то в мене претензій немає. 
Прикро, що ми припус-
кались елементарних по-
милок. Особливо, коли в 
перерві поєдинку ми ска-
зали хлопцям, що повинна 
бути максимальна кон-
центрація з їхнього боку. 
В результаті на пустому 
місці одразу отримали гол 
у свої ворота. Це зламало 

всі наші плани. А загалом, 
я задоволений тим часом, 
що провів у Кривому Розі. 
Дякую хлопцям за гру, 
ставлення до своєї роботи. 
Поздоровляю всіх із на-
ступаючим Новим роком.

– Коли з 
поля суддя 
видалив Фер-
нандіньйо, гра 
могла стати 
для нас склад-
ною, – резю-
мував голо-
вний «коуч» 
донець кого 
« Ша х т а ря » 
Мірча Лу-
ческу. – Та й граючи вде-
сятьох, ми не боялися 
суперника й контролю-
вали м’яч. Спочатку по-
думалось, що після вида-
лення нашого футболіста 
«Кривбас» заграє активні-
ше. Та господарі поля збе-
регли організацію гри й 
намагались нас впіймати 
на контратаках. Так, було 
кілька небезпечних пере-
дач у «Кривбасу» в першо-
му таймі, коли нас поста-
вили в складну ситуацію. 
Та коли взяти співвідно-
шення гольових момен-
тів, то це, мабуть, вісім до 
одного. Коли нападнику 
Олексію Антонову суддя 
показав червону картку 
за грубу гру проти Даріо 
Срни, то ми вже спокійно 
контролювали хід матчу. 
І подумки вже міркували 
про зустріч з італійським 
«Ювентусом» у групово-
му розіграші Ліги чем-
піонів. Ми здобули три 
очки в Кривому Розі, де 
нам завжди складно гра-
ти. Бо «Кривбас» для нас 
– незручний суперник, 
непоступливий. Команда 
Олега Тарана достатньо 

агресивна, добре підготов-
лена фізично. Звичайно, я 
задоволений сьогодніш-
ньою перемогою. 

– Чи задоволені ви про-
веденими замінами?

– Знаєте, що заміна Да-
ріо Срни була вимушеною, 
через травму. Проти Даріо 
був жорсткий підкат, він 
почав кульгати. З такою 
травмою футболіста не 
можна довго тримати на 
полі. До речі, Едуардо та-
кож отримав удар у голо-
ву. Замість Даріо я випус-
тив Ельсіньйо, він вдало 

зіграв. За рахунку – 2:0 
гра, по суті, закінчилась. 
Важко було допустити, що 
господарі поля вирівня-
ють становище. Питання 
в іншому – чи заб’ємо ми 
ще? У нас траплялись мо-
менти, та ми їх, на жаль, 
не використали. Безумов-
но, незадоволені вилучен-
ням з поля Фернандіньйо. 
Оскільки з боку Младена 
Бартуловича була симу-
ляція. Наш гравець навіть 
не зачепив криворізького 
футболіста. Та все-таки 
отримав другу жовту 
картку. Переглядали всі 
телевізійні повтори цього 
епізоду й відзначаємо: там 
не фіксувалось навіть до-
тику Фернандіньйо. Але 
нічого страшного…

Отож, «Шахтар» завер-
шив свою тріумфальну 

ходу в першій частині чем-
піонату України прем’єр-
ліги. Як кажуть футболь-
ні фахівці, став зимовим 
чемпіоном, набравши 51 
турнірне очко. Донечча-
ни нині, граючи на трьох 
«фронтах», демонструють 
просто блискучий, атаку-
вальний футбол. Приємно 
дивує команда Хуанде Ра-
моса – дніпропетровський 
«Дніпро», котрий бурхли-
вою хвилею ввірвався до 
євролігівської зони, фіні-
шувавши в зимове міжсе-
зоння на чистому другому 
місці (у дніпрян – 38 очок). 
У київського «Динамо» – 
37, у харківського «Мета-
ліста» – 36. Ці топ-команди 
значно відірвались від ін-
ших і вже наступного року 
розіграють призові місця. 
Очевидно, що ні в кого 
не виникає сумніву – хто 
стане чемпіоном. Справж-
ньою командою-відкрит-
тям можна також назвати 
одеський «Чорноморець», 
що завершив турнірну 
гонку на п’ятому місці. Ну 
а наш «Кривбас» – дванад-
цятим йде на зимові кані-
кули. Цим все і сказано. 
Цікаво, що вже навесні, 
тобто 2 березня наступ-
ного року, кривбасівці 
першими зіграють у Києві 
проти оновленого «Дина-
мо» Олега Блохіна. У тому, 
що команда буде саме та-
кою, – жодних сумнівів.

Шахтарі – зимові чемпіони, а кривбасівці 
опинились біля аутсайдерської зони

g Футбольна прем’єр-ліга пішла на канікули
g Бокс
Троє  
гладіаторів рингу 
здобули медалі…
Чемпіонат Дніпропетров-
щини, що нещодавно 
добіг кінця і проводився 
серед юних боксерів, ви-
кликав жвавий інтерес в 
обласному центрі. Молоді 
майстри рингу, котрим 
виповнилось по 16-17 
років, протягом трьох 
днів боролися за нагоро-
ди. Серед представників 
шкіряної рукавички були 
й криворіжці. 

Достойно захищали спортивну 
честь ДЮСШ № 8 і нашого міста ви-
хованці тренера-викладача Олексан-
дра Хомази. Зокрема, Віктор Прапро, 
котрий виступав у ваговій категорії 
75 кілограмів, відмінно відбоксував 
усі свої поєдинки й став чемпіоном 
Дніпропетровської області. Ще двоє 
його товаришів по команді з восьмої 
дитячо-юнацької спортшколи здобу-
ли бронзові медалі. Ігор Бассай – у 
ваговій категорії 69 кілограмів, Ко-
нон Кулізаде – у ваговій категорії 56 
кілограмів. Є нагода порадіти успіху 
своїх підопічних у їхнього наставника 
О. Хомази.

g Більярд

Ажіотаж  
у клубі  
«Абрикос»
Два безкомпромісних 
більярдних турніри – 
відкритий Кубок Крив-
басу з гри «Московська 
піраміда» серед чоловіків 
та чемпіонат міста (теж 
відкритий) серед жінок 
були проведені в Криво-
му Розі. 

Представниці прекрасної статі су-
перничали між собою у грі «Вільна 
піраміда». За кришталевий трофей 
боролися 66 майстрів кия, серед яких 
уже й чимало іменитих більярдистів 
– Артем Моісеєнко, Костянтин Кулик, 
Микита Волик, Станіслав Хоруженко, 
Марія Пудовкіна та інші… У заключ-
ному суперництві перше місце діста-
лось дніпропетровчанину Станіславу 
Хоруженку, котрий обіграв з рахун-
ком – 4:3 ще одного представника 
обласного центру Костянтина Кулика 
(у того друга сходинка п’єдесталу). 
Треті призові місця поділили між со-
бою теж два дніпропетровчанина – 
Артем Моісеєнко та Микита Волик. 
Криворіжець Влад Косогов програв К. 
Кулику за вихід до четвірки в контрі 
в одному шарі. Зустріч тривала три з 
половиною години й викликала чи-
малий ажіотаж у клубі «Абрикос». 
Сам же турнір, так само як і серед жі-
нок, пройшов у дружній атмосфері. 
Між іншим, серед дівчат лаври пере-
можниці дістались відомій у нашому 
місті землячці Марії Пудовкіній. Мо-
лода криворожанка з рахунком – 5:1 
обіграла дніпропетровчанку Любов 
Жигайлову. Третє місце п’єдесталу 
пошани було криворізьким: його по-
ділили між собою Віра Меденко та 
Ганна Шульга.

Ці змагання відбулись у більярд-
ному клубі «Арізона». Керівництво 
міської федерації більярдного спорту 
висловлює подяку цим двом клубам, 
а також депутату міськради Миколі 
Колеснику за підтримку й розвиток 
цього виду спорту на Криворіжжі.
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Телебачення

06.00 «Доброе утро, 
Украина!»

06.05, 07.00, 08.00, 12.00 
Новости

06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 
01.10 Спорт

06.15 За 80, 07.10, 08.10, 
23.15, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 10.00, 
12.20, 15.40, 23.20 
Погода

06.25 Православный 
календарь

06.30, 07.25 Рецепты 
здоровья

06.35, 07.30 Глас народа
06.40 Вести.Ru
06.55, 07.20 Страна on line
07.35 Эра бизнеса
07.40 Гость студии
07.50 Финансовые советы
08.20 Твой голос
08.40 Полезные советы
09.00 Итоги недели
09.30 Точка зрения
09.50, 11.50 Официальная 

хроника
10.10, 15.45 Сериал 

«Маруся»
11.00 Шеф-повар страны
12.10, 19.00, 21.25 Деловой 

мир
12.30 Право на защиту
12.50 Темный силуэт
13.00 Армия
13.20 Х/ф «Фронт без 

флангов» 1с
14.40 Окно в Америку
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

(с сурдопереводом)
15.15 Euronews
15.35, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
16.30 Сериал «УГРО-2» 

7,8 с.
18.10 Последнее пред-

упреждение
18.45 Агро-News
19.15 Звезды юмора. 

К.Новикова
20.15 Шутка с Е.Воробей
20.45 Сельсовет
21.00 Итоги дня
21.20 Мир спорта
21.35 Новогодняя 

шутка с В.Данильцом и 
В.Моисеенко

22.25 Шутка с Г.Ветровым
22.55 Тройка, Кено, Секун-

да удачи
23.00, 01.00 Итоги
23.25 От первого лица
23.50 Кино в деталях

КАНАЛ «1+1»
06.00 «ТСН-неделя»
06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 

09.10 «Завтрак с 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 

00.10 ТСН: «Телевизион-
ная служба новостей»

07.25 М/ф «Эскимоска» (1)
10.00 М/ф (1)
10.25, 17.10 Сериал 

«Величественные века. 
Роксолана - 2» (1)

12.45 «Невероятные 
гонки -2»

13.45 «Полное перево-
площение. Дом за 
неделю - 3»

14.45 «Не ври мне - 3»
15.45 «Семейные мело-

драмы - 2»
16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 Х/ф «Источник 

счастья» (1)

ИНТЕР
05.30 Х/ф «Два билета в 

Венецию» (1)
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30, 20.30, 03.15 «Спорт в 

Подробностях»
09.10 Х/ф «Понаехали тут»
13.15 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леони-
дом Каневским»

15.05 Программа «Право 
на встречу»

16.05 «Жди меня»
18.10 Сериал «Кровинуш-

ка» (1)
19.00 Программа «О 

жизни»
20.00, 02.45 «Подроб-

ности»
20.50, 03.20 «Подробности. 

Неформат»
21.00 Сериал «Обратная 

сторона луны» (1)
23.10 Х/ф «Настоятель 

2» (2)

ICTV

05.30 Служба розыска 
детей

05.35, 06.50, 02.00, 02.40 
Погода

05.40, 04.20 Свитанок
05.55, 09.25, 12.55, 19.25, 

00.55 Спорт
06.40, 07.35 Деловые 

факты
07.00 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Факты недели
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.30, 01.05 Чрезвы-

чайные новости
10.30 Х/ф «Выход дракона»
12.45 Факты. День
13.00 Сериал «Прокурор-

ская проверка»
14.05 Х/ф «Гудзонский 

ястреб»
16.10 Х/ф «Петля времени»
18.45 Факты. Вечер
20.15 Сериал «Братство 

десанта»
22.25 Факты. Итоги дня
22.55, 02.45 Свобода слова

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30 «Мiсто. Тиждень»
07.00, 09.30, 17.40, 05.45 

«Погода»
07.10, 08.25, 09.35, 15.10, 

17.55, 19.20 Телегазета
07.15 «Контакт»
07.45, 18.15 «В гостях у 

Ладика и Маши»
08.00, 19.50 «Рассуждалки»
08.10, 20.20 «На землi на 

рiднiй...»
09.00 «Косметичка»
09.40, 15.15, 21.45 «Юриди-

ческая консультация»
09.45 Молодiжна про-

грама «Cтудiя»
10.15, 02.30 Хит-парад «На 

все 100»
11.10, 21.50 «Епiзоди 

колишнього»
11.15 «Сад. Огород. 

Цветник»
11.30 Мультфильмы
12.00 «Телеспортклуб»
12.30 «Сделано руками»
13.00, 05.00 «Музыкальный 

калейдоскоп»
13.30 «Зооквартал»
14.00 «Перчинка»
14.30 «Книжная полка»
15.00, 18.00, 19.00, 20.30, 

22.30, 01.30 «Мiсто»
15.20 Х/ф «Одна семья» 1 

категория
16.55 «Интеркласс»
17.10, 00.10 «Магия при-

роды»
18.10, 19.15, 21.05, 23.05 

Погода
18.30, 02.00 Док.сериал 

«Этот загадочный мир»
19.10, 21.00, 23.00 «Спорт»
19.25 «Пiдземка»
19.35 «Близкие Путеше-

ствия»
20.00 «Афиша»
20.05 «Медицинский 

журнал»
21.15 «На углу улиц»
22.00 «Беседы о вечном»
23.10 Док.фильм «Думи 

мої»
23.40 «Вкусы культур»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.10 Сериал «Стройбатя»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое шокирующее
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 

Репортер
07.35, 08.35, 19.20, 01.20 

Погода
09.00, 16.50 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире 
преступных страстей»

10.00, 17.55, 21.00 Сериал 
«Воронины»

13.30, 14.30 Kids Time
13.35 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.40, 15.40 Teen Time
14.45 Сериал «Друзья»
15.45 Сериал «Молодо-

жены»
19.15, 01.15 Спортре-

портер
19.35 Пираньи
20.00 Сериал «Геймеры» 

(2)
22.00 Сериал «Кухня»
23.05 ФБР :)

СТБ
04.35 «Национальное 

талант-шоу «Танцуют 
все!-5»

06.40, 16.00 «Все буде 
добре!»

08.40, 18.20 «Невероятная 
правда о звездах»

10.05 «Тайны Х-Фактора. 
Серёгина банда»

11.05 Х/ф «Под прицелом 
любви»(1)

13.10 «Битва экстрасенсов. 
Апокалипсис»

18.00, 22.00 «Вiкна- 
Новини»

20.10 «Куб - 3»
22.25 «Детектор лжи - 2»

23.25 Сериал «Доктор 
Хаус»(1)

ТОНИС
06.00, 08.30 Мир за неделю
06.35 Ф-стиль
07.00 Утреннее espresso
08.50, 15.15, 16.30, 17.45, 

18.55, 21.30 Погода
09.00 Точки пересечения
09.35 Магия природы
10.00, 16.50, 03.30 Алло, 

доктор!
11.15 Госпожа удача Павла 

Луспекаева
12.20, 05.40 Атлас живот-

ного мира
14.00 Социальный статус: 

ваши права
15.00, 18.30, 21.00, 04.45 

Служба новостей «Со-
циальный пульс»

15.30 Дикая Америка
16.00, 04.15 Страна советов
17.50 Отдел кадров
18.50, 21.25 Экономиче-

ский пульс
19.00 Сериал «Капитан-

ские дети» (1)
20.00 Социальный статус: 

ваша пенсия
21.35 Александра 

Пахмутова. Женщина, 
которую поют

22.35 Кинофан: Х/ф 
«Регина» (1)

ТЕТ
06.00 Сериал «Как я встре-

тил вашу маму»
06.50 Узнай как
07.15 Телепузики
07.40 Мультик с Лунтиком
08.10 Мультсериал «Лило 

и Стич»
08.35 Мультсериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка»

08.50 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 94 с.

09.50 Сериал «Все женщи-
ны - ведьмы»

10.50 Сериал «Говорящая с 
призраками» 21 с.

11.50, 19.25 Богиня 
шопинга

12.25 БАгиня шопинга. 
Невошедшее

12.50 Горячие мамочки
13.30 Сериал «Моя пре-

красная няня»
14.35, 20.25 Даешь моло-

дежь!
15.25, 00.55 Вайфайтеры
16.00, 19.50 Одна за всех
16.35 У ТЕТа тато!
17.00 Досвидос
17.40, 20.50 Виталька
18.25, 00.20 Чертовки в 

юбках
18.50, 01.20 БарДак
21.35 Кузница звезд 3
22.00 Веселые мамзели
22.25, 01.45 Рай, гудбай
23.00 Дурнев + 1
23.25 Сериал «Сверхъе-

стественное» 109 с. (2)

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 

События
07.25 Утро с Украиной
09.25, 13.10 Сериал «След» 

(1)
10.00, 20.00 Сериал 

«Пятницкий. Глава 
вторая» (1)

12.00, 04.30 Ток-шоу 
«Пусть говорят»

16.00 Право на защиту
17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

(1)
19.15, 03.45 События Спорт
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
22.00 Х/ф «Человек-волк» 

(2)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 22.40, 03.30, 

06.30, 18.40, 22.40, 03.30 
«Киевское время»

06.45, 08.25, 18.50, 23.40, 
00.30, 03.20,  «Время 
спорта»

06.50, 07.25, 08.40, 23.45, 
00.40, 02.35, 03.25, 
03.35, 04.15 «Обзор 
прессы»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 05.00 
«Время новостей»

07.10, 08.10, 22.25, 23.20, 
00.15, 02.30, 03.15 «Биз-
нес-время»

07.20, 07.20 «Автопилот-
новости»

07.30, 03.40, 07.30, 03.40 
«Утро со звездой»

07.55, 08.50, 07.55, 08.50 
«Трансмиссия-новости»

08.20, 08.45, 08.55, 09.15, 
10.10, 12.30, 13.10, 14.05, 
16.10, 17.20, 17.50, 22.35, 
22.55, 23.50, 00.35 
«Погода»

08.30, 08.30 «Хроника 
недели»

09.20, 13.20, 14.20 «5 
элемент»

10.30, 11.20, 12.15 Обще-
ственно-политическое 
ток-шоу «Республика с 
Анной Безулик»

15.15, 15.15 «Вперед, на 
Олимп!»

16.15, 16.15 «Мотор»
17.25, 17.25 «В кабинетах»
18.15, 18.15 «Территория 

закона»
19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 

05.10 «Время. Итоги 
дня»

21.40, 03.00, 04.00 «Время-
Тайм»

22.00, 02.40 «Налоговый 
дневник»

23.30, 00.25 «CRIME NEWS»

НТН
05.45 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.45 Х/ф «Хочу Вашего 

мужа» (1)
08.00 «Агенты влияния»
09.00 Сериал «Батюшка» 

(1)
10.45 Сериал «УГРО - 4»
14.50 Сериал «По горячим 

следам»
18.30 Сериал «Детективы»
19.00, 23.45, 02.05, 04.20 

«Свiдок»
19.30 Сериал «Литейный»
21.45 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Нью-
Йорк» (2)

00.15 Х/ф «Афганские 
рыцари» (3)

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Возвращение в 

Хеллоуинтаун»
10.50 Сериал «Сабрина- 

маленькая ведьма» (1)
12.45 «Дневник бере-

менной»
14.15, 18.00 «Званый ужин»
15.15 «КВН- 2012»
19.00 «Шопинг монстры»
20.00 «Большая разница»
22.00 «Вечер. Паша. 

Звёзды»
23.00 «Рассмеши комика»

11 КАНАЛ
05.10 Сериал «Стройбатя»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое шокирующее
06.40, 07.40 Подъем
07.00 «Экономика в 

деталях»
07.20 Тележурнал 

«Пассаж»
08.30 Репортер
08.35 Погода
08.45 «Родительский 

клуб»
09.00, 16.50 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире 
преступных страстей»

10.00, 17.55 Сериал «Во-
ронины»

13.30, 14.30 Kids’ Time
13.35 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.40, 15.40 Teen Time
14.45 Сериал «Друзья»
15.45 Сериал «Молодо-

жены»
19.00 Новости 11, 21.30, 

01.00, 03.20, 04.50 
канала

19.30 «Доживем до по-
недельника»

20.00 Сериал «Геймеры»
21.00 «Дело вкуса»
22.00 Сериал «Кухня»
23.05 ФБР .)

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Утро России»
08.05 «Искатели»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Вести
09.30 «1000 мелочей». 

Ток-шоу
10.15 «О самом главном». 

Ток-шоу
11.00, 03.10 Сериал 

«Ефросинья. Таежная 
любовь»

12.30, 15.30, 17.40 Местное 
время. Вести-Москва

12.50 Вести. Дежурная 
часть

13.00 «Дело Х. Следствие 
продолжается». 
Ток-шоу

13.55 Сериал «Институт 
благородных девиц»

14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Голубка»
18.30, 02.30 «Прямой 

эфир»
19.20 Сериал «Земский 

доктор. Жизнь заново»
21.05 Сериал «Дело следо-

вателя Никитина»
22.05 Кузькина мать. Ито-

ги. «Мертвая дорога»
23.00 Сериал «Опера. 

Хроники убойного 
отдела. Падение в пре-
исподнюю»

23.50 «Девчата»

НТВ-МИР
03.55 «НТВ утром»
06.40 Сериал «Возвра-

щение Мухтара-2». 
«Кинозвезда»

07.35, 13.35, 16.35 «Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие»

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
«Сегодня»

08.20 «Александр 
Журбин. Мелодии на 
память»

09.00 «Программа мак-
симум. Расследования, 
которые касаются 
каждого»

10.05 « Русские сенсации». 
Информационный 
детектив

11.35 «До суда»
12.35, 02.30 «Суд при-

сяжных»
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт»

15.35 Сериал «Гончие-4» 
Фильм четвертый. 
«Подарок для генерала 
« 1 часть

17.30, 01.25 «Прокурор-
ская проверка»

18.35 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским

19.25 Сериал «Дикий-2» 
«Страх и ненависть в 
Вышнегорске», «Охот-
ник за пенсией»

21.15 «Сегодня. Итоги»
21.40 Сериал «Дикий-2» 

«Киднеппинг «по-
родственному», «Мили-
цейская зарница»

23.35 Сериал «Шпионские 
игры». «Месть» 1, 2 
часть

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00, 05.00, 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
04.00 Новости

05.05, 05.05 Телеканал 
«Доброе утро»

09.15, 01.45, 09.15, 01.45 
«Контрольная закупка»

09.40, 09.40 «Жить здо-
рово!»

10.55, 04.05, 10.55, 04.05 
«Модный приговор»

12.15, 12.15 «Время обе-
дать!»

13.00, 13.00 «Дешево и 
сердито»

13.55, 13.55 Другие 
новости

14.15, 14.15 «Понять. Про-
стить»

15.15, 15.15 «Смак»
15.50, 15.50 «Доброго 

здоровьица!»
16.55, 02.10, 16.55, 02.10 

Сериал «Неравный 
брак»

18.40, 03.05, 18.40, 03.05 
«Давай поженимся!»

19.45, 19.45 «Пусть 
говорят»

21.00, 21.00 «Время»
21.30, 21.30 Сериал «От-

ражение»
23.45, 23.45 «Вечерний 

Ургант»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
01.00, 05.05, 01.00, 05.05 

«Доброе утро»
05.00, 08.00, 11.00, 23.00, 

05.00, 08.00, 11.00, 23.00 
Новости

06.05, 06.05 «Жить здо-
рово!»

07.05, 07.05 Модный при-
говор

08.15, 08.15 Контрольная 
закупка

08.40, 08.40 «Время обе-
дать!»

09.15, 09.15 «Дешево и 
сердито»

10.00, 10.00 Другие 
новости

10.25, 14.40, 10.25, 14.40 
Понять. Простить

11.30, 11.30 «Доброго 
здоровьица!»

12.20, 12.20 Сериал «Убой-
ная сила»

13.10, 13.10 Сериал «Не-
равный брак»

14.00, 14.00 Вечерние 
новости

15.10, 15.10 «Давай по-
женимся!»

16.00, 16.00 «Пусть 
говорят»

17.00, 17.00 «Время»
17.30, 23.05, 17.30, 23.05 

Сериал «Отражение»
19.20, 19.20 «Вечерний 

Ургант»
19.55, 19.55 «Свобода и 

справедливость»
20.50, 20.50 Ночные 

новости
21.05, 21.05 Х/ф «Настя»

RTVI
06.00 «Страна и люди»
07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Цена победы»
09.00 Сериал «Охота на 

Золушку». 1 с. (часть 1)
10.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«Ястреб вернулся»

10.50 О Москве «Мега-
полис»

11.00 Информационная 
программа «Грани 
недели» С Владимиром 
Кара-Мурзой

12.00 «Альтернативная 
история. Красно-белая 
Россия»

13.00 Х/ф «Зимняя вишня»
14.30 «Русский акцент» с 

Еленой Мещеряковой. 
«Иглы патриотов»

15.00, 17.00, 01.00 «Особое 
мнение»

16.00, 02.00 Сериал 
«Охота на Золушку». 1 с. 
(часть 2)

18.00 «Полный альбац»
19.00, 04.00 «Разбор 

полёта»
20.00, 05.00 Сериал «Бан-

дитский Петербург-3. 
Крах Антибиотика». 3 с.

21.00, 03.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-12». 
«Фотограф по вызову»

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Воспоминания 

без даты»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
08.00 Итоги с Вахтангом 

Кипиани
09.50, 17.30 Семь чудес 

Украины
10.10, 16.30 Вокруг света
11.15 Цивилизация. Наш 

мозг
13.00 World Stories. Между-

народные корреспон-
денты

14.30 Лекции и события
17.45 Цивилизация. Лора 

и Джордж
19.00, 23.00, 04.00 Знак 

восклицания
20.30, 23.30 Сегодня
21.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
21.30 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
22.00 Альбертэйнштейн
00.00 Клуб эротики

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.20 Х/ф «Тихий Дон». 1 с.
08.20 Петровка, 38, 13.10 

16+
08.40 «Врачи». Ток-шоу 16+
09.30, 12.30, 15.30, 17.50 

События
09.50 «Постскриптум» 

16+
10.50 «В центре событий» 

16+
11.45 «Треугольник» 16+
12.50 Город новостей
13.30 «Живая природа. 

Слоны из Цаво». 6+
14.35 «Pro жизнь». Ток-шоу 

16+
15.50 Сериал «Погоня за 

ангелом». 12+
16.45 «Право голоса». 16+
18.15 Док.фильм 

«Прага-42. Убийство 
Гейдриха». 12+

19.05 «Городские войны. 
По закону джунглей» 
16+

19.55 Сериал «Семь жен 
одного холостяка». 12+

21.55 События. 25-й час
22.30 «Футбольный 

центр»
23.00 «Мозговой штурм. 

Роботы вместо челове-
ка» 12+

23.35 Сериал «Война 
Фойла». 16+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.15 Х/ф «Принцесса на 

горошине»
09.45, 15.45 Док.фильм 

о Кино
10.35, 16.45 Сериал «Две 

сестры»
11.35, 18.45 Сериал 

«Утесов. Песня длиною 
в жизнь»

13.45 Х/ф «Герой нашего 
времени (Бэла)»

19.50 Сериал «Братья 
Карамазовы»

20.55 Х/ф «Ждите связ-
ного»

22.30 Х/ф «Не ставьте 
Лешему капканы»

23.55 Х/ф «Когда деревья 
были большими»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Боевик 

«На пределе. Группа 
«Антитеррор»» 12+

09.00, 17.00, 01.00 
Трагикомедия «Век 
помрачения» 16+

10.50, 18.50, 02.50 Драма 
«Четырежды» 16+

12.25, 20.25, 04.25 Триллер 
«Цветок зла» 12+

14.15, 22.15, 06.15 Боевик 
«Клятва» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00 Сборник мультфиль-

мов
04.00, 08.00, 12.00 Х/ф 

«Князь Удача Андрее-
вич». 12+

05.20, 09.20, 13.20 Муль-
тсериал «Ох и Ах идут 
в поход» 0+, «В гостях 
у лета», 6+, «А вдруг 
получится!..» 0+»

06.00, 10.00 М/ф «Приклю-
чения Буратино» 6+

07.05, 11.05 М/ф «Братья 
Лю», 6+, «Утенок, кото-
рый не умел играть в 
футбол» 0+, «Мой друг 

зонтик» 0+
14.00 Х/ф «Братья Комаро-

вы». 0+
15.00 Мультсериал «Гир-

лянда из малышей» 0+, 
«Муха-Цокотуха» 0+, 
«Сказка о яблоне» 0+, 
«Медвежонок на доро-
ге» 0+, «Край земли» 0+, 
«Чучело-мяучело» 0+

16.00 Мультсериал «Воин 
Сандокан. Король 
тигров» 12+, «Чудесный 
колодец» 6+, «Тополь». 
12+

17.00 «Азбука денег» 6+, 
«Главный звездный», 
6+, «Жил у бабушки 
козел» 6+»

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Медовый 

месяц» 12+
08.00 Х/ф «Странные 

мужчины Семеновой 
Екатерины» 16+

10.40 Х/ф «Ха-би-ассы» 16+
12.00 Х/ф «Спасите утопаю-

щего» 12+
13.30 Х/ф «Тайна синих 

гор» 12+
15.00, 16.30 Х/ф «Место 

действия» 12+
18.00 Х/ф «Великий утеши-

тель» 16+
20.00 Х/ф «Лес» 12+
22.00 Х/ф «Пустыня» 18+

КИНОКЛУБ
05.15, 13.15 Х/ф «Кунг-фу 

Кролик» 6+
07.00 Х/ф «Взрыватель» 16+
08.35 «Плюс кино» 12+
09.05, 01.00 Х/ф «Король 

бойцов» 16+
11.00, 03.00 Х/ф «Город 

Бога» 18+
15.00 Х/ф «Парень Икс 

(Человек Икс)» 16+
17.00 Х/ф «Выпускной» 12+
19.00 Х/ф «По волчьим 

законам» 16+
21.00 Х/ф «Дело Парадайн» 

12+
23.00 Х/ф «Чёрные бабоч-

ки» 16+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «До и после ...» 12+
05.10 «Под знаком зодиака. 

Стрелец». 12+
06.50 «Голубые города». 

12+
08.00 «Клоун». Телеспек-

такль. 12+
09.30 «Максима. Наталья 

Белохвостикова». 12+
10.00 «Аншлаг». Фильм-

концерт 12+
11.00, 02.00 «Колба време-

ни». 16+
12.00 «Поле чудес». 12+
13.00 «Музыкальный 

вечер в театре имени Е. 
Вахтангова». 12+

14.30 «Что? Где? Когда?». 
Матч-реванш. 12+

16.00 «...До 16 и старше». 
12+

16.50 Док.фильм «Что там, 
в яркой упаковке?». 12+

17.30, 23.45 Х/ф «Карл 
Маркс. Молодые годы». 
12+

18.35 «Маленький кон-
церт». 12+

18.55 «В гостях у Николая 
Озерова». 12+

20.00 «Рождённые в 
СССР». 12+

21.00 «Кармен-сюита». 
Фильм-балет 12+

22.00 «Человек за-
гадочный». Фильм-
исследование 12+

23.10 «Утренняя почта». 
12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Дети белой 

богини». 6 с. 16+
19.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала - 3». 15 с. «Цеп-
ная реакция». 16+

20.00 Сериал «Гончие - 3». 
ф.3. «Полёт бумеранга». 
4 с. 16+

21.00 Сериал «Семнадцать 
мгновений весны». 8 с.

22.30 Сериал «Семнадцать 
мгновений весны». 9 с.

TV 1000
02.00 Приключения 

«Гвардейцы короля» 
12+

04.00 Комедия «Клуб 
первых жен» 12+

06.00 Драма «Наперекор 
судьбе» 12+

08.00 Приключения «Трое 
в каноэ» 12+

10.00 Боевик «Ограбление 
по-итальянски» 12+

12.00 Комедия «В послед-
ний раз» 16+

14.00 Комедия «Как от-
делаться от парня за 10 
дней» 12+

16.00 Комедия «Стэпфорд-
ские жены» 12+

18.00 Боевик «Особое 
мнение» 16

21.00 Драма «Отступники» 
16+

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.00 Мультсериал 

«Бен-10. Инопланетная 

сверхсила» (1)
08.15 Улётное видео по-

русски
08.35 «Облом UA»
09.00 Х/ф «Смертельное 

завоевание Робина 
Кука» (1)

13.00 Х/ф «Вокруг Света за 
80 дней» (1)

15.30 Х/ф «Лига выдающих-
ся джентльменов» (1)

18.00 Сериал «Десант есть 
Десант» (2)

19.00 Сериал «Сармат» (1)
20.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
20.35 «Месть природы»
21.00 Новости 2+2
21.25, 23.30 Проспорт
21.30 Х/ф «Колония» (2)
23.35 Х/ф «Волки-обо-

ротни» (2)

TV1000 ACTION
03.00 Вестерн «Западня» 

16+
05.00 Боевик «Вавилон 

н.э.» 12+
07.00 Комедия «Фокусни-

ки» 16+
09.00 Комедия «Снежный 

человек» 16+
11.00 Боевик «Мститель» 

16+
13.00 Боевик «СуперМак-

Грубер» 16+
15.00 Приключения 

«Новые приключения 
Билла и Тэда» 12+

17.00 Криминальное 
кино «Разумное со-
мнение» 16

19.00 Фильм ужасов 
«Лихорадка. Весеннее 
обострение» 16+

21.00 Триллер «Жребий» 
18+

23.00 Мягкая эротика 
«Грудастые спасатель-
ницы» 18+

00.45 Мягкая эротика 
«Пальчики оближешь!» 
18+

ДОМ КИНО
02.00 Сериал «Любитель-

ница частного сыска 
Даша Васильева-4» 12+

05.25, 07.15, 17.00, 18.50, 
01.55 «Окно в кино»

05.30, 17.05 Сериал «Новый 
русский романс» 16+

06.25, 18.00, 01.00 Сериал 
«И все-таки я люблю» 
16+

07.20 Х/ф «Чёрные волки» 
16+

09.05 Х/ф «Будь со мной» 
18+

10.25 Х/ф «Конец вечно-
сти» 16+

12.35 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» 
16+

14.10 Х/ф «Вертикаль» 12+
15.25 Х/ф «Превратности 

судьбы» 16+
18.55 Х/ф «Дом для двоих»
20.30 Х/ф «Серебряный 

самурай» 16+
22.10 Х/ф «Белая птица с 

чёрной отметиной» 12+
23.50 Х/ф «Начни сначала»

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

ская академия»
05.30 «Битва анекдотов»
06.10 «Бодрое утро»
07.00, 12.40, 20.00 «Минут-

ка для ребенка»
07.30 «Клуб юмора»
09.00, 18.00 Сериал 

«Конан»
09.50 Х/ф «Жизнь кувыр-

ком»
11.40, 17.00 Сериал «От-

чаянные родители»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Га-

лактический футбол»
16.30 Мультсериал 

«Сокровища острова 
черепах»

19.00 Сериал «Элен и 
ребята»

20.15 «33 м2»
21.00 Х/ф «Раздвоение 

личности»

MAXXI-TV
06.30, 19.30 Йога
07.15, 07.45, 11.45, 18.55 

Союзмультфильм
07.25 «Сбросим лишнее»
08.15, 19.10, 21.25 «Все 

про все»
08.25, 15.30 «Восточные 

танцы»
08.50, 00.10 MaxxiМузыка
09.50 «Лица вещей»
10.30 «В поисках новых 

впечатлений»
11.05 «Джунгли шоу-

бизнеса»
12.25 «Выдающиеся 

мужчины»
12.35, 16.45 Бутик ТВ
14.45 Портретные 

очерки. Светлана 
Светличная

16.00 «Сейшн»
20.05 «Взрослые дети»
20.45 «Мама в большом 

городе»
21.30 «Время для себя»
22.10 Х/ф «Дульсинея 

Тобосская»

09:00 – 09:30 День за днем
09:30 – 09:45 Мир про-

фессий
09:45 – 10:00 Украина в 

кадре 
19:00 – 19:20 Кривбасс-

Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 –  20:00 Диалог

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»

Понеділок, 10 грудня
Cхід 7.48 Захід 15.54
Тривалість дня 8.06

Схід 3.52 
Захід 13.41

СкорпіонРоман

УТ-1
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.00 

Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 

23.15, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 09.20, 
09.50, 12.15, 13.30, 15.40, 
23.20 Погода

06.30, 07.25 Рецепты 
здоровья

06.35, 07.30 Глас народа
06.40 Вести.Ru
06.55, 07.20 Страна on line
07.35 Эра бизнеса
07.40 Гость студии
07.50 Финансовые советы
08.20, 00.40 Между строк
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.25, 03.40 Свет
09.55, 15.45 Сериал 

«Маруся»
10.55 В гостях у Д.Гордона
11.55, 20.55 Официальная 

хроника
12.10, 18.45, 21.20 Деловой 

мир
12.20 Граница государства
12.35 Желаем счастья
12.55, 04.45 «Секреты успе-

ха» с Н.Городенской
13.35 Х/ф «Фронт без 

флангов» 2с
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

(с сурдопереводом)
15.15 Euronews
15.35, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
16.35 Сериал «УГРО-2» 

9,10с
19.00 221. Экстренный вы-

зов. Неделя
19.50 Звезды юмо-

ра. Ю.Гальцев, 
С.Дроботенко, 
В.Моисеенко

20.50 Мир спорта
21.30 Социальное шоу 

«Адреналин»
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00, 01.00 Итоги
23.25 От первого лица
23.50 Великие битвы. 

Битва за Атлантику

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.05 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 
09.10 «Завтрак с 1+1»

07.25 М/ф «Эскимоска» (1)
10.00 М/ф (1)
10.25, 17.10 Сериал 

«Величественные века. 
Роксолана - 2» (1)

12.45 «Невероятные 
гонки - 2»

13.45 «Полное перево-
площение. Дом за 
неделю - 3»

14.45 «Не ври мне - 3»
15.45 «Семейные мело-

драмы - 2»
16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «Меняю жену - 6»
21.55, 01.15 «Украинские 

сенсации»
23.20 Сериал «Полиция 

Гавайев-2» (2)

ИНТЕР
05.25 Х/ф «Дед» (1)
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30 Спорт в Подроб-

ностях
09.10, 21.00 Сериал 

«Обратная сторона 
луны» (1)

11.35, 12.50 Док.сериал 
«Следствие вели... с Ле-
онидом Каневским 2»

13.45 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара-2» (1)

15.55 Док.фильм «Цыган-
ская магия»

18.10 Сериал «Кровинуш-
ка» (1)

19.00 Программа «О 
жизни»

20.00, 04.00 «Подроб-
ности»

20.30, 04.35 «Спорт в Под-
робностях»

20.50, 04.40 «Подробности. 
Неформат»

23.15 Х/ф «Дружба особого 
назначения» (2)

ICTV
05.20, 06.50, 03.00, 04.00 

Погода
05.25 Факты
05.40, 04.05 Свитанок
06.45, 07.35 Деловые 

факты
06.55, 09.25, 12.55, 19.25 

Спорт
07.00 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Экстренный вызов
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.30, 02.15 Чрезвы-

чайные новости
10.30 Сериал «Агент 

национальной безопас-
ности»

12.30 Анекдоты по-
украински

12.45 Факты. День
13.00, 22.25 Сериал «Про-

курорская проверка»
14.10, 20.15 Сериал «Брат-

ство десанта»
16.40 Сериал «Дознава-

тель»
18.45 Факты. Вечер
23.55 Х/ф «Бумер» (2)

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30, 15.00, 18.00, 19.00, 

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

07.05, 09.30, 17.40, 19.15, 
21.05, 23.05, 05.45 
«Погода»

07.10, 08.25, 09.35, 15.10, 
17.55, 19.20 Телегазета

07.15 «Косметичка»
07.45, 18.15 «В гостях у 

Ладика и Маши»
08.00 «Пiдземка»
08.10, 04.45 «Близкие 

Путешествия»
09.00 «Телеспортклуб»
09.40, 14.45, 19.55 «Рас-

суждалки»
09.50 «Сад. Огород. 

Цветник»
10.05 «Зооквартал»
10.35, 00.35 «Таємницi 

пiдводного свiту»
11.00, 23.45 «Вкусы 

культур»
11.30 Док.фильм «Думи 

мої»
12.00 «Книжная полка»
12.30, 02.30 «Беседы о 

вечном»
13.00, 05.00 «Музыкальный 

калейдоскоп»
13.30 «На углу улиц»
14.00 «Сделано руками»
14.30 «Интеркласс»
14.55 «Мини-путеше-

ствия»
15.15 Х/ф «Миклухо-Ма-

клай» 1 категория
16.45, 00.10 «Магия при-

роды»
17.10 Молодiжна про-

грама «Cтудiя»
18.10 Погода
18.30 «Контакт»
19.25, 02.00 Док.сериал 

«Этот загадочный мир»
19.45 «Афиша»
19.50 «Шаг навстречу»
20.05 «Резонанс»
20.20, 22.20 «На землi на 

рiднiй...»
21.10, 23.10 «Гарна новина»
21.15 «Енергозаощад-

ження»
21.30 «Мiський роман»
22.00 «Медицинский 

журнал»
22.25 «Епiзоди колиш-

нього»
23.15 Док.фильм «Два 

життя Соломiї»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.15 Сериал «Стройбатя»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое шокирующее
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.05 

Репортер
07.35, 08.35, 19.20, 01.25 

Погода
09.00, 16.50 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире 
преступных страстей»

10.00, 17.55, 21.00 Сериал 
«Воронины»

13.30, 14.30 Kids Time
13.35 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.40, 15.40 Teen Time
14.45 Сериал «Друзья»
15.45 Сериал «Молодо-

жены»
19.15, 01.20 Спортре-

портер
19.35 Пираньи
20.00 Сериал «Геймеры» 

(2)
22.00 Сериал «Кухня»
23.05 Свадьба будет по-

моему!

СТБ
05.35 «Чужие ошибки. 

Чисто украинское 
убийство»

06.20, 16.00 «Все буде 
добре!»

08.00, 18.20 «Невероятная 
правда о звездах»

09.55 «Звездная жизнь. 
Размер не имеет 
значения»

10.50 «Звездная жизнь. 
Все мужчины сво ...?»

11.50 Х/ф «На мосту»(1)
14.00 «Битва экстрасенсов. 

Война миров»
18.00, 22.00 «Вiкна- 

Новини»
19.50 «Моя правда. Нонна 

Мордюкова. Ненавижу 
быть сильной!»

22.25 «Один за всех»

ТОНИС
06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00, 05.15 Служба 
новостей «Социальный 
пульс»

06.25, 18.50, 21.25 Эконо-
мический пульс

06.35 Мультфильмы
07.00 Утреннее espresso
09.00, 19.00 Сериал «Капи-

танские дети» (1)
10.00, 16.50, 03.35 Алло, 

доктор!
11.15 Александра 

Пахмутова. Женщина, 
которую поют

12.20, 05.40 Атлас живот-
ного мира

14.00 Социальный статус: 
ваша пенсия

15.15, 16.30, 17.45, 18.55, 
21.30 Погода

15.30 Ронин. Ток-шоу с 
Дмитрием Выдриным

16.00, 04.20 Страна со-
ветов

17.50 48 часов на путеше-
ствие

20.00 Социальный статус: 
ваши льготы

21.35 Звездная родня
22.35 Кинофан: Х/ф «При-

говор» (2)

ТЕТ
06.00 Сериал «Как я встре-

тил вашу маму»
06.50 Узнай как
07.15 Телепузики
07.40 Мультик с Лунтиком
08.10 Мультсериал «Лило 

и Стич»
08.35 Мультсериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка»

08.50 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 95 с.

09.50 Сериал «Все женщи-
ны - ведьмы»

10.50 Сериал «Говорящая с 
призраками» 22 с.

11.50, 19.25 Богиня 
шопинга

12.25 Косметический 
ремонт

12.50 Горячие мамочки
13.30 Сериал «Моя пре-

красная няня»
14.35, 20.25, 23.00 Даешь 

молодежь!
15.25, 00.55 Вайфайтеры
16.00, 19.50 Одна за всех
16.35 У ТЕТа тато!
17.00 Досвидос
17.40, 20.50 Виталька
18.25, 00.20 Чертовки в 

юбках
18.50, 01.20 БарДак
21.35 Кузница звезд 3
22.00 Веселые мамзели
22.25, 01.45 Рай, гудбай
23.25 Сериал «Сверхъе-

стественное» 110 с. (2)

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 

События
07.25 Утро с Украиной
09.25, 13.10, 22.00 Сериал 

«След» (1)
10.00, 20.00 Сериал 

«Пятницкий. Глава 
вторая» (1)

12.00, 04.30 Ток-шоу 
«Пусть говорят»

16.00 Право на защиту
17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

(1)
19.15, 03.45 События Спорт
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
23.00 Сериал «Супруги» (1)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 22.40, 03.30 

«Киевское время»
06.45, 08.20, 18.50, 23.40, 

00.30, 03.20 «Время 
спорта»

06.50, 23.45, 00.40, 02.35, 
03.25, 03.35, 04.15 
«Обзор прессы»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 05.00 
«Время новостей»

07.10, 08.10, 22.25, 23.20, 
00.15, 02.30, 03.15 «Биз-
нес-время»

07.20  «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

08.15, 09.15, 12.35, 14.10, 
16.10, 17.20, 17.50, 22.35, 
22.55, 23.50, 00.35, 
03.55, «Погода»

08.30, 08.30 «Новости 
Киевщины»

09.20, 13.35, 14.20, 15.15 «5 
элемент»

10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 
20.10, 21.10, 01.15, 05.10 
«Время. Итоги дня»

13.10, 13.10 «Налоговый 
дневник»

16.15, 16.15 «Трансмиссия»
17.25, 17.25 «Акцент»
18.15, 18.15 «Энергонад-

зор»
21.40, 03.00, 04.00 «Время-

Тайм»
22.00, 02.40 «Агрокон-

троль»
23.30, 00.25 «CRIME NEWS»

НТН
05.35 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.05 Х/ф «Гу-га» (1)
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 Сериал «Следствие 

ведет Да Винчи»
11.00 Сериал «NCIS: Лос-

Анджелес»
12.00 Сериал «Детективы»
12.30 Сериал «Авантю-

ристка»
14.35, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
16.45, 19.00, 23.45, 01.50, 

04.10 «Свiдок»
17.00 Сериал «Псевдоним 

«Албанец - 2»
21.45 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Нью-
Йорк» (2)

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
09.05 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.00 Сериал «Сабрина- 
маленькая ведьма» (1)

13.00 Сериал «Академия 
танца»

14.00 «Орёл и Решка»
15.00, 18.00 «Званый ужин»
16.00, 19.00 «Шопинг 

монстры»
17.00 «Дом на зависть 

всем»
20.00 «Большая разница»
21.00 «Рассмеши комика»
22.00 «Дневник бере-

менной»
22.40 «Матриархат»
23.05 «Женская лига»
23.35 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)

11 КАНАЛ
05.15 Сериал «Стройбатя»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое шокирующее
06.40 Подъем
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 01.05, 03.20, 
04.45 канала

07.30 «Два берега»
08.00 «Авторские путе-

шествия»
09.00, 16.50 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире 
преступных страстей»

10.00, 17.55 Сериал «Во-
ронины»

13.30, 14.30 Kids’ Time
13.35 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.40 «Мой малыш»
15.20 Сериал «Друзья»
15.40 Teen Time
15.45 Сериал «Молодо-

жены»
19.30 «36,6»
20.00 Сериал «Геймеры»
21.00 «Васильевский 

остров»
22.00 «Просто собака»
22.20 «Перевоплоще-

ние»
23.05 Свадьба будет по-

моему!

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Утро России»
08.05 Сериал «Опера. 

Хроники убойного 
отдела. Падение в пре-
исподнюю»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Вести

09.30 «1000 мелочей». 
Ток-шоу

10.15 «О самом главном». 
Ток-шоу

11.00, 03.10 Сериал 
«Ефросинья. Таежная 
любовь»

12.30, 15.30, 17.40 Местное 
время. Вести-Москва

12.50 Вести. Дежурная 
часть

13.00 «Дело Х. Следствие 
продолжается». 
Ток-шоу

13.55 Сериал «Институт 
благородных девиц»

14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Доярка из 

Хацапетовки. Вызов 
судьбе»

18.20 Сериал «Земский 
доктор. Жизнь заново»

18.30, 02.30 «Прямой 
эфир»

21.05 Сериал «Дело следо-
вателя Никитина»

22.05 «Специальный 
корреспондент»

23.05 Сериал «Опера. Хро-
ники убойного отдела. 
Протечка»

00.00 «Вести+»

НТВ-МИР
03.55 «НТВ утром»
06.40 Сериал «Возвра-

щение Мухтара-2». 
«Розыгрыш»

07.35, 13.35, 16.35 «Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие»

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
«Сегодня»

08.25 «Кулинарный 
поединок» с Оскаром 
Кучерой

09.25 «Поедем, поедим!»
10.00 Сериал «Эра стрель-

ца-3». 9 с.
11.35 «До суда»
12.35, 02.35 «Суд при-

сяжных»
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт»

15.35 Сериал «Гончие-4» 
Фильм четвертый «По-
дарок для генерала» 
2 часть

17.30, 01.30 «Прокурор-
ская проверка»

18.35 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским

19.25 Сериал «Дикий-2» 
«Охота на глухаря», 
«Два счетчика»

21.15 «Сегодня. Итоги»
21.40 Сериал «Дикий-2» 

«День «ВДВ», «Чистая 
работа»

23.35 Сериал «Шпионские 
игры». «Тринадцатый 
сектор» 1, 2 часть

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00, 05.00, 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
04.00 Новости

05.05, 05.05 Телеканал 
«Доброе утро»

09.15, 01.50, 09.15, 01.50 
«Контрольная закупка»

09.40, 09.40 «Жить здо-
рово!»

10.55, 04.05, 10.55, 04.05 
«Модный приговор»

12.15, 12.15 «Время обе-
дать!»

13.00, 13.00 «Дешево и 
сердито»

13.55, 13.55 Другие 
новости

14.15, 14.15 «Понять. Про-
стить»

15.15, 15.15 «Смак»
15.50, 15.50 «Доброго 

здоровьица!»
16.55, 02.15, 16.55, 02.15 

Сериал «Неравный 
брак»

18.40, 03.05, 18.40, 03.05 
«Давай поженимся!»

19.45, 19.45 «Пусть 
говорят»

21.00, 21.00 «Время»
21.30, 21.30 Сериал «От-

ражение»
23.45, 23.45 «Вечерний 

Ургант»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
01.00, 05.05, 01.00, 05.05 

«Доброе утро»
05.00, 08.00, 11.00, 23.00, 

05.00, 08.00, 11.00, 23.00 
Новости

06.05, 06.05 «Жить здо-
рово!»

07.05, 07.05 Модный при-
говор

08.15, 08.15 Контрольная 
закупка

08.40, 08.40 «Время обе-
дать!»

09.15, 09.15 «Дешево и 
сердито»

10.00, 10.00 Другие 
новости

10.25, 14.40, 10.25, 14.40 
Понять. Простить

11.30, 11.30 «Доброго 
здоровьица!»

12.20, 12.20 Сериал «Убой-
ная сила»

13.10, 13.10 Сериал «Не-
равный брак»

14.00, 14.00 Вечерние 
новости

15.10, 15.10 «Давай по-
женимся!»

16.00, 16.00 «Пусть 
говорят»

17.00, 17.00 «Время»
17.30, 23.05, 17.30, 23.05 

Сериал «Отражение»
19.20, 19.20 «Вечерний 

Ургант»
19.55, 19.55 Ночные 

новости
20.10, 20.10 «Задиры»

21.15, 21.15 Х/ф «Фантазия 
на тему любви»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Охота на 

Золушку». 1 с. (часть 2)
10.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«Фотограф по вызову»

11.00 «Германия за не-
делю»

11.30 «Американский 
ликбез» «Первые штаты 
Америки. Делавер/
Мэриленд»

12.00 «Полный альбац»
13.00 Х/ф «Воспоминания 

без даты»
15.00, 17.00, 01.00 «Особое 

мнение»
16.00, 02.00 Сериал «Охота 

на Золушку». 2 с.
18.00, 04.00 «Обложка»
19.00 «Большой дозор»
20.00, 05.00 Сериал «Бан-

дитский Петербург-3. 
Крах Антибиотика». 4 с.

21.00, 03.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-12». 
«Погибший свидетель»

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Жалоба»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
08.00, 13.00, 20.30, 23.30 

Сегодня
08.30, 19.00, 23.00, 04.00 

Знак восклицания
09.25 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.10, 16.30 Вокруг света
11.15 Цивилизация. Лора 

и Джордж
13.30, 17.30 Семь чудес 

Украины
14.30 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
15.00 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
15.30 Альбертэйнштейн
17.45 Цивилизация. 

Китайская капиталисти-
ческая революция

21.00 Музыка для 
взрослых

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.25 Х/ф «Тихий Дон». 2 с.
08.40 «Врачи». Ток-шоу 12+
09.30, 12.30, 15.30, 17.50 

События
09.50 Х/ф «Храни меня, 

дождь!». 12+
11.50 «Треугольник» 16+
12.50 Город новостей
13.10 Петровка, 38, 03.40 

16+
13.30 «Живая природа. 

Сафари в Намибии». 6+
14.35 «Pro жизнь». Ток-шоу 

16+
15.50 Сериал «Погоня за 

ангелом». 12+
16.45 «Право голоса». 16+
18.15 Док.фильм «Крова-

вый спорт». 16+
19.55 Сериал «Семь жен 

одного холостяка». 12+
22.00 События. 25-й час
22.35 Линия защиты 16+
23.05 Х/ф «Откройте, по-

лиция!». 16+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.25 Х/ф «Сказка о по-

терянном времени»
09.45, 15.30 Док.фильм 

о Кино
10.50, 16.30 Сериал «Две 

сестры»
11.50 Сериал «Утесов. Пес-

ня длиною в жизнь»
12.55, 18.30 Сериал «Бра-

тья Карамазовы»
13.55 Х/ф «Опекун»
20.40 Х/ф «Бархатный 

сезон»
22.45 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Боевик 

«На пределе. Группа 
«Антитеррор»» 12+

09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Ложь прошлого» 12+

10.35, 18.35, 02.35 
Мелодрама «Болезнь 
любви» 16+

12.40, 20.40, 04.40 Комедия 
«Мисс Никто» 16+

14.15, 22.15, 06.15 Триллер 
«Спасибо за шоколад» 
12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00 Сборник мультфиль-

мов
04.00, 08.00, 12.00 Х/ф 

«Братья Комаровы». 0+
05.00, 09.00, 13.00 Муль-

тсериал «Гирлянда 
из малышей» 0+, 
«Муха-Цокотуха» 0+, 
«Сказка о яблоне» 0+, 
«Медвежонок на доро-
ге» 0+, «Край земли» 0+, 
«Чучело-мяучело» 0+

06.00, 10.00 Мультсериал 
«Воин Сандокан. 
Король тигров» 12+, 
«Чудесный колодец» 
6+, «Тополь». 12+

07.00, 11.00 «Азбука 
денег» 6+, «Главный 
звездный», 6+, «Жил 
у бабушки козел», 6+, 
«Ваня и крокодил» 6+»

14.00 Х/ф «Шапка Моно-
маха». 12+

15.05 Мультсериал «Осто-
рожно, обезьянки!» 0+, 
«Зеркало времени», 6+, 
«Богатырская каша», 
6+, «Музыкальный ма-
газинчик», 6+, «Веселая 
карусель» 6+

16.00 Мультсериал «Воин 
Сандокан. Король 
тигров» 12+, «Как грибы 
с горохом воевали» 6+, 
«Контакт» 12+

17.00 «Азбука денег» 6+, 
«Самовар Иван Ива-
ныч» 0+, «Как козлик 
землю держал» 0+, 
«Живая игрушка» 0+

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Великий утеши-

тель» 16+
08.00 Х/ф «Лес» 12+
10.00 Х/ф «Пустыня» 18+
12.30 Х/ф «Эй, на линкоре!» 

12+
13.30 Х/ф «Перикола» 12+
15.00 Х/ф «Исполняющий 

обязанности» 12+
16.30 Х/ф «Без видимых 

причин» 12+
18.00 Х/ф «Баллада о 

Беринге и его друзьях» 
12+

20.00 Х/ф «Фотографии на 
стене» 12+

22.00 Х/ф «Вооружен и 
очень опасен» 12+

КИНОКЛУБ
05.10 Х/ф «Парень Икс 

(Человек Икс)» 16+
07.00, 01.00 Х/ф «Выпуск-

ной» 12+
09.00 Х/ф «Кунг-фу Кролик» 

6+
10.30 «Плюс кино» 12+
11.00, 03.00 Х/ф «По вол-

чьим законам» 16+
13.00 Х/ф «Дело Парадайн» 

12+
15.00 Х/ф «Чёрные бабоч-

ки» 16+
17.00 Х/ф «Маленькие пре-

лестницы» 16+
19.00 Х/ф «У моря» 12+
21.00 Х/ф «Молоко скорби» 

16+
23.00 Х/ф «Неприкасае-

мые» 18+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Аншлаг». Фильм-

концерт 12+
05.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
06.00 «Поле чудес». 12+
07.00 «Музыкальный 

вечер в театре имени Е. 
Вахтангова». 12+

08.30 «Что? Где? Когда?». 
Матч-реванш. 12+

10.00 «...До 16 и старше». 
12+

10.50 Док.фильм «Что там, 
в яркой упаковке?». 12+

11.30, 17.40 Х/ф «Карл 
Маркс. Молодые годы». 
12+

12.35 «Маленький кон-
церт». 12+

12.55, 18.55 «В гостях у 
Николая Озерова». 12+

14.00, 20.00 «Рождённые в 
СССР» 12+

15.00 «Кармен-сюита». 
Фильм-балет 12+

16.00 «Битломания». 12+
17.00 Док.фильм «На старт 

приглашаются». 12+
21.00 «Спасибо за нелет-

ную погоду». Фильм-
концерт 12+

22.00 «До и после ...» 12+
23.10 «Под знаком зодиака. 

Стрелец». 12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Дети белой 

богини». 7 с. 16+
19.00 Сериал «Москва. 

Три вокзала - 3». 16 с. 
«Шальные деньги». 16+

20.00 Сериал «Гончие - 4». 
ф.1. «Личный контакт». 
1 с. 16+

21.00 Сериал «Семнадцать 
мгновений весны». 9 с.

22.30 Сериал «Семнадцать 
мгновений весны». 10 с.

TV 1000
02.00 Приключения «Трое 

в каноэ» 12+
04.00 Драма «Мальчики 

возвращаются» 16+
06.00 Комедия «В послед-

ний раз» 16+
08.00 Комедия «Как от-

делаться от парня за 10 
дней» 12+

10.00 Драма «Одна не-
деля» 16+

11.50 Комедия «Телеведу-
щий» 12+

13.30 Боевик «Особое 
мнение» 16

16.00 Боевик «Перевозчик 
3» 16+

18.00 Драма «Изгой» 12+

20.30 Комедия «Шоу 
Трумана» 12+

22.20 Триллер «Жатва» 
16+

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.00 Мультсериал 

«Бен-10. Инопланетная 
сверхсила» (1)

08.15, 09.30 Улётное видео 
по-русски

08.35 «Облом UA»
09.00, 21.00 Новости 2+2
09.25, 21.25 Проспорт
10.05, 20.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
11.10 «Месть природы»
11.55 «Убойное видео»
13.00, 19.00 Сериал «Сар-

мат» (1)
14.00 Сериал «Солдаты» (1)
16.00 Сериал «Лесник» (1)
18.00 Сериал «Десант есть 

Десант» (2)
20.35 «ДжеДАИ»
21.30 Х/ф «Универсальный 

солдат» (2)

TV1000 ACTION
03.00 Боевик «СуперМак-

Грубер» 16+
05.00 Комедия «Фокусни-

ки» 16+
07.00 Боевик «Орки» 16+
09.00 Приключения 

«Новые приключения 
Билла и Тэда» 12+

11.00 Криминальное 
кино «Разумное со-
мнение» 16

13.00 Комедия «Прожига-
тели жизни» 16

14.45 Триллер «Город при-
зраков» 12+

16.55 Комедия «На трез-
вую голову» 16+

19.00 Боевик «Всем нужна 
Кэт» 16+

21.00 Драма «Тело как 
улика» 18+

23.00 Мягкая эротика 
«Пальчики оближешь!» 
18+

01.00 Мягкая эротика «Уй-
ти от всего этого» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Х/ф «Операция 

«Горгона» 12+
05.05 Х/ф «Термометр»
05.25, 07.15, 18.50, 01.55 

«Окно в кино»
05.30, 17.05 Сериал «Новый 

русский романс» 16+
06.25, 18.00, 01.00 Сериал 

«И все-таки я люблю» 
16+

07.20 Х/ф «Чёрные волки» 
16+

09.00 Х/ф «1937»
09.25 Х/ф «Одиннадцать 

надежд»
11.00 Х/ф «Агитбригада 

«Бей врага!»
13.10 Х/ф «Не было бы 

счастья»
14.15 Х/ф «Каменная 

башка» 16+
15.50 Х/ф «Эти разные, раз-

ные, разные лица» 16+
18.55 Х/ф «Мамочки»
20.35 Х/ф «Стерва» 16+
22.15 Х/ф «Женщины»

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

ская академия»
05.30 «Битва анекдотов»
06.10 «Бодрое утро»
07.00, 12.40, 20.00 «Минут-

ка для ребенка»
07.30 «Клуб юмора»
09.00, 18.00 Сериал 

«Конан»
09.50 Х/ф «Секрет Фа-

раона»
11.40, 17.00 Сериал «От-

чаянные родители»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Га-

лактический футбол»
16.30 Мультсериал 

«Сокровища острова 
черепах»

19.00 Сериал «Элен и 
ребята»

20.15 «33 м2»
21.00 Х/ф «Король Кали-

форнии»

MAXXI-TV
06.30, 19.30 Йога
07.15, 07.45, 11.45, 18.55 

Союзмультфильм
07.25 «Сбросим лишнее»
08.15, 19.10 «Все про все»
08.25 «Восточные танцы»
08.50, 00.10 MaxxiМузыка
09.50 «Лица вещей»
10.30 «Мама в большом 

городе»
11.05 «Время для себя»
12.25, 14.05, 21.25 «Выдаю-

щиеся мужчины»
12.35, 16.45 Бутик ТВ
14.50, 22.10 Х/ф «Дульси-

нея Тобосская»
20.05 «Взрослые дети»
20.45 Джунгли шоу-

бизнеса
21.30 «Сейшн»

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 09:45 Юные экс-
перты

09:45 – 10:00 Азбука здоро-
вья 

19:00 – 19:20 Кривбасс-
Центр

19:20 – 19:35 Новости 
регионов

19:35 – 19:45 Государствен-
ный портал

19:45–  20:00 Аспекты 
жизни

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»

УТ-1

Вівторок, 11 грудня
Cхід 7.49 Захід 15.54
Тривалість дня 8.05

Схід 5.11  
Захід 14.21

СкорпіонСтефан, Василій, Григорій, Іоанн, Феодор, Серафім
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.00 

Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 

23.15, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 09.25, 
09.50, 12.20, 15.35, 23.20 
Погода

06.25 Православный 
календарь

06.30, 07.25 Рецепты 
здоровья

06.35, 07.30 Глас народа
06.40 Вести.Ru
06.55, 07.20 Страна on line
07.35 Эра бизнеса
07.40 Гость студии
07.50 Финансовые советы
08.20, 00.40 Между строк
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.20, 20.55 Официальная 

хроника
09.30, 18.45, 21.20 Деловой 

мир
10.00 Открытие первой 

сессии Верховной Рады 
Украины VII созыва

11.00, 12.25, 03.20 Футбол. 
Клубный чемпионат 
мира-2012

14.30 Контрольная 
работа

15.00, 18.20, 01.20 Новости 
(с сурдопереводом)

15.15 Euronews
15.30, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.40 Сериал «Маруся»
16.30 Сериал «УГРО-2» 

11,12с. (закл.)
19.00 Плавание на корот-

кой воде. Чемпионат 
мира

20.50 Мегалот
21.15 Мир спорта
21.30 Бенефис 

М.Поплавского в 
Москве

22.50 Суперлото, Тройка, 
Кено

23.00, 01.00 Итоги
23.25 От первого лица
23.50 Великие битвы. Вы-

садка в Нормандии

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 00.10 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 
09.10 «Завтрак с 1+1»

07.25 М/ф «Эскимоска» (1)
10.00 М/ф (1)
10.25, 17.10 Сериал 

«Величественные века. 
Роксолана - 2» (1)

12.45 «Невероятные 
гонки - 2»

13.45 «Полное перево-
площение. Дом за 
неделю - 3»

14.45 «Не ври мне - 3»
15.45, 02.55 «Семейные 

мелодрамы - 2»
16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «Джентльменский 

набор»
22.00, 02.05 «Территория 

обмана»
23.05 «Деньги»
00.25, 03.40 Сериал «По-

лиция Гавайев-2» (2)
05.05 Сериал «Следаки»

ИНТЕР
05.25 Док.фильм «Цыган-

ская магия»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30, 20.30, 03.15 «Спорт в 

Подробностях»
09.10, 21.00 Сериал 

«Обратная сторона 
луны» (1)

11.40, 12.55 Док.сериал 
«Следствие вели... с Ле-
онидом Каневским 2»

13.50 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара-2» (1)

15.55 Док.фильм «Заговор 
серых кардиналов»

18.10 Сериал «Кровинуш-
ка» (1)

19.00 Программа «О 

жизни»
20.00, 02.45 «Подроб-

ности»
20.50, 03.20 «Подробности. 

Неформат»
23.15 Х/ф «Сын за отца» (1)

ICTV
05.05 Служба розыска 

детей
05.10, 06.50, 03.30, 04.05 

Погода
05.15 Факты
05.40, 04.10 Свитанок
06.45, 07.35 Деловые 

факты
06.55, 09.25, 12.55, 19.25 

Спорт
07.00 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Несекретные файлы
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.30, 02.45 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.40 Сериал «До-

знаватель»
12.35 Анекдоты по-

украински
12.45 Факты. День
13.00, 22.25 Сериал «Про-

курорская проверка»
14.10, 20.15 Сериал «Брат-

ство десанта»
18.45 Факты. Вечер
23.50 Док.фильм «Конец 

света»

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.35 «Бодрое утро»
06.30, 15.00, 18.00, 19.00, 

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

07.05, 09.35, 17.40, 18.10, 
21.05, 23.05, 05.45 
«Погода»

07.10, 08.30, 09.40, 15.10, 
17.55, 19.20 Телегазета

07.15 «Контакт»
07.45, 18.15 «В гостях у 

Ладика и Маши»
08.00, 11.55, 15.15 «Гарна 

новина»
08.05, 16.45 Док.сериал 

«Магия природы»
09.05 «Книжная полка»
09.45, 14.50, 19.50 «Рас-

суждалки»
09.55 «Шаг навстречу»
10.00 «Мiський роман»
10.30, 00.35 «Таємницi 

пiдводного свiту»
10.55, 23.40 «Вкусы 

культур»
11.25 Док.фильм «Два 

життя Соломiї»
12.00 «Резонанс»
12.15 «Зооквартал»
12.45 «Близкие Путеше-

ствия»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
14.05 «Интеркласс»
14.20 «Косметичка»
15.20 Х/ф «Депутат Балти-

ки» 1 категория
17.10 «На углу улиц»
18.30, 02.00 Док.сериал 

«Этот загадочный мир»
19.15 Погода
19.25 «Пiдземка»
19.35 «Медицинский 

журнал»
20.00 «Телеспортклуб»
21.15 «Моє житло»
21.30 Молодiжна про-

грама «Cтудiя»
22.00 «Чоловiчий клуб»
22.15 «Афиша»
22.20 «На землi на рiднiй...»
22.25 «Епiзоди колиш-

нього»
23.10 Док.фильм «Iгор 

Савченко... Iнтонацiї»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.15 Сериал «Как я по-

знакомился с вашей 
мамой»

06.00, 06.45 Очевидец. 
Самое шокирующее

06.40, 07.05, 07.40, 08.45 
Подъем

07.30, 08.30, 19.00, 01.30 
Репортер

07.35, 08.35, 19.20, 01.50 
Погода

09.00, 16.50 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей»

10.00, 17.55, 21.00 Сериал 
«Воронины»

13.30, 14.30 Kids Time
13.35 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.40, 15.40 Teen Time
14.45 Сериал «Друзья»
15.45 Сериал «Молодо-

жены»
19.15, 01.45 Спортре-

портер
19.35 Пираньи
20.00 Сериал «Геймеры» 

(2)
22.05 Сериал «Кухня»
23.05 Ближе к телу

СТБ
05.35 «Чужие ошибки. 

Жертвы свадебного 
перстня»

06.20, 16.00 «Все буде 
добре!»

08.05, 18.20 «Невероятная 
правда о звездах»

09.45 «Моя правда. Нонна 
Мордюкова. Ненавижу 
быть сильной!»

11.50 Х/ф «Мы странно 
встретились»(1)

13.45 «Битва экстрасенсов. 
Война миров»

18.00, 22.00 «Вiкна- 
Новини»

20.00, 22.40 «МастерШеф 
- 2»

ТОНИС
06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00, 04.45 Служба 
новостей «Социальный 
пульс»

06.25, 18.50, 21.25 Эконо-
мический пульс

06.35 Мультфильмы
07.00 Утреннее espresso
09.00, 19.00 Сериал «Капи-

танские дети» (1)
10.00, 16.50, 03.30 Алло, 

доктор!
11.15 Звездная родня
12.20, 05.40 Атлас живот-

ного мира
14.00 Социальный статус: 

ваши льготы
15.15, 16.30, 17.45, 18.55, 

21.30 Погода
15.30 Дикая Америка
16.00, 04.15 Страна советов
17.50 48 часов на путеше-

ствие
20.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
21.35 НЛО. Вторжение на 

Землю
22.35 Кинофан: Х/ф «При-

сутствие» (2)

ТЕТ
06.00 Сериал «Как я встре-

тил вашу маму»
06.50 Узнай как
07.15 Телепузики
07.40 Мультик с Лунтиком
08.10 Мультсериал «Лило 

и Стич»
08.35 Мультсериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка»

08.50 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 96 с.

09.50 Сериал «Все женщи-
ны - ведьмы»

10.50 Сериал «Говорящая с 
призраками» 23 с.

11.50, 19.25 Богиня 
шопинга

12.25 Косметический 
ремонт

12.50 Горячие мамочки
13.30 Сериал «Моя пре-

красная няня»
14.35, 20.25, 23.00 Даешь 

молодежь!
15.25, 00.55 Вайфайтеры
16.00, 19.50 Одна за всех
16.35 У ТЕТа тато!
17.00 Досвидос
17.40, 20.50 Виталька
18.25, 00.20 Чертовки в 

юбках
18.50, 01.20 БарДак
21.35 Кузница звезд 3
22.00 Веселые мамзели
22.25, 01.45 Рай, гудбай
23.25 Сериал «Сверхъе-

стественное» 111 с. (2)
02.10 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 

События
07.25 Утро с Украиной
09.25, 13.10, 22.00 Сериал 

«След» (1)
10.00, 20.00 Сериал 

«Пятницкий. Глава 
вторая» (1)

12.00, 04.30 Ток-шоу 
«Пусть говорят»

16.00 Право на защиту
17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

(1)
19.15, 03.45 События Спорт
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
23.00 Сериал «Супруги» (1)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 22.40, 03.30 

«Киевское время»
06.45, 08.25, 18.50, 23.40, 

00.30, 03.20 «Время 
спорта»

06.50, 23.45, 00.40, 02.35, 
03.25 «Обзор прессы»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 05.00 
«Время новостей»

07.10, 08.10, 22.25, 23.20, 
00.15, 02.30, 03.15 «Биз-
нес-время»

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-

новости»
08.20, 08.40, 08.55, 09.15, 

12.35, 13.10, 14.10, 16.10, 
17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 
23.50, 00.35, 03.55 
«Погода»

08.30  «Трансмиссия-
тест»

09.20, 13.20, 14.20 «5 
элемент»

10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 
20.10, 21.10, 01.15, 05.10 
«Время. Итоги дня»

15.15 «Здоровые исто-
рии»

16.15 «Драйв»
17.25 «Арсенал»
18.15 «Агроконтроль»
21.40, 03.00, 04.00 «Время-

Тайм»
22.00, 02.40 «Сканер»
23.30, 00.25 «CRIME NEWS»

НТН
05.00 Х/ф «Дума о Ковпаке» 

(1)
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 Сериал «Следствие 

ведет Да Винчи»
11.00 Сериал «NCIS: Лос-

Анджелес»
12.00 Сериал «Детективы»
12.25 Сериал «Авантю-

ристка»
14.30, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
16.45, 19.00, 23.45, 02.10, 

04.25 «Свiдок»
17.00 Сериал «Псевдоним 

«Албанец - 2»
21.45 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Нью-
Йорк» (2)

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
09.05 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.00 Сериал «Сабрина- 
маленькая ведьма» (1)

13.00 Сериал «Академия 
танца»

14.00 «Орёл и Решка»
15.00, 18.00 «Званый ужин»
16.00, 19.00 «Шопинг 

монстры»
17.00 «Дом на зависть 

всем»
20.00 «Рассмеши комика»
21.00 «Камеди клаб»
22.00 «Дневник бере-

менной»
22.40 «Матриархат»
23.05 «Женская лига»
23.35 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)

11 КАНАЛ
05.15 Сериал «Как я по-

знакомился с вашей 
мамой»

06.00, 06.45 Очевидец. 
Самое шокирующее

06.40, 07.40 Подъем
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 01.30, 03.30, 
04.40 канала

09.00, 16.50 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей»

10.00, 17.55 Сериал «Во-
ронины»

13.30, 14.30 Kids’ Time
13.35 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.40, 15.40 Teen Time
14.45 Сериал «Друзья»
15.45 Сериал «Молодо-

жены»
18.30 «Патруль качества»
19.30 «Ваше право»
20.00 Сериал «Геймеры»
21.00 «Автострасти с 

Ларисой Максименко»
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
22.20 «Мой новый 

DRESSCODE»
22.40 «Авторские путе-

шествия»
23.05 Ближе к телу

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Утро России»
08.05 Сериал «Опера. Хро-

ники убойного отдела. 
Протечка»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Вести

09.30 «1000 мелочей». 
Ток-шоу

10.15 «О самом главном». 
Ток-шоу

11.00, 03.10 Сериал 
«Ефросинья. Таежная 
любовь»

12.30, 15.30, 17.40 Местное 
время. Вести-Москва

12.50 Вести. Дежурная 
часть

13.00 «Дело Х. Следствие 
продолжается». 
Ток-шоу

13.55 Сериал «Институт 
благородных девиц»

14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Доярка из 

Хацапетовки. Вызов 
судьбе»

18.30 «Прямой эфир»
19.20 Сериал «Земский 

доктор. Жизнь заново»
21.05 Сериал «Дело следо-

вателя Никитина»

22.05 «Битва за соль. Все-
мирная история»

23.00 Сериал «Опера. Хро-
ники убойного отдела. 
Счастливчик»

23.55 «Вести+»

НТВ-МИР
03.55 «НТВ утром»
06.40 Сериал «Возвра-

щение Мухтара-2». 
«Мышиный король «

07.35, 13.35, 16.35 «Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие»

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
«Сегодня»

08.20 «Квартирный 
вопрос»

09.25 «Золотая пыль»
10.00 Сериал «Эра стрель-

ца-3». 10 с.
11.35 «До суда»
12.35, 02.30 «Суд при-

сяжных»
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт»

15.35 Сериал «Гончие-4» 
Фильм четвертый «По-
дарок для генерала» 
3 часть

17.30, 01.25 «Прокурор-
ская проверка»

18.35 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским

19.25 Сериал «Дикий-2» 
«Лихой маршрут», «На 
здоровье!»

21.15 «Сегодня. Итоги»
21.40 Сериал «Дикий-2» 

«Дикий и лысый», 
«Золотое дно»

23.35 Сериал «Шпионские 
игры». «Без прикрытия» 
1 часть, 2 часть

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00, 05.00, 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
04.00 Новости

05.05, 05.05 Телеканал 
«Доброе утро»

09.15, 01.45, 09.15, 01.45 
«Контрольная закупка»

09.40, 09.40 «Жить здо-
рово!»

10.55, 04.05, 10.55, 04.05 
«Модный приговор»

12.15, 12.15 «Время обе-
дать!»

13.00, 13.00 «Дешево и 
сердито»

13.55, 13.55 Другие 
новости

14.15, 14.15 «Понять. Про-
стить»

15.15, 15.15 «Смак»
15.50, 15.50 «Доброго 

здоровьица!»
16.55, 02.10, 16.55, 02.10 

Сериал «Неравный 
брак»

18.40, 03.05, 18.40, 03.05 
«Давай поженимся!»

19.45, 19.45 «Пусть 
говорят»

21.00, 21.00 «Время»
21.30, 21.30 Сериал «От-

ражение»
23.45, 23.45 «Вечерний 

Ургант»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
01.00, 05.05, 01.00, 05.05 

«Доброе утро»
05.00, 08.00, 11.00, 23.00, 

05.00, 08.00, 11.00, 23.00 
Новости

06.05, 06.05 «Жить здо-
рово!»

07.05, 07.05 Модный при-
говор

08.15, 08.15 Контрольная 
закупка

08.40, 08.40 «Время обе-
дать!»

09.15, 09.15 «Дешево и 
сердито»

10.00, 10.00 Другие 
новости

10.25, 14.40, 10.25, 14.40 
Понять. Простить

11.30, 11.30 «Доброго 
здоровьица!»

12.20, 12.20 Сериал «Убой-
ная сила»

13.10, 13.10 Сериал «Не-
равный брак»

14.00, 14.00 Вечерние 
новости

15.10, 15.10 «Давай по-
женимся!»

16.00, 16.00 «Пусть 
говорят»

17.00, 17.00 «Время»
17.30, 23.05, 17.30, 23.05 

Сериал «Отражение»
19.20, 19.20 «Вечерний 

Ургант»
20.00, 20.00 Ночные 

новости
20.15, 20.15 «Белый во-

ротничок»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Охота на 

Золушку». 2 с.
10.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«Погибший свидетель»

11.00 «Израиль за не-
делю»

12.00 «Большой дозор»
13.00 Х/ф «Жалоба»
15.00, 17.00, 01.00 «Особое 

мнение»
16.00, 02.00 Сериал «Охота 

на Золушку». 3 с.
18.00, 04.00 «Ищем выход»
19.00 «В круге света»
20.00, 05.00 Сериал «Бан-

дитский Петербург-3. 
Крах Антибиотика». 5 с.

21.00, 03.00 Сериал 
«Ментовские войны-6». 
Фильм 1 «Банда» 1 с.

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Личной безопас-

ности не гарантирую»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
08.00, 13.00, 20.30, 23.30 

Сегодня
08.30, 19.00, 23.00, 04.00 

Знак восклицания
10.10, 16.30 Вокруг света
11.15 Цивилизация. 

Китайская капиталисти-
ческая революция

14.30 Музыка для 
взрослых

17.30 Семь чудес Украины
17.45 Цивилизация. Пол 

Пот. Путешествие на 
поля смерти

21.00 Политклуб Виталия 
Портникова

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.20 Х/ф «Тихий Дон». 3 с.
08.35 «Врачи». Ток-шоу 12+
09.30, 12.30, 15.30, 17.50 

События
09.50, 00.45 Х/ф «Приказ: 

Огонь не открывать». 
6+

11.45 «Треугольник» 16+
12.50 Город новостей
13.10 Петровка, 38, 03.40 

16+
13.30 «Живая природа. 

Орангутаны - лесные 
сироты». 6+

14.30 «Pro жизнь». Ток-шоу 
16+

15.50 Сериал «Погоня за 
ангелом». 12+

16.45 «Право голоса». 16+
18.15 «Русский вопрос» 

12+
19.05 «Доказательства 

вины. Наша полиция 
нас бережёт?» 16+

19.55 Сериал «Семь жен 
одного холостяка». 12+

22.00 События. 25-й час
22.35 Х/ф «Леон». 16+
02.35 Док.фильм «Со-

ветский космос: четыре 
короля». 12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.25 Х/ф «Внимание, 

черепаха!»
09.40, 15.35 Док.фильм 

о Кино
10.45, 16.35 Сериал «Две 

сестры»
11.45, 18.40 Сериал «Бра-

тья Карамазовы»
13.55 Х/ф «Когда деревья 

были большими»
20.55 Х/ф «Зверобой»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Боевик 

«На пределе. Группа 
«Антитеррор»» 12+

09.00, 17.00, 01.00 Боевик 
«Авария» 12+

10.40, 18.40, 02.40 Драма 
«Мадам Де» 16+

12.15, 20.15, 04.15 Комедия 
«Сказки стриптиз-клу-
ба» 16+

14.05, 22.05, 06.05 Фанта-
стика «Ящик Ковака» 
16+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00 Сборник мультфиль-

мов
04.00, 08.00, 12.00 Х/ф 

«Шапка Мономаха». 12+
05.05, 09.05, 13.05 

Мультсериал «Осто-
рожно, обезьянки!» 0+, 
«Зеркало времени», 6+, 
«Богатырская каша», 
6+, «Музыкальный ма-
газинчик», 6+, «Веселая 
карусель» 6+

06.00, 10.00 Мультсериал 
«Воин Сандокан. 
Король тигров» 12+, 
«Как грибы с горохом 
воевали» 6+, «Контакт». 
12+

07.00, 11.00 «Азбука 
денег» 6+, «Самовар 
Иван Иваныч» 0+, «Как 
козлик землю держал» 
0+, «Живая игрушка», 
0+, «Играй, моя дудоч-
ка» 0+

14.00 Сериал «Гостья из 
будущего». 1 с. 12+

15.05 Мультсериал «Обе-
зьянки и грабители» 0+, 
«Как лечить удава?» 0+, 
«Что такое хорошо и 
что такое плохо» 0+, «И 
мама меня простит» 0+, 
«Комаров» 0+

16.00 Мультсериал «Воин 
Сандокан. Король 
тигров» 12+, «Василиса 

Прекрасная» 6+, «Как 
Ниночка царицей 
стала» 0+

17.00 «Азбука денег» 
6+, «Беги, ручеек», 
6+, «Котенок с улицы 
Лизюкова» 6+»

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Баллада о 

Беринге и его друзьях» 
12+

08.00, 20.00 Х/ф «Фотогра-
фии на стене» 12+

10.00 Х/ф «Вооружен и 
очень опасен» 12+

12.00 Х/ф «Разведчики» 12+
13.30 Х/ф «...Которого 

любили все» 12+
15.00 Х/ф «Двое на голой 

земле» 18+
16.30 Х/ф «За Ветлугой-

рекой» 12+
18.00 Х/ф «Аллегро с 

огнем» 12+
22.00 Х/ф «Человек К» 18+

КИНОКЛУБ
05.00 Х/ф «Дело Парадайн» 

12+
07.00 Х/ф «Чёрные бабоч-

ки» 16+
09.00, 01.00 Х/ф «Малень-

кие прелестницы» 16+
11.00, 03.00 Х/ф «У моря» 

12+
13.00 Х/ф «Молоко скорби» 

16+
15.00 Х/ф «Неприкасае-

мые» 18+
17.00 Х/ф «Фея» 18+
18.35 «Плюс кино» 12+
19.05 Х/ф «Корабельные 

новости» 16+
21.00 Х/ф «Смертельная 

доза» 16+
23.00 Х/ф «Охотники на 

троллей» 16+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «...До 16 и старше». 

12+
04.50 Док.фильм «Что там, 

в яркой упаковке?». 12+
05.30, 11.40 Х/ф «Карл 

Маркс. Молодые годы». 
12+

06.35 «Маленький кон-
церт». 12+

06.55, 12.55 «В гостях у 
Николая Озерова». 12+

08.00, 20.00 «Рождённые в 
СССР» 12+

09.00 «Кармен-сюита». 
Фильм-балет 12+

10.00 «Битломания». 12+
11.00 Док.фильм «На старт 

приглашаются». 12+
14.00 «Рождённые в 

СССР». 12+
15.00 «Спасибо за нелет-

ную погоду». Фильм-
концерт 12+

16.00 Док.фильм «За 
рок». 12+

17.00 «Поет Валерий 
Леонтьев». Фильм-
концерт. 12+

17.40 Х/ф «Кража». 12+
19.00 «50/50». 12+
21.00 «Веселые ребята». 

12+
22.00 «Аншлаг». Фильм-

концерт 12+
23.00 «Рожденные в 

СССР» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Дети белой 

богини». 8 с. 16+
19.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала - 3». 17 с. «Цена 
ошибки». 16+

20.00 Сериал «Гончие - 4». 
ф.1. «Личный контакт». 
2 с. 16+

21.00 Сериал «Семнадцать 
мгновений весны». 10 с.

22.30 Сериал «Семнадцать 
мгновений весны». 11 с.

TV 1000
02.00 Драма «Мальчики 

возвращаются» 16+
03.50 Комедия «Телеведу-

щий» 12+
05.30 Драма «Одна не-

деля» 16+
07.10 Драма «Изгой» 12+
09.40 Комедия «Форрест 

Гамп» 12+
12.10 Боевик «Перевозчик 

3» 16+
14.00 Драма «Последнее 

дело Ламарки» 16+
15.55 Драма «В погоне за 

счастьем» 12+
18.00 Драма «Дорогой 

Джон» 16+
20.00 Триллер «Жатва» 

16+
22.00 Боевик «Виртуоз-

ность» 16+

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.00 Мультсериал 

«Бен-10. Инопланетная 
сверхсила» (1)

08.15, 09.30 Улётное видео 
по-русски

08.35, 20.35 «Облом UA»
09.00, 21.00 Новости 2+2
09.25, 21.25, 23.30 Про-

спорт
10.05, 20.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
11.10 «ДжеДАИ»
11.55 «Убойное видео»
13.00, 19.00 Сериал «Сар-

мат» (1)
14.00 Сериал «Солдаты» (1)
16.00 Сериал «Лесник» (1)
18.00 Сериал «Десант есть 

Десант» (2)
21.30 Х/ф «Универсальный 

солдат: возвращение» 
(2)

23.35 Х/ф «Универсальный 
солдат» (2)

01.55 Сериал «Файлы 
Дрездена» (3)

02.55 «Дорожние войны»
04.00 Х/ф «Жменяки» (1)

TV1000 ACTION
03.00 Комедия «Прожига-

тели жизни» 16
05.00 Боевик «Орки» 16+
07.00 Драма «Защита 

Лужина» 12+
08.55 Триллер «Город при-

зраков» 12+
11.05 Комедия «На трез-

вую голову» 16+
13.10 Детектив «Идеаль-

ный побег» 16+
15.00 Боевик «Суперге-

ройское кино» 16+
17.00 Фильм ужасов 

«Кровь Луны» 16+
19.00 Криминальное 

кино «Зона преступ-
ности» 16+

21.00 Фильм ужасов «По-
хищение» 18+

23.00 Мягкая эротика «Уй-
ти от всего этого» 18+

01.00 Мягкая эротика «Де-
вушка по вызову» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Х/ф «Подозрение» 

16+
05.30, 17.05 Сериал «Новый 

русский романс» 16+
06.25, 18.00, 01.00 Сериал 

«И все-таки я люблю» 
16+

07.15, 17.00, 18.50, 01.55 
«Окно в кино»

07.20 Х/ф «Чёрные волки» 
16+

09.05 Х/ф «Любимая»
10.25 Х/ф «Серебряный 

самурай» 16+
12.05 Х/ф «Человек 

ниоткуда»
13.25 Х/ф «По следу 

Феникса» 16+, Х/ф 
«Антикиллер» 18+

18.55 Х/ф «Мамочки»
20.30 Х/ф «Снегирь»
22.05 Х/ф «Где вы, ры-

цари?»
23.15 Х/ф «Очарованный 

странник» 18+

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

ская академия»
05.30 «Битва анекдотов»
06.10 «Бодрое утро»
07.00, 12.40, 20.00 «Минут-

ка для ребенка»
07.30 «Клуб юмора»
09.00, 18.00 Сериал 

«Конан»
09.50 Х/ф «Феномен»
11.40, 17.00 Сериал «От-

чаянные родители»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Га-

лактический футбол»
16.30 Мультсериал 

«Сокровища острова 
черепах»

19.00 Сериал «Элен и 
ребята»

20.15 «33 м2»
21.00 Х/ф «Дорога на 

греческую свадьбу»

MAXXI-TV
06.30, 19.30 Йога
07.15, 07.45, 11.45, 18.55 

Союзмультфильм
07.25 «Сбросим лишнее»
08.15, 19.10, 21.25 «Все 

про все»
08.25 «Восточные танцы»
08.50, 00.10 MaxxiМузыка
09.50 «Лица вещей»
10.30, 20.05 «Взрослые 

дети»
11.05 Что такое хорошо и 

что такое плохо?
12.25, 14.05 «Выдающиеся 

мужчины»
12.35, 16.45 Бутик ТВ
14.50 Х/ф «Дульсинея 

Тобосская»
20.45 «Женские откро-

вения»
21.30 «Кухня на шпильках»
22.10 Х/ф «Девушка с 

гитарой»

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»
09:00 – 09:20 Кривбасс-

Центр
09:20 – 09:35 Новости 

регионов
09:35 – 09:45 Государствен-

ный портал
09:45 – 10:00 Аспекты 

жизни 
19:00 – 19:20 Кривбасс-

Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 – 19:50 Зеркало
19:50 – 20:00 Юные экс-

перты

УТ-1

Середа, 12 грудня
Cхід 7.50 Захід 15.54
Тривалість дня 8.04

Схід 6.28 
Захід 15.14

Стрілець
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.00 

Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 

23.15, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 12.20, 
15.20, 23.20 Погода

06.25 Православный 
календарь

06.30, 07.25 Рецепты 
здоровья

06.35, 07.30 Глас народа
06.40 Вести.Ru
06.55, 07.20 Страна on line
07.35 Эра бизнеса
07.40 Гость студии
07.50 Финансовые советы
08.20, 00.40 Между строк
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.15, 11.55, 20.55 Офици-

альная хроника
09.20 Книга.ua
09.40 Правительство на 

связи с гражданами
10.05, 15.25 Сериал 

«Маруся»
11.05 Здоровье
12.10, 18.45, 21.20 Деловой 

мир
12.25, 03.55 Футбол. 

Клубный чемпионат 
мира-2012

14.30 Украинская песня
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

(с сурдопереводом)
15.10 Euronews
15.15, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
16.05 Аудиенция. Страны 

от А до Я
16.30 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт (муж.)
17.15 Сериал «Москва. Три 

вокзала» 1с
18.10 Последнее пред-

упреждение
19.00 Плавание на корот-

кой воде. Чемпионат 
мира

21.15 Мир спорта
21.30 Опыт
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00, 01.00 Итоги
23.25 От первого лица
23.50 Великие битвы. Бит-

ва при Марстон-Муре

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.00, 01.55 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 
09.10 «Завтрак с 1+1»

07.25 М/ф «Эскимоска» (1)
10.00 М/ф (1)
10.25, 17.10 Сериал 

«Величественные века. 
Роксолана - 2» (1)

12.45 «Невероятные 
гонки - 2»

13.45 «Полное перевопло-
щение. Дом за неделю 
- 3» (1)

14.45 «Не ври мне - 3»
15.45 «Семейные мело-

драмы - 2»
16.45 «ТСН. Избранное»
20.15, 21.30 «Четыре свадь-

бы - 2»
23.15, 03.30 Сериал «По-

лиция Гавайев-2» (2)

ИНТЕР
05.25 Док.фильм «Заговор 

серых кардиналов»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30, 20.30 «Спорт в Под-

робностях»
09.10, 21.00 Сериал 

«Обратная сторона 
луны» (1)

11.40, 12.55 Док.сериал 
«Следствие вели... с Ле-
онидом Каневским 2»

13.55 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара-2» (1)

16.00 Док.фильм «Спаса-
тельный бункер»

17.00 Док.фильм «2012 
Апокалипсис»

18.10 Сериал «Кровинуш-
ка» (1)

19.00 Программа «О 
жизни»

20.00, 01.05 «Подроб-

ности»
20.50, 01.40 «Подробности. 

Неформат»
23.05 Х/ф «Качели»

ICTV
05.10, 06.50, 02.15, 04.00 

Погода
05.15 Факты
05.40, 04.05 Свитанок
06.45, 07.35 Деловые 

факты
06.55, 09.25, 12.55, 19.25 

Спорт
07.00 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Максимум в Украине
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.30, 01.30 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.35 Сериал «До-

знаватель»
12.35 Анекдоты по-

украински
12.45 Факты. День
13.00, 22.25 Сериал «Про-

курорская проверка»
14.10, 20.15 Сериал «Брат-

ство десанта»
18.45 Факты. Вечер
23.50 Х/ф «Антибумер» (2)

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30, 15.00, 18.00, 19.00, 

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.00, 21.00, 23.00 
«Спорт»

07.05 «Погода «
07.10, 08.25, 09.35, 15.10, 

17.55, 19.20 Телегазета
07.15 «Телеспортклуб»
07.45, 18.15 «В гостях у 

Ладика и Маши»
08.00 «Пiдземка»
08.10 «Медицинский 

журнал»
09.00 «Зооквартал»
09.30, 17.40, 19.15, 21.05, 

05.45 «Погода»
09.40 «На углу улиц»
10.10 «Контакт»
10.40, 00.35 «Таємницi 

пiдводного свiту»
11.10, 23.40 «Вкусы 

культур»
11.40 Док.фильм «Iгор 

Савченко... Iнтонацiї»
12.15, 19.55 «Рассуждалки»
12.25 «Шаг навстречу»
12.30 «Косметичка»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
13.30 Молодiжна про-

грама «Cтудiя»
14.00 «Резонанс»
14.15 «Сад. Огород. 

Цветник»
14.30 «Беседы о вечном»
15.15 Х/ф «Дело Артамоно-

вых» 1 категория
17.00 «Интеркласс»
17.15 «Близкие Путеше-

ствия»
17.30 Док.сериал
18.10, 23.05 Погода
18.30, 02.00 Док.сериал 

«Этот загадочный мир»
19.25 «Перчинка»
20.05 «Епiзоди колиш-

нього»
20.15 «Афиша»
20.20 «На землi на рiднiй...»
21.15 «Чистий четвер»
21.30 Док.фильм «Бойчук i 

Бойчукiзм»
22.00 «Книжная полка»
23.10 Док.фильм «Iван 

Козловський»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.20 Сериал «Как я по-

знакомился с вашей 
мамой»

06.00, 06.45 Очевидец. 
Самое шокирующее

06.40, 07.05, 07.40, 08.45 
Подъем

07.30, 08.30, 19.00, 01.25 
Репортер

07.35, 08.35, 19.20, 01.50 
Погода

09.00, 16.50 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей»

10.00, 17.55, 20.55 Сериал 
«Воронины»

13.30, 14.30 Kids Time
13.35 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.40, 15.40 Teen Time
14.45 Сериал «Друзья»
15.45 Сериал «Молодо-

жены»
19.15, 01.45 Спортре-

портер
19.35 Пираньи
20.00 Сериал «Геймеры» 

(2)
22.00 Сериал «Кухня»
23.05 Парад порад-2

СТБ
05.25 «Чужие ошибки. 

Подрывник поневоле»
06.10, 16.00 «Все буде 

добре!»
07.55, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.20 «Один за всех»
11.20 Х/ф «Мама напро-

кат»(1)
13.20 «Битва экстрасенсов. 

Война миров»
18.00, 22.00 «Вiкна- 

Новини»
20.00, 22.40 «Зваженi та 

щасливi- 2»

ТОНИС
06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00, 04.20 Служба 
новостей «Социальный 
пульс»

06.25, 18.50, 21.25 Эконо-
мический пульс

06.35 Мультфильмы
07.00 Утреннее espresso
09.00, 19.00 Сериал «Капи-

танские дети» (1)
10.00, 16.50, 03.05 Алло, 

доктор!
11.15 НЛО. Вторжение на 

Землю
12.20, 05.40 Атлас живот-

ного мира
14.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
15.15, 16.30, 17.45, 18.55, 

21.30 Погода
15.30 Дикая Америка
16.00, 03.50 Страна со-

ветов
17.50 48 часов на путеше-

ствие
20.00 Социальный статус 

: ваш дом
21.35 Атаки бешеных псов
22.35 Кинофан: Х/ф «Ли-

цом к стене» (2)

ТЕТ
06.00 Сериал «Как я встре-

тил вашу маму»
06.50 Узнай как
07.15 Телепузики
07.40 Мультик с Лунтиком
08.10 Мультсериал «Лило 

и Стич»
08.35 Мультсериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка»

08.50 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 97 с.

09.50 Сериал «Все женщи-
ны - ведьмы»

10.50 Сериал «Говорящая с 
призраками» 24 с.

11.50, 19.25 Богиня 
шопинга

12.25 Косметический 
ремонт

12.50 Горячие мамочки
13.30 Сериал «Моя пре-

красная няня»
14.35, 20.25, 23.00 Даешь 

молодежь!
15.25, 00.55 Вайфайтеры
16.00, 19.50 Одна за всех
16.35 У ТЕТа тато!
17.00 Досвидос
17.40, 20.50 Виталька
18.25, 00.20 Чертовки в 

юбках
18.50, 01.20 БарДак
21.35 Кузница звезд 3
22.00 Веселые мамзели
22.25, 01.45 Рай, гудбай
23.25 Сериал «Сверхъе-

стественное» 112 с. (2)

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00, 17.00, 19.00 События
07.25 Утро с Украиной
09.25, 13.10, 22.00 Сериал 

«След» (1)
10.00, 20.00 Сериал 

«Пятницкий. Глава 
вторая» (1)

12.00, 04.15 Ток-шоу «Пусть 
говорят»

16.00 Право на защиту
17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

(1)
19.15, 03.30 События 

Спорт
19.20, 03.35 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
23.00 Сериал «Супруги» (1)
01.45 Х/ф «Заснеженные 

кедры» (2)
05.00 Серебряный 

апельсин

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 22.40, 03.30 

«Киевское время»
06.45, 08.25, 18.50, 23.40, 

00.30, 03.20 «Время 
спорта»

06.50, 08.40, 23.45, 00.40, 
02.35, 04.15, 04.35 
«Обзор прессы»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 05.00 
«Время новостей»

07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 02.30, 03.15 «Биз-
нес-время»

07.25 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

08.20, 08.45, 08.55, 09.15, 
12.35, 13.10, 14.10, 16.10, 

17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 
23.50, 00.35, 03.55 
«Погода»

08.30, 19.30 «Хроника дня»
09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «5 

элемент»
10.30, 11.10, 12.10, 20.10, 

21.10, 01.15, 05.10 «Вре-
мя. Итоги дня»

16.15  «Акцент»
17.25 «Сканер»
18.15 «Лесной патруль»
21.40, 03.00, 04.00 «Время-

Тайм»
22.00, 02.40 «Энергонад-

зор»
23.30, 00.25 «CRIME NEWS»

НТН
05.45 Х/ф «Дума о Ковпаке» 

(1)
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 Сериал «Следствие 

ведет Да Винчи»
11.00 Сериал «NCIS: Лос-

Анджелес»
12.00 Сериал «Детективы»
12.25 Сериал «Авантю-

ристка»
14.35, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
16.45, 19.00, 23.45, 02.30, 

04.45 «Свiдок»
17.00 Сериал «Псевдоним 

«Албанец - 2»
21.45 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Нью-
Йорк» (2)

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
09.05 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.00 Сериал «Сабрина- 
маленькая ведьма» (1)

13.00 Сериал «Академия 
танца»

14.00 «Орёл и Решка»
15.00, 18.00 «Званый ужин»
16.00, 19.00 «Шопинг 

монстры»
17.00 «Дом на зависть 

всем»
20.00 «Камеди клаб»
21.00 «Большая разница»
22.00 «Дневник бере-

менной»
22.40 «Матриархат»
23.05 «Женская лига»
23.35 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)

11 КАНАЛ
05.20 Сериал «Как я по-

знакомился с вашей 
мамой»

06.00, 06.45 Очевидец. 
Самое шокирующее

06.40 Подъем
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 01.25, 03.25, 
04.45 канала

07.30 «Патруль качества»
08.00 «Путь к успеху»
09.00, 16.50 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире 
преступных страстей»

10.00, 17.55 Сериал «Во-
ронины»

13.30 Kids’ Time
13.35 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.30 «36,6»
14.45 Сериал «Друзья»
15.40 Teen Time
15.45 Сериал «Молодо-

жены»
19.35 Пираньи
20.00 Сериал «Геймеры»
21.00 «Respect TV»
22.00 «Васильевский 

остров»
22.30 Сериал «Кухня»
23.05 Парад порад-2

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Утро России»
08.05 Сериал «Опера. Хро-

ники убойного отдела 
Счастливчик»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Вести

09.30 «1000 мелочей». 
Ток-шоу

10.15 «О самом главном». 
Ток-шоу

11.00, 03.10 Сериал 
«Ефросинья. Таежная 
любовь»

12.30, 15.30, 17.40 Местное 
время. Вести-Москва

12.50 Вести. Дежурная 
часть

13.00 «Дело Х. Следствие 
продолжается». 
Ток-шоу

13.55 Сериал «Институт 
благородных девиц»

14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Доярка из 

Хацапетовки. Вызов 
судьбе»

18.30 «Прямой эфир»
19.20 Сериал «Земский 

доктор. Жизнь заново»
21.05 Сериал «Дело следо-

вателя Никитина»
22.05 «Поединок»
23.40 Сериал «Опера. Хро-

ники убойного отдела. 
Слезы дракона»

НТВ-МИР
03.55 «НТВ утром»

06.40 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара-2». «Долг с 
процентами»

07.35, 13.35, 16.35 «Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие»

08.00 «Сегодня «
08.20 «Дачный ответ»
09.25 «Медицинские 

тайны»
10.00 Сериал «Эра стрель-

ца-3». 11 с.
11.00, 14.00, 17.00 «Се-

годня»
11.35 «До суда»
12.35, 02.30 «Суд при-

сяжных»
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт»

15.35 Сериал «Гончие-4» 
Фильм четвертый «По-
дарок для генерала» 
4 часть

17.30, 01.30 «Прокурор-
ская проверка»

18.35 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским

19.25 Сериал «Дикий-2» 
«Автобус терпимости», 
«Подпольные игры»

21.15 «Сегодня. Итоги»
21.40 Сериал «Дикий-2» 

«Соблюдай дис-
танцию», «Внимание, 
черный ящик»

23.35 Сериал «Шпионские 
игры». «Излучатель 
смерти» 1 часть, 2 часть

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

04.00, 05.00, 09.00, 
12.00, 15.00, 04.00 
Новости

05.05, 05.05 Телеканал 
«Доброе утро»

09.15, 01.45, 09.15, 01.45 
«Контрольная закупка»

09.40, 09.40 «Жить здо-
рово!»

10.55, 04.05, 10.55, 04.05 
«Модный приговор»

12.15, 12.15 «Время обе-
дать!»

13.00, 13.00 «Дешево и 
сердито»

13.55, 13.55 Другие 
новости

14.15, 14.15 «Понять. Про-
стить»

15.15, 15.15 «Смак»
15.50, 15.50 «Доброго 

здоровьица!»
16.55, 02.10, 16.55, 02.10 

Сериал «Неравный 
брак»

18.00, 18.00 Кубок Первого 
канала по хоккею. 
Сборная России - Сбор-
ная Швеции. Прямой 
эфир

20.10, 20.10 «Пусть 
говорят»

21.00, 21.00 «Время»
21.30, 21.30 Сериал «От-

ражение»
22.40, 22.40 «История 

одного суда»
23.35, 23.35 Ночные 

новости
23.50, 23.50 Х/ф «Хокке-

исты»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
01.00, 05.05, 01.00, 05.05 

«Доброе утро»
05.00, 08.00, 11.00, 23.00, 

05.00, 08.00, 11.00, 23.00 
Новости

06.05, 06.05 «Жить здо-
рово!»

07.05, 07.05 Модный при-
говор

08.15, 08.15 Контрольная 
закупка

08.40, 08.40 «Время обе-
дать!»

09.15, 09.15 «Дешево и 
сердито»

10.00, 10.00 Другие 
новости

10.25, 10.25 Понять. Про-
стить

11.30, 11.30 «Доброго 
здоровьица!»

12.20, 12.20 Сериал «Убой-
ная сила»

13.10, 13.10 Сериал «Не-
равный брак»

14.00, 14.00 Вечерние 
новости

14.40, 14.40 «Давай по-
женимся!»

15.45, 15.45 «Пусть 
говорят»

16.30, 16.30 «Время»
17.00, 23.05, 17.00, 23.05 

Сериал «Отражение»
18.00, 18.00 Кубок Первого 

канала по хоккею. 
Сборная России - сбор-
ная Швеции. Прямой 
эфир

20.10, 20.10 «История 
одного суда»

21.00, 21.00 Ночные 
новости

21.15, 21.15 Х/ф «Потому 
что люблю»

23.55, 23.55 «Богини со-
циализма»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»

09.00 Сериал «Охота на 
Золушку». 3 с.

10.00 Сериал «Ментовские 
войны-6». Фильм 1 
«Банда» 1 с.

11.00 «Страна и люди»
12.00 «В круге света»
13.00 Х/ф «Личной безопас-

ности не гарантирую»
15.00, 17.00, 01.00 «Особое 

мнение»
16.00, 02.00 Сериал «Охота 

на Золушку». 4 с.
18.00 «48, 04.00 минут»
19.00 «Своими глазами»
20.00, 05.00 Сериал «Бан-

дитский Петербург-3. 
Крах Антибиотика». 6 с.

21.00, 03.00 Сериал 
«Ментовские войны-6». 
Фильм 1 «Банда» 2 с.

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
08.00, 13.00, 20.30, 23.30 

Сегодня
08.30, 19.00, 23.00, 04.00 

Знак восклицания
09.25 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.10, 16.30 Вокруг света
11.15 Цивилизация. Пол 

Пот. Путешествие на 
поля смерти

14.30 Политклуб Виталия 
Портникова

17.30 Семь чудес Украины
17.45 Цивилизация. 

История расизма
21.00 Вечер с Николаем 

Княжицким

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.30 Х/ф «Человек 

родился»
08.20 Петровка, 38, 13.10 

16+
08.40 «Врачи». Ток-шоу 16+
09.30, 12.30, 15.30, 17.50 

События
09.50, 00.35 Х/ф «Приказ: 

Перейти границу». 6+
11.45 «Треугольник» 16+
12.50 Город новостей
13.25 «Живая природа. 

Царь водопоя». 6+
14.30 «Pro жизнь». Ток-шоу 

16+
15.50 Сериал «Погоня за 

ангелом». 12+
16.45 «Право голоса». 16+
18.15 «Хроники москов-

ского быта. Все мы там 
не будем». 12+

19.55 Сериал «Семь жен 
одного холостяка». 12+

22.00 События. 25-й час
22.35 Х/ф «Дальше некуда». 

16+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.25 Х/ф «Отдать швар-

товы!»
09.50, 15.30 Док.фильм 

о Кино
10.55, 16.30 Сериал «Две 

сестры»
11.55, 18.30 Сериал «Бра-

тья Карамазовы»
14.05 Х/ф «Кадкина всякий 

знает»
20.45 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...»
22.25 Х/ф «У опасной 

черты»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Боевик 

«На пределе. Группа 
«Антитеррор»» 12+

09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Супружеская жизнь: 
точка зрения Жан-
Марка» 12+

10.45, 18.45, 02.45 Мело-
драма «Звонок ангелу» 
16+

12.45, 20.45, 04.45 Драма 
«Временная петля» 16+

14.25, 22.25, 06.25 Мело-
драма «Артефакт» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00 Сборник мультфиль-

мов
04.00, 08.00, 12.00 Сериал 

«Гостья из будущего». 
1 с. 12+

05.05, 09.05, 13.05 Муль-
тсериал «Обезьянки 
и грабители» 0+, «Как 
лечить удава?» 0+, «Что 
такое хорошо и что 
такое плохо» 0+, «И 
мама меня простит» 0+, 
«Комаров» 0+

06.00, 10.00 Мультсериал 
«Воин Сандокан. 
Король тигров» 12+, 
«Василиса Прекрасная» 
6+, «Как Ниночка цари-
цей стала» 0+

07.00, 11.00 «Азбука денег» 
6+, «Беги, ручеек», 
6+, «Котенок с улицы 
Лизюкова», 6+, «Жар-
Птица» 6+»

14.00 Сериал «Гостья из 
будущего». 2 с. 12+

15.05 Мультсериал «Как 
обезьянки обедали» 0+, 
«Про Хвеська Ганджу 
Андибера и духов се-

ребряников», 12+, «Три 
панька хозяйствуют», 
12+, «Улыбка Леонардо 
да Винчи», 12+, «Гриш-
кины крашенки» 6+»

16.00 Мультсериал «Воин 
Сандокан. Король 
тигров» 12+, «В некото-
ром царстве...» 6+

17.00 «Азбука денег» 6+, 
«Непослушная мама» 
0+, «Паровозик из Ро-
машкова» 0+, «Айболит 
и Бармалей» 0+

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Аллегро с 

огнем» 12+
08.00 Х/ф «Фотографии на 

стене» 12+
10.00 Х/ф «Человек К» 18+
12.00 Х/ф «Юность поэта» 

12+
13.30 Х/ф «Детская пло-

щадка» 16+
15.00, 16.30 Х/ф «Мирго-

род и его обитатели» 
12+

18.00 Х/ф «Это мы не про-
ходили» 12+

20.00 Х/ф «Отель «Эдем» 
18+

22.00 Х/ф «Скорость» 12+

КИНОКЛУБ
05.00 Х/ф «Молоко скорби» 

16+
07.00 Х/ф «Неприкасае-

мые» 18+
09.00, 01.00 Х/ф «Фея» 18+
11.00, 03.00 Х/ф «Кора-

бельные новости» 16+
13.00 Х/ф «Смертельная 

доза» 16+
15.00 Х/ф «Охотники на 

троллей» 16+
17.00 Х/ф «Операция «Свя-

той Януарий» 12+
19.00 Х/ф «Казино Джек» 

16+
21.00 Х/ф «Пупупиду» 16+
23.00 Х/ф «Конформист» 

18+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Битломания». 12+
05.00 Док.фильм «На старт 

приглашаются». 12+
05.40, 23.30 Х/ф «Карл 

Маркс. Молодые годы». 
12+

06.55, 00.55 «В гостях у 
Николая Озерова». 12+

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 
«Рождённые в СССР». 
12+

09.00 «Спасибо за нелет-
ную погоду». Фильм-
концерт. 12+

10.00 Док.фильм «За 
рок». 12+

11.00 «Поет Валерий 
Леонтьев». Фильм-
концерт. 12+

11.40, 17.40 Х/ф «Кража». 
12+

13.00 «50/50». 12+
15.00 «Веселые ребята». 

12+
16.00 Док.фильм «Зря, ты 

новых песен...». 12+
16.40 «Подвески короле-

вы». Киноконцерт. 12+
19.00 «50Х50». 12+
21.00 Программа «ТЕМА». 

12+
22.00 «...До 16 и старше». 

12+
22.50 Док.фильм «Что там, 

в яркой упаковке?». 12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Дети белой 

богини». 9 с. 16+
19.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала - 3». 18 с. «За-
кон подлости». 16+

20.00 Сериал «Гончие - 4». 
ф.1. «Личный контакт». 
3 с. 16+

21.00 Сериал «Семнадцать 
мгновений весны». 11 с.

22.30 Сериал «Семнадцать 
мгновений весны». 12 с.

TV 1000
02.00 Драма «Последнее 

дело Ламарки» 16+
04.00 Драма «Женщина из 

пятого округа» 16+
05.30 Комедия «Форрест 

Гамп» 12+
08.00 М/ф «Скуби-ду 2. 

Монстры на свободе» 
12+

09.40 Комедия «Мир Уэйна 
2» 12+

11.50 Драма «В погоне за 
счастьем» 12+

13.55 Драма «Дорогой 
Джон» 16+

15.55 Боевик «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц» 12+

18.00 Фильм ужасов 
«Звонок» 16+

20.00 Комедия «Мексика-
нец» 16+

22.10 Боевик «Охота 
Ханта» 16+

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.00 Мультсериал 

«Бен-10. Инопланетная 
сверхсила» (1)

08.15, 09.30 Улётное видео 
по-русски

08.35 «Облом UA»

09.00, 21.00 Новости 2+2
09.25, 21.25, 23.30 Про-

спорт
10.05 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
11.10 «ДжеДАИ»
11.55, 20.00 «Убойное 

видео»
13.00, 19.00 Сериал «Сар-

мат» (1)
14.00 Сериал «Солдаты» (1)
16.00 Сериал «Лесник» (1)
18.00 Сериал «Десант есть 

Десант» (2)
20.35 «Нереальные 

истории»
21.30 Х/ф «Универсальный 

солдат: новое начало» 
(2)

23.35 Х/ф «Универсальный 
солдат: возвращение» 
(2)

TV1000 ACTION
03.00 Детектив «Идеаль-

ный побег» 16+
05.00 Драма «Защита 

Лужина» 12+
07.00 М/ф «Черепашки-

ниндзя» 12+
09.00 Боевик «Суперге-

ройское кино» 16+
11.00 Фильм ужасов 

«Кровь Луны» 16+
13.00 Комедия «Плохой 

Санта» 16+
15.00 Боевик «Часовой 

механизм» 16+
17.00 Научная фантастика 

«Динокрок против 
динозавра» 16+

19.00 Боевик «Пригово-
ренные» 16+

21.00 Боевик «Смертонос-
ный воин» 18+

23.00 Мягкая эротика «Де-
вушка по вызову» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Х/ф «Диверсант» 16+
05.25, 07.15, 17.00, 18.50, 

01.55 «Окно в кино»
05.30, 17.05 Сериал «Новый 

русский романс» 16+
06.25, 18.00, 01.00 Сериал 

«И все-таки я люблю» 
16+

07.20 Х/ф «Чёрные волки» 
16+

09.05 Х/ф «Послесловие»
10.40 Х/ф «Дом для двоих»
12.10 Х/ф «Высота» 12+
13.45 Х/ф «Наш человек в 

Сан-Ремо» 16+
15.30 Х/ф «Последний 

уикенд» 16+
18.55 Х/ф «Мамочки»
20.35 Х/ф «Отпуск за свой 

счёт»
22.45 Х/ф «Коней на пере-

праве не меняют»

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

ская академия»
05.30 «Битва анекдотов»
06.10 «Бодрое утро»
07.00, 12.40, 20.00 «Минут-

ка для ребенка»
07.30 «Клуб юмора»
09.00, 18.00 Сериал 

«Конан»
09.50 Х/ф «Love-сервис»
11.40, 17.00 Сериал «От-

чаянные родители»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Га-

лактический футбол»
16.30 Мультсериал 

«Сокровища острова 
черепах»

19.00 Сериал «Элен и 
ребята»

20.15 «33 м2»
21.00 Х/ф «Однажды в 

Голливуде»

MAXXI-TV
06.30, 19.30 Йога
07.15, 07.45, 11.45, 18.55 

Союзмультфильм
07.25 «Сбросим лишнее»
08.15, 19.10, 21.25 «Все 

про все»
08.25 «Восточные танцы»
08.50, 00.10 MaxxiМузыка
09.50 «Лица вещей»
10.30, 20.05 «Взрослые 

дети»
11.05 «В поисках новых 

впечатлений»
12.25, 14.05 «Выдающиеся 

мужчины»
12.35, 16.45 Бутик ТВ
14.50 Х/ф «Девушка с 

гитарой»
20.45 Портретные очер-

ки. Наталия Селезнева
21.30 «КиноМакси»
22.10 Х/ф «Много шума из 

ничего»

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 09:50 Зеркало
09:50 – 10:00 Юные экс-

перты 
19:00 – 19:20 Кривбасс-

Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 – 20:00 Диалог 

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»

УТ-1
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Cхід 7.51 Захід 15.54
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.00 

Новости
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 

00.40, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 00.45 
Погода

06.25 Православный 
календарь

06.30, 07.30 Гость студии
06.40, 07.20 Страна on line
06.45 Вести.Ru
07.35 Эра бизнеса
07.50 Финансовые советы
08.20 Между строк
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00, 01.20 Итоги 

дня
09.15, 11.55 Официальная 

хроника
09.25 Док.фильм «Я оста-

юсь. Ю.Богатиков»
10.05 Юбилейный кон-

церт маэстро В.Гришко
11.05 Ток-шоу «Вера. На-

дежда. Любовь»
12.10, 21.10 Деловой мир
12.25 Предвечерье» с Т. 

Щербатюк
12.55 Околица
13.40 Х/ф «Фронт за лини-

ей фронта» 1с.
15.00 Новости (с сурдопе-

реводом)
15.10 Euronews
15.15, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.25 Сериал «Москва. Три 

вокзала» 2-4с
17.55 По дорогам Украины
18.15, 04.35 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт (жен.)
19.00 Плавание на корот-

кой воде. Чемпионат 
мира

21.15, 22.50 Шустер-Live
22.45 Тройка, Кено, Секун-

да удачи
00.30 Итоги
00.50 Пятница

КАНАЛ «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 04.45 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 
09.10 «Завтрак с 1+1»

07.25 М/ф «Эскимоска» (1)
10.00 М/ф (1)
10.25, 17.10 Сериал 

«Величественные века. 
Роксолана - 2» (1)

12.45 «Невероятные 
гонки -2»

13.45 «Полное перево-
площение. Дом за 
неделю - 3»

14.45, 03.55 «Не ври 
мне - 3»

15.45, 03.10 «Семейные 
мелодрамы - 2»

16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «Киев вечерний»
22.00 «Добрый вечер»
23.00 Х/ф «Боец» (2)

ИНТЕР
04.45 Х/ф «Качели»
06.15 Док.фильм «Спаса-

тельный бункер»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30 «Спорт в Подроб-

ностях»
09.10, 13.10 Сериал «Сера-

фима Прекрасная» (1)
18.10 Сериал «Кровинуш-

ка» (1)
19.00 Программа «О 

жизни»
20.00 «Подробности»
20.30 Спорт в Подроб-

ностях
20.50 «Подробности. 

Неформат»
21.00 «Вечерний квартал»
23.00 «Большая политика 

с Евгением Киселевым»

ICTV
05.05 Служба розыска 

детей
05.10, 06.50, 02.55, 03.30 

Погода
05.15 Факты
05.40, 03.35 Свитанок
06.45, 07.40 Деловые 

факты
06.55, 09.25, 12.55, 19.25 

Спорт
07.05 Сериал «Леся+Рома»

07.45 Провокатор
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.30, 02.10 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.35 Сериал «До-

знаватель»
12.35, 13.00 Анекдоты по-

украински
12.45 Факты. День
13.05, 22.25 Сериал «Про-

курорская проверка»
14.10, 20.15 Сериал «Брат-

ство десанта»
18.45 Факты. Вечер
23.50 Х/ф «Бумер-2» (2)

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30, 15.00, 18.00, 19.00, 

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

07.05, 09.30, 17.40, 23.05, 
05.45 «Погода»

07.10, 08.25, 09.35, 15.10, 
17.55, 19.20 Телегазета

07.15 «Перчинка»
07.45, 18.15 «В гостях у 

Ладика и Маши»
08.00, 14.25, 21.50 «Юриди-

ческая консультация»
08.05 «Рассуждалки»
08.15 «На землi на рiднiй...»
08.20 «Епiзоди колиш-

нього»
09.00 «Беседы о вечном»
09.40, 23.15 «Близкие 

Путешествия»
10.00, 02.30 Молодiжна 

програма «Cтудiя»
10.30 «Таємницi 

пiдводного свiту»
11.00, 00.10 «Вкусы 

культур»
11.30 Док.фильм «Iван 

Козловський»
12.00 «Контакт»
12.30 «На углу улиц»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
13.30 «Мiський роман»
14.00 «Пiдземка»
14.10 «Интеркласс»
14.30 «Телеспортклуб»
15.15 Х/ф «Жила-была 

девочка» 1 категория
16.55 «Медицинский 

журнал»
17.15, 00.40 «Магия при-

роды»
18.10, 19.15 Погода
18.30 «Сделано руками»
19.25 «Афиша»
19.30 «Зооквартал»
20.00 «Книжная полка»
21.05 «Погода «
21.10, 23.10 «Гарна новина»
21.15 «Косметичка»
21.45 «Шаг навстречу»
22.00 «Уїк-енд експрес»
23.30 Док.фильм «Як 

бiлий камiн у глибинi 
колодязя «

НОВЫЙ КАНАЛ
05.15 Служба розыска 

детей
05.20 Сериал «Как я по-

знакомился с вашей 
мамой»

06.00, 06.45 Очевидец. 
Самое шокирующее

06.40, 07.05, 07.40, 08.45 
Подъем

07.30, 08.30, 19.00, 01.00 
Репортер

07.35, 08.35, 19.20, 01.20 
Погода

09.00, 16.50 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей»

10.05, 17.55 Сериал «Во-
ронины»

13.30, 14.30 Kids Time
13.35 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.40, 15.40 Teen Time
14.45 Сериал «Друзья»
15.45 Сериал «Молодо-

жены»
19.15, 01.15 Спортре-

портер
19.35 Пираньи
20.00 Х/ф «Добейся успеха»
22.00 Сериал «Кухня»
23.00 Украина чудес 2

СТБ
05.35 «Чужие ошибки. 

Охота на ведьм»
06.20 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»(1)
07.55 Х/ф «Мы странно 

встретились»(1)
09.45 Х/ф «Когда растаял 

снег»(1)
17.45, 22.00 «Вiкна- 

Новини»
17.55 Х/ф «Операция «Ы» 

и другие приключения 
Шурика»(1)

20.00 «Национальное 
талант-шоу «Танцуют 
все!-5»

22.40 «Национальное 
талант-шоу «Танцуют 
все!-5» Итоги голосо-
вания»

00.30 «ВусоЛапоХвiст»

ТОНИС
06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00, 04.45 Служба 
новостей «Социальный 
пульс»

06.25, 18.50, 21.30 Эконо-
мический пульс

06.35 Мультфильмы
07.00 Утреннее espresso
09.00 Сериал «Капитан-

ские дети» (1)
10.00, 16.50, 03.30 Алло, 

доктор!
11.15 Атаки бешеных псов
12.20, 05.40 Атлас живот-

ного мира
14.00 Социальный статус: 

ваш дом
15.15, 16.30, 17.45, 18.55, 

21.35 Погода
15.30 Дикая Америка
16.00, 04.15 Страна советов
17.50 48 часов на путеше-

ствие
19.00 Такая спортивная 

жизнь. Ирина Дерю-
гина

19.40 Магия природы
20.00 Социальный статус: 

ваши права
21.40 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Наталья 
Кустинская

22.30 От охотника до 
жертвы. Урмас Отт

23.35 Кинофан: Х/ф 
«Белый Бим Черное 
Ухо» (1)

ТЕТ
06.00 Сериал «Как я встре-

тил вашу маму»
06.50 Узнай как
07.15 Телепузики
07.40 Мультик с Лунтиком
08.10 Мультсериал «Лило 

и Стич»
08.35 Мультсериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка»

08.50 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 98 с.

09.50 Сериал «Все женщи-
ны - ведьмы»

10.50 Сериал «Говорящая с 
призраками» 25 с.

11.50 Богиня шопинга
12.25 Косметический 

ремонт
12.50 Горячие мамочки
13.30, 18.25 Сериал «Моя 

прекрасная няня»
14.35, 20.25, 22.00 Даешь 

молодежь!
15.25, 00.55 Вайфайтеры
16.00 Одна за всех
16.35 У ТЕТа тато!
17.00 Досвидос
17.40, 20.50 Виталька
19.25, 01.20 БарДак
21.20, 01.45 Шуры-Муры
23.00 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
23.25 Сериал «Сверхъе-

стественное» 113 с. (2)

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00, 17.00, 19.00, 03.15 

События
07.25 Утро с Украиной
09.25 Сериал «След»
10.00, 20.00 Сериал 

«Пятницкий. Глава 
вторая» (1)

12.00, 04.15 Ток-шоу «Пусть 
говорят»

13.10 Сериал «След» (1)
16.00 Право на защиту
17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

(1)
19.15, 03.30 События 

Спорт
19.20, 03.35 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
22.00 Сериал «Пуля-дура 

- 2: Агент почти не 
виден» (2)

01.45 Х/ф «Улицы в огне» 
(2)

05.00 Серебряный 
апельсин

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 22.40, 03.30, 

06.30, 18.40, 22.40, 03.30 
«Киевское время»

06.45, 08.25, 18.50, 23.40, 
00.30, 03.20 «Время 
спорта»

06.50, 07.25, 08.40, 04.15 
«Обзор прессы»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 05.00 
«Время новостей»

07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 02.30, 03.15 «Биз-
нес-время»

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50  «Трансмис-
сия-новости»

08.30 «ИнтеллектУА»
08.45, 08.55, 09.15, 12.35, 

13.10, 14.10, 16.10, 17.20, 

17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 
00.35, 03.35  «Погода»

09.20, 13.20, 14.20  «5 
элемент»

10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 
20.10, 21.10, 01.15, 05.10    
«Время. Итоги дня»

15.15, 04.20  «Сканер»
16.15, 04.40  «Лесной 

патруль»
17.25 «Не первый взгляд»
18.15 «Окно в Европу»
21.40, 03.00, 04.00 «Время-

Тайм»
22.00, 02.40 «Акцент»
23.30, 00.20  «CRIME NEWS»
23.45 «Хроника недели»

НТН
05.35 Х/ф «Через Гоби и 

Хинган» (1)
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 Х/ф «Чернобыль. 

Последнее предупреж-
дение» (1)

11.00 Сериал «NCIS: Лос-
Анджелес»

12.00 Сериал «Детективы»
12.25 Сериал «Авантю-

ристка»
14.30 Сериал «Литейный»
16.45, 19.00, 03.35 «Свiдок»
17.00 Сериал «Псевдоним 

«Албанец - 2»
19.30 Сериал «Ленинград» 

(1)
00.00 Х/ф «Клиника» (1)
01.50 Х/ф «Обратный 

путь» (1)
04.05 «Речовий доказ»
04.35 «Агенты влияния»
05.05 «Уроки тетушки 

Совы»
05.20 «Правда жизни»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
09.05 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.00 Сериал «Сабрина- 
маленькая ведьма» (1)

13.00 Сериал «Академия 
танца»

14.00 «Орёл и Решка»
15.00, 18.00 «Званый ужин»
16.00 «Шопинг монстры»
17.00 «Дом на зависть 

всем»
19.00 «КВН»
21.45 «Рассмеши комика»
22.40 «Матриархат»
23.05 «Женская лига»
23.35 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
00.25 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
05.15 Служба розыска 

детей
05.20 Сериал «Как я по-

знакомился с вашей 
мамой»

06.00, 06.45 Очевидец. 
Самое шокирующее

06.40 Подъем
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 22.00, 01.00, 03.15, 
05.05 канала

07.30 «Мой малыш»
08.00 «Любимая работа»
09.00, 16.50 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире 
преступных страстей»

10.05, 17.55 Сериал «Во-
ронины»

13.30, 14.30 Kids’ Time
13.35 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.40, 15.40 Teen Time
14.45 Сериал «Друзья»
15.45 Сериал «Молодо-

жены»
19.35 Пираньи
20.00 Х/ф «Добейся успеха»
22.30 «Бюро адвокатских 

расследований»
23.00 Украина чудес 2

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Утро России»
08.05 Сериал «Опера. Хро-

ники убойного отдела. 
Слезы дракона»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Вести

09.30 «Вся Россия»
09.45 «1000 мелочей». 

Ток-шоу
10.20 «О самом главном». 

Ток-шоу
11.00, 03.10 Сериал 

«Ефросинья. Таежная 
любовь»

12.30, 15.30, 17.40 Местное 
время. Вести-Москва

12.50 Вести. Дежурная 
часть

13.00 «Дело Х. Следствие 
продолжается». 
Ток-шоу

13.55 Сериал «Институт 
благородных девиц»

14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Доярка из 

Хацапетовки. Вызов 
судьбе»

18.30 «Прямой эфир»
19.20 «Юрмала - 2012»
21.05 Х/ф «Ночной гость»
23.00 Х/ф «Влюблен и без-

оружен»
00.50 Х/ф «Всегда со 

мною...»

НТВ-МИР
03.55 «НТВ утром»
06.40 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2». «Чудо-

таблетки»
07.35, 13.35, 16.35 «Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие»

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
«Сегодня»

08.20 «Неопознанные 
живые объекты»

08.50 «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной

09.35 «Спасатели»
10.05 Сериал «Эра стрель-

ца-3». 12 с.
11.35 «До суда»
12.35 «Суд присяжных»
14.30, 03.10 «Суд присяж-

ных. Окончательный 
вердикт»

15.40 «Таинственная Рос-
сия. Санкт-Петербург. 
Единственная спаси-
тельница Ксения?»

17.35, 02.00 «Прокурор-
ская проверка»

18.45 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским

19.40 Сериал «Дикий-2» 
«Дети до 16...», «Аспи-
рин на тот свет», «Ди-
кий против Чингиза» 1 
часть, «Дикий против 
Чингиза» 2 часть

23.20 Сериал «Шпионские 
игры». «Неофициальная 
версия» 1 часть, 2 часть

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости

05.05, 05.05 Телеканал 
«Доброе утро»

09.15, 09.15 «Контрольная 
закупка»

09.40, 09.40 «Жить здо-
рово!»

10.55, 04.00, 10.55, 04.00 
«Модный приговор»

12.15, 12.15 «Время обе-
дать!»

13.00, 13.00 «Дешево и 
сердито»

13.55, 13.55 Другие 
новости

14.15, 14.15 «Понять. Про-
стить»

15.15, 15.15 «Смак»
15.50, 15.50 «Доброго 

здоровьица!»
16.55, 16.55 «Жди меня»
18.40, 18.40 «Давай по-

женимся!»
19.45, 19.45 «Поле чудес»
21.00, 21.00 «Время»
21.30, 21.30 «ДОстояние 

РЕспублики: Гарик 
Сукачев»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
01.00, 05.05, 01.00, 05.05 

«Доброе утро»
01.05, 01.05 «Пока все 

дома»
05.00, 08.00, 11.00, 05.00, 

08.00, 11.00 Новости
06.05, 06.05 «Жить здо-

рово!»
07.05, 07.05 Модный при-

говор
08.15, 08.15 Контрольная 

закупка
08.40, 08.40 «Время обе-

дать!»
09.15, 09.15 «Дешево и 

сердито»
10.00, 10.00 Другие 

новости
10.25, 14.40, 10.25, 14.40 

Понять. Простить
11.30, 11.30 «Доброго 

здоровьица!»
12.20, 12.20 Сериал «Убой-

ная сила»
13.05, 13.05 «Жди меня»
14.00, 14.00 Вечерние 

новости
15.10, 15.10 «Давай по-

женимся!»
16.05, 16.05 «Поле чудес»
17.00, 17.00 «Время»
17.30, 17.30 «ДОстояние 

РЕспублики: Гарик 
Сукачев»

19.35, 19.35 «Вечерний 
Ургант»

20.30, 20.30 «После 
школы»

21.25, 21.25 Х/ф «Европей-
ская история».

23.00, 23.00 Х/ф «Голубой 
портрет»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Охота на 

Золушку». 4 с.
10.00 Сериал «Ментовские 

войны-6». Фильм 1 
«Банда» 2 с.

11.00 «Своими глазами»
12.00 «48 минут»
13.00 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь»
15.00, 17.00, 01.00 «Особое 

мнение»
16.00, 02.00 Сериал «Охота 

на Золушку». 5 с.
18.00 «Кейс»
19.00, 04.00 «Всё так»
20.00, 05.00 Сериал «Бан-

дитский Петербург-3. 
Крах Антибиотика». 7 с.

21.00, 03.00 Сериал 
«Ментовские войны-6». 
Фильм 1 «Банда» 3 с.

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 «Германия за не-

делю»
23.30 «Арт-навигатор»
00.00 «Сканер»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
08.00, 13.00, 20.30, 23.30 

Сегодня
08.30, 19.00, 23.00, 04.00 

Знак восклицания
10.10, 16.30 Вокруг света
11.15 Цивилизация. 

История расизма
14.30 Вечер с Николаем 

Княжицким
17.30 Семь чудес Украины
17.45 Цивилизация. Ста-

лин. В центре террора
21.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
21.30 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
22.00 Альбертэйнштейн
00.00 Клуб эротики

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.30 Х/ф «Таежная по-

весть». 12+
08.20 Петровка, 38, 13.10 

16+
08.40 «Врачи». Ток-шоу 16+
09.30, 12.30, 15.30, 17.50, 

22.00 События
09.50 Х/ф «Ты у меня одна». 

16+
11.45 «Треугольник» 16+
12.50 Город новостей
13.30 «Смех с доставкой на 

дом». 12+
14.35 Док.фильм «Мираж 

пленительного сча-
стья». 16+

15.50 Сериал «Погоня за 
ангелом». 12+

16.45 «Право голоса». 16+
18.15 Праздничный 

концерт, посвященный 
80-летию Московского 
городского суда. 12+

20.10 Х/ф «Снегирь». 12+
22.20 Х/ф «Таможня»
23.50 Х/ф «Ватель». 16+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.15 Х/ф «Мама»
09.45, 15.25 Док.фильм 

о Кино
10.50, 16.25 Сериал «Две 

сестры»
11.50, 18.30 Сериал «Бра-

тья Карамазовы»
14.00 Х/ф «Катя-Катюша»
20.35 Сериал «Руины 

стреляют»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Боевик 

«На пределе. Группа 
«Антитеррор»» 12+

09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Супружеская жизнь: 
точка зрения Франсу-
азы» 12+

10.40, 18.40, 02.40 Боевик 
«Сукияки Вестерн 
Джанго» 16+

12.25, 20.25, 04.25 Драма 
«Выкуп» 16+

14.05, 22.05, 06.05 Триллер 
«Законопослушный 
гражданин» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00 Сборник мультфиль-

мов
04.00, 08.00, 12.00 Сериал 

«Гостья из будущего». 
2 с. 12+

05.05, 09.05, 13.05 
Мультсериал «Как 
обезьянки обедали» 0+, 
«Про Хвеська Ганджу 
Андибера и духов се-
ребряников», 12+, «Три 
панька хозяйствуют», 
12+, «Улыбка Леонардо 
да Винчи», 12+, «Гриш-
кины крашенки» 6+»

06.00, 10.00 Мультсериал 
«Воин Сандокан. 
Король тигров» 12+, «В 
некотором царстве...» 
6+

07.00, 11.00 «Азбука денег» 
6+, «Непослушная 
мама» 0+, «Паровозик 
из Ромашкова» 0+, «Ай-
болит и Бармалей» 0+, 
«Часы с кукушкой» 0+

14.00 Сериал «Гостья из 
будущего». 3 с. 12+

15.05 Мультсериал 
«Обезьянки, вперед!» 
0+, «Медведь-Липовая 
нога» 0+, «Ничуть не 
страшно» 0+, «Подарок 
для самого слабого» 0+, 
«Зайчонок и муха» 0+

16.00 Мультсериал «Воин 
Сандокан. Король 
тигров» 12+, «Чудесный 
колокольчик» 6+, 
«Какой звук издает 
комар?» 6+

17.00 «Азбука денег» 6+, 
«Весёлый художник», 
6+, «Сармико» 6+»

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Это мы не про-

ходили» 12+
08.00 Х/ф «Отель «Эдем» 

18+

10.00 Х/ф «Скорость» 12+
12.00, 00.00 Х/ф «Мертвый 

сезон» 16+
13.30, 15.00 Х/ф «Как стать 

«звездой» 12+
16.30 Х/ф «Один и без 

оружия» 12+
18.00 Х/ф «Начальник 

Чукотки» 12+
20.00 Х/ф «Звезда плени-

тельного счастья» 12+
22.50 Х/ф «Марица» 12+
01.30 Х/ф «Сломанная под-

кова» 12+
03.00 Х/ф «Два долгих 

гудка в тумане» 12+
04.30 Х/ф «Кадкина всякий 

знает» 12+

КИНОКЛУБ
05.00 Х/ф «Смертельная 

доза» 16+
07.00 Х/ф «Охотники на 

троллей» 16+
09.00, 01.00 Х/ф «Операция 

«Святой Януарий» 12+
11.00, 03.00 Х/ф «Казино 

Джек» 16+
13.00 Х/ф «Пупупиду» 16+
15.00 Х/ф «Конформист» 

18+
17.00 Х/ф «Голосок» 16+
19.00 Х/ф «Гениальный 

папа» 16+
21.00 Х/ф «Прощай, детка, 

прощай» 16+
23.00 Х/ф «От заката до 

рассвета 3: Дочь пала-
ча» 16+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 Док.фильм «За 

рок». 12+
05.00 «Поет Валерий 

Леонтьев». Фильм-
концерт. 12+

05.40, 11.40 Х/ф «Кража». 
12+

07.00 «50/50». 12+
08.00, 14.00, 02.00 «Рож-

дённые в СССР». 12+
09.00 «Веселые ребята». 

12+
10.00 Док.фильм «Зря, ты 

новых песен...». 12+
10.40 «Подвески короле-

вы». Киноконцерт. 12+
13.00 «50Х50». 12+
15.00 Программа «ТЕМА». 

12+
16.00 «Мастера искусств. 

Леонид Марков».. 12+
17.10 «Утренняя почта». 

12+
17.40 «Маленькие тра-

гедии». Телеспекталь.. 
12+

19.00 «Мелодии друзей». 
Концерт. 12+

20.00 «Колба времени». 
16+

21.00 «Кинопанорама». 
12+

22.00 «Битломания». 12+
23.00 Док.фильм «На старт 

приглашаются». 12+
23.40 Х/ф «Карл Маркс. 

Молодые годы». 12+
00.55 «В гостях у Николая 

Озерова». 12+
03.00 «Спасибо за нелет-

ную погоду». Фильм-
концерт. 12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Дети белой 

богини». 10 с. 16+
19.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала - 3». 19 с. «Же-
лезный фактор». 16+

20.00 Сериал «Гончие - 4». 
ф.1. «Личный контакт». 
4 с. 16+

21.00 Сериал «Семнадцать 
мгновений весны». 12 с.

22.30 Х/ф «Визит к мино-
тавру». 1 с.

00.00 Сериал «Дети белой 
богини». 11 с. 16+

01.00 Сериал «Москва. 
Три вокзала - 3». 20 с. 
«Золотой гол». 16+

TV 1000
02.00 Драма «Женщина из 

пятого округа» 16+
03.40 М/ф «Скуби-ду 2. 

Монстры на свободе» 
12+

05.30 Комедия «Мир Уэйна 
2» 12+

07.50 Боевик «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц» 12+

10.00 Комедия «Семейка 
Аддамс» 12+

12.00 Комедия «Ценности 
семейки Аддамс» 12+

13.50 Комедия «Мексика-
нец» 16+

16.00 Боевик «Охота 
Ханта» 16+

18.00 Драма «За мной по-
следний танец» 12+

20.00 Драма «Крик совы» 
16+

21.45 Драма «Пылающая 
равнина» 16+

00.00 Драма «В чужом 
ряду» 12+

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.00 Мультсериал 

«Бен-10. Инопланетная 
сверхсила» (1)

08.15, 09.30 Улётное видео 
по-русски

08.35 «Облом UA»
09.00, 21.00 Новости 2+2

09.25, 21.25, 22.55 Про-
спорт

10.05 «Сумасшедшее 
видео по-украински»

10.30, 11.55 «Убойное 
видео»

11.10, 20.00, 21.30 Сильный 
аргумент. «Нереальные 
истории»

13.00, 16.00 Сериал «Сар-
мат» (1)

14.00 Сериал «Солдаты» (1)
23.00 Всемирная с. бокса: 

Украина - США
02.10 «Дорожние войны»
03.55 Х/ф «Ловушка» (1)
05.00 Мультфильмы

TV1000 ACTION
03.00 Комедия «Плохой 

Санта» 16+
05.00 М/ф «Черепашки-

ниндзя» 12+
07.00 Мелодрама «Не-

уловимый» 16+
09.00 Боевик «Часовой 

механизм» 16+
11.00 Научная фантастика 

«Динокрок против 
динозавра» 16+

12.35 Боевик «Стелс» 12+
15.00 Х/ф «Из под земли» 

16+
16.40 Боевик «Домино» 

16+
19.00 Приключения «Граф 

Монте-Кристо» 12+
21.15 Боевик «Урок вы-

живания» 18+
23.00 Мягкая эротика 

«Струны души» 18+
00.20 Мягкая эротика 

«Вдова» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Х/ф «Дверь»
02.10, 18.55 Х/ф «Мамочки»
05.25, 07.15, 17.00, 18.50, 

01.55 «Окно в кино»
05.30, 17.05 Сериал «Новый 

русский романс» 16+
06.25, 18.00, 01.00 Сериал 

«И все-таки я люблю» 
16+

07.20 Х/ф «Журналист»
11.00 Х/ф «Превратности 

судьбы» 16+
12.40 Х/ф «Год телёнка»
14.05 Х/ф «Случай в 

квадрате 36-80» 16+, 
«Приказано женить»

20.35 Х/ф «Каденции»
22.10 Х/ф «Голубой кар-

бункул»
23.25 Х/ф «Ромашка, как-

тус, маргаритка»

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

ская академия»
05.30 «Битва анекдотов»
06.10 «Бодрое утро»
07.00, 12.40, 20.00 «Минут-

ка для ребенка»
07.30 «Клуб юмора»
09.00, 18.00 Сериал 

«Конан»
09.50 Х/ф «Веселая по-

ездка»
11.40, 17.00 Сериал «От-

чаянные родители»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Га-

лактический футбол»
16.30 Мультсериал 

«Сокровища острова 
черепах»

19.00 Сериал «Элен и 
ребята»

20.15 «33 м2»
21.00 Х/ф «Где-то там»

MAXXI-TV
06.30, 19.30 Йога
07.15, 07.45, 11.45, 18.55 

Союзмультфильм
07.25 «Сбросим лишнее»
08.15, 19.10 «Все про все»
08.25 «Восточные танцы»
08.50, 00.10 MaxxiМузыка
09.50 «Лица вещей»
10.30 «Взрослые дети»
11.05 Фестиваль «ТВ 

Старт»
12.25, 14.05, 21.25 «Выдаю-

щиеся мужчины»
12.35, 16.45 Бутик ТВ
14.50 Х/ф «Много шума из 

ничего»
20.05 Что такое хорошо и 

что такое плохо?
20.45 «Тур-Гламур»
21.30 «Путеводитель 

выходного дня»
22.10 Х/ф «Забытая мело-

дия для флейты»

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 10:00 Кабмин на 
связи 

19:00 – 19:20 Кривбасс-
Центр

19:20 – 19:35 Новости 
регионов

19:35 – 19:50 Новый курс
19:50 – 20:00 Мой город

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»

УТ-1

П’ятниця, 14 грудня
Cхід 7.52 Захід 15.54
Тривалість дня 8.02

Схід 8.34 
Захід 17.30

Козеріг
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Телебачення

УТ-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 06.55, 07.55, 11.50, 

16.50, 23.20 Погода
06.10 Мир православия
06.40 7 природных чудес 

Украины
07.00, 23.25 Эра здоровья
07.25 Полезные советы
07.40 Олимпийский 

вызов
08.00, 09.15 Шустер-Live
08.55 Школа юного супе-

рагента
11.25 After Live (За кулиса-

ми Шустер-Live)
12.05 Х/ф «Фронт за лини-

ей фронта» 2с
13.25 Зеленый коридор
13.45, 03.30 Биатлон. Кубок 

мира. Гонка преследо-
вания (муж.)

14.40 Золотой гусь
15.10 В гостях у Д. Гордона
16.00, 04.25 Биатлон. Кубок 

мира. Гонка преследо-
вания (жен.)

16.55 Бенефис Ю.Гальцева 
и Г.Ветрова

18.40, 01.40 Мир атома
19.00 Плавание на корот-

кой воде. Чемпионат 
мира

20.55 Мегалот
21.00, 01.20 Итоги дня
21.20 Кабмин: событие 

недели
21.30 Украинская песня
22.00 Новогодняя шутка с 

В.Винокуром
22.50 Суперлото, Тройка, 

Кено
23.00 Твой голос
23.50 Концерт В.Павлика 

«Объяснение». 1 часть
02.00 Новости за неделю
02.30 «Потомки» с 

Н.Рыбчинской и 
К.Гнатенко

КАНАЛ «1+1»
06.10 М/ф (2)
06.35 «Настоящие врачи 

- 2»
07.35 «Кулинарная акаде-

мия. Юлия Высоцкая»
08.00 «Светская жизнь»
09.00 «Кто там?»
10.10, 10.35 Мультсериал 

«Чип и Дейл» (1)
11.00, 04.55 «Мир наи-

знанку - 3: Танзания, 
Эфиопия»

12.15 «Дикие и смешные»
12.45 М/ф «Золушка - 2» (1)
14.10 Х/ф «Призрак Зокко-

мон» (1)
16.35 «Киев вечерний»
18.30 «Рассмеши комика»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.00 Х/ф «Артист» (1)
22.10 Х/ф «В джазе только 

девушки» (1)
00.45 Х/ф «Боец» (2)
02.35 Х/ф «Не бойся тем-

ноты» (3)
04.10 «Добрый вечер»

ИНТЕР
05.20 «Большая политика 

с Евгением Киселевым»
08.00 «Позаочi»
09.00 «Орел и Решка»
10.05 «Украина, вставай!»
10.55 Программа «Семей-

ный пес»
12.00 Сериал «Рябины 

гроздья алые» (1)
15.55 Х/ф «На перепутье» 

(1)
18.00 «Вечерний квартал»
20.00, 00.30 «Подроб-

ности»
20.25 «Красное или 

черное»
22.35 «Большой бокс. 

Сергей Федченко - Азад 
Азизов»

00.55 Х/ф «С любовью из 
ада» (3)

ICTV
04.35, 05.10 Погода
04.40 Факты
05.00, 05.15 Свитанок
06.05 Другой футбол
06.35 Козырная жизнь
07.15 Последний герой-2
08.50 Звезда YouTube
10.00 Дача
10.30 Квартирный вопрос
11.30 Экстренный вызов
12.30 Несекретные файлы
13.45 Спорт
13.50 Смотреть всем!
15.25 Х/ф «Белая стрела»

17.45 Максимум в Украине
18.45 Факты. Вечер
19.00 Х/ф «Снайпер. Ору-

жие возмездия»
22.40 Наша Russia
23.00 Х/ф «Спартан» (2)

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30, 12.00 «Мiсто»
07.00, 12.30 «Спорт»
07.05, 17.15, 19.25, 21.00, 

22.55 «Погода»
07.10, 12.40, 21.05 Теле-

газета
07.15, 05.00 «На углу улиц»
07.40, 11.35, 15.10 «Гарна 

новина»
07.45 «В гостях у Ладика и 

Маши»
08.00 «Контакт»
09.00 «Перчинка»
09.30, 13.15, 17.00 «Юриди-

ческая консультация»
09.35 «Интеркласс»
09.50, 13.20, 15.00, 19.15 

«Рассуждалки»
10.00 «Медицинский 

журнал»
10.15 «Шаг навстречу»
10.20 «Вкусы культур»
10.45 Док.фильм «Як 

бiлий камiн у глибинi 
колодязя «

11.15 «Сад. Огород. 
Цветник»

11.30, 20.15 «На землi на 
рiднiй...»

11.40 «Пiдземка»
11.50 «Афиша»
12.35 Погода
12.45 «Косметичка»
13.30 «Сделано руками»
14.00 «Телеспортклуб»
14.30 «Книжная полка»
15.15 «Мульт-сюрприз от 

Ладика и Маши»
16.30 «Зооквартал»
17.10 «Телегазета»
17.20, 02.45 Концерт 

присвячений 45-рiччю 
палацу культури  
Iнгулецького ГЗК

19.30 «Беседы о вечном»
20.00 «Чоловiчий клуб»
20.20 «Епiзоди колиш-

нього»
20.30, 01.30 «Мiсто. 

Тиждень»
21.10 «Уїк-енд експрес»
21.40 «Близкие Путеше-

ствия»
22.00 «Мiський роман»
22.30 Док.фильм «Бойчук i 

Бойчукiзм»
23.00 «Я i мiй дiм»
00.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

НОВЫЙ КАНАЛ
05.35 Дома мажоров
09.00 Мультсериал «Рога 

и копыта: Возвраще-
ние»

09.35 Мультсериал «Пинг-
вины из Мадагаскара»

10.00 Готуй
11.00 Наши в Раше
12.00 Проснуться знаме-

нитым
13.00 Сериал «Папины 

дочки»
15.35 ШоумаSтгоуон
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

тайная комната»
22.10 Х/ф «История 

рыцаря»
01.00 Спортрепортер
01.05 Х/ф «Добейся успеха»

СТБ
05.00 «Наши любимые 

мультфильмы: «Дюй-
мовочка», «Малыш и 
Карлсон» (1)

06.05 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!»(1)

07.35 «Караоке на Май-
дане»

08.35 «Завтрак с Юлией 
Высоцкой»

08.45 «Едим дома»
09.55 «ВусоЛапоХвiст»
10.35 Х/ф «Операция «Ы» 

и другие приключения 
Шурика»(1)

12.40 «Зваженi та щасливi 
- 2»

16.55 «Звездная жизнь. 
Как пережить измену»

17.55 «Звездная жизнь. 
Месть по-женски»

19.00 «Х-Фактор - 3»
22.15 «Тайны Х-Фактора. 

Доченьки Кондратюка»
23.35 «Х-Фактор - 3. Итоги 

голосования»

ТОНИС
06.00 Страна советов
06.30, 08.40, 15.40, 18.55, 

19.55 Погода
06.40 Мультфильмы
06.45 Ф-стиль
07.10, 05.05 Будь в курсе!
07.50, 17.25, 03.35 Цивили-

зация Incognita
08.00 Служба новостей 

«Социальный пульс»
09.00 Воспитание дете-

нышей
10.00 80, 05.30 островов 

вокруг света
10.40 Х/ф «Каникулы Пе-

трова и Васечкина» (1)
13.20 От охотника до 

жертвы. Урмас Отт
14.35 Арт City
15.15 За семь морей
17.00 Точки пересечения
17.35, 04.15 Дневник для 

родителей
18.15 Кумиры
18.30 Социальный пульс 

выходных
19.00 Такая спортивная 

жизнь. Григорий Крисс
19.35 Магия природы
20.00, 03.45 Ронин. Ток-шоу 

с Дмитрием Выдриным
20.40 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Наталья 
Кустинская

21.40 Интересное кино. 
Одна-единственная. 
Нонна Мордюкова

22.45 Кинофан: Х/ф «Трое 
в лодке, не считая со-
баки» (1)

ТЕТ
06.00, 10.45 Ералаш
07.00, 09.00 Мультик с 

Лунтиком
07.40 Твинисы
08.00 Телепузики
08.35 Лентяево
09.25 Мультсериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка»

09.45 Мультсериал «Чер-
ный плащ»

11.35 Сериал «Моя пре-
красная няня»

13.45 Одна за всех
14.45, 22.20 Веселые 

мамзели
15.25 М/ф «Новые приклю-

чения Стича»
16.35 М/ф «Белка и Стрел-

ка. Звездные собаки»
18.25 Х/ф «Свадебный 

переполох»
20.30 Виталька
21.30 Даешь молодежь!
23.00 Х/ф «Четвертый 

вид» (2)

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.20 Серебряный 

апельсин
07.00, 19.00, 03.30 События
07.25 Мультсериал «Ну, 

погоди!»
07.35 Сериал «Интерны» 

(1)
08.00 На чемоданах
09.00 Лучший повар на 

селе
10.00 Домой на праздники
11.00 Сериал «Супруги» (1)
14.10, 22.00, 23.50 Сериал 

«След» (1)
17.00, 19.20 Сериал «Вик-

тория» (1)
01.30 Х/ф «Отдел. По 

праву» (2)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40 «Киевское 

время»
06.40, 09.35, 19.25, 01.55 

«Тема недели»
06.45, 07.10, 08.20, 18.55, 

23.35, 00.20, 03.25, 
«Время спорта»

06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 
10.10, 10.55, 13.55, 16.10, 
17.20, 19.20, 23.40, 00.25, 
00.55, 03.35, 05.55, 06.25 
«Погода»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 
04.00, 05.00 «Время 
новостей»

07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.20 «Бизнес-
время»

07.30 «Клуб 700»
08.30 «Не первый взгляд»
09.10 «ИнтеллектУА»
10.15 «Здоровые исто-

рии»
11.10 «Трансмиссия»
11.30 «Автопилот-тест»
12.10 «Окно в Европу»
13.10 «Путь к победе»
13.30 «Драйв»
14.10, 23.50 «История 

успеха»
14.25 «Игра судьбы»
15.15 «Кино с Яниной Со-

коловой»
16.15 «Арсенал»
17.25 «Феерия путеше-

ствий»
18.15, 04.35  «Акцент»
19.30, 02.10 «Машина 

времени»
20.10, 01.10, 05.10  

«Портреты з Сергеем 
Дорофеевым»

21.10, 02.40  «Большая 
политика»

21.40, 03.00, 06.00  «Окно в 
Америку»

22.00, 03.40 «В кабинетах»
22.30 «Мастер-класс с 

Наталкой Фицич»
00.30  «Мотор»

НТН
05.50 «Легенды бандит-

ской Одессы»
06.15 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая» (1)
07.45 Сериал «Строго на 

юг» (1)
09.45 «Железный Оскар»
10.30 «Крутые 90-е»
11.30 «Речовий доказ». 

Коктейль смерти 
«Катюша»

12.00, 23.00 «Главный 
свидетель»

13.00 Х/ф «Клиника» (1)
15.00 Сериал «УГРО - 4»
19.00 Сериал «Паутина - 4»
00.00 Х/ф «Двойник» (2)

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30, 10.05 Мультфильмы
09.00 Мультсериал «Сказ-

ки Ганса Христиана 
Андерсена» (1)

10.20 М/ф «Импи Супер-
стар» (1)

12.05 М/ф «Динозавр» (1)
13.50 «Подари себе 

жизнь»
14.55 Х/ф «Преданный 

друг»
16.45 «Матриархат»
17.50 «Рассмеши комика»
18.50 «КВН- 2012»
21.30 Сериал «Сверхъе-

стественное» (2)
00.00 Сериал «Чёрная 

лагуна»

11 КАНАЛ
05.35 Дома мажоров
09.00 «Мой малыш»
09.30 «Путь к успеху»
10.00 «Перевоплоще-

ние»
10.40 «Просто собака»
11.00 «Патруль качества»
11.20 Наши в Раше
12.00 Проснуться знаме-

нитым
13.00 Сериал «Папины 

дочки»
15.35 ШоумаSтгоуон
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

тайная комната»
22.10 Х/ф «История 

рыцаря»
01.00 Спортрепортер

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Юрмала - 2012»
05.35, 06.15 Х/ф «Ночной 

гость»
06.00, 09.00, 12.00 Вести
07.45 «Утренняя почта»
08.20 «Субботник»
09.15 «Секретная азбука 

жизни. Тайны ДНК»
10.15 Сериал «Весна в 

декабре»
12.20 Местное время. 

Вести-Москва
12.30 «Вся Россия»
12.40 «Честный детектив»
13.10, 03.20 «Городок». 

Дайджест
13.40 «Джентльмены 

удачи». 40 лет спустя»
14.35 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь»
16.05 «Новая волна - 2012». 

Лучшее
18.00 Вести в субботу
18.45 «Танцы со Звездами». 

Сезон - 2012
20.50 Х/ф «Красавица и 

Чудовище»
22.55 Х/ф «Крылья ангела»

НТВ-МИР
04.15 Х/ф «Любовь под 

грифом «Совершенно 
секретно-3»

06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 
17.00 «Сегодня»

06.20 «Смотр»
06.50 «Главная дорога»
07.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
08.25 «Русская начинка»
08.55 «Кулинарный 

поединок» с Оскаром 
Кучерой

09.55 «Квартирный 
вопрос»

11.25 «Своя игра». Про-
должение

12.10 «Наши» со Львом 
Новоженовым»

13.00 «Возвращение 
Мухтара-2». «Жених»

14.25 «Следствие вели...»
15.20 «Очная ставка»
16.20 «Александр 

Журбин. Мелодии на 
память»

17.30 «Профессия - ре-
портёр»

18.00 «Программа мак-
симум. Расследования, 
которые касаются 
каждого»

19.05 « Русские сенсации». 
Информационный 
детектив

20.00 «Ты не поверишь!»
20.55 «Реакция Вассер-

мана»
21.30 Сериал «Адвокат». 

«Хозяин мира», «Певец 
свободы»

23.20 «Метла». Ток-шоу 
Наталии Метлиной

00.15 «Луч света»
00.50 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
01.20 «Музыкальный 

ринг НТВ: «Вопли Видо-
плясова»- Александр 

Маршал»
02.30 Сериал «Висяки». 

«Последняя роль» 1, 2 
серии, «Ваш ребенок у 
нас» 1, 2 с.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 17.55, 06.00, 

10.00, 17.55 Новости
06.10, 06.10 Х/ф «Матрос с 

«Кометы»
07.50, 07.50 «Играй, гар-

монь любимая!»
08.35, 08.35 «Смешарики. 

Новые приключения»
08.50, 08.50 «Умницы и 

умники»
09.40, 09.40 «Слово 

пастыря»
10.10, 10.10 «Смак»
10.50, 10.50 «Игорь 

Угольников. Шутить 
изволите?»

12.00, 12.00 Кубок Первого 
канала по хоккею. 
Сборная России - Сбор-
ная Чехии. Прямой 
эфир. В перерыве - 
Новости

14.10, 14.10 «Абракадабра»
15.55, 15.55 Х/ф «Фарфоро-

вая свадьба»
18.05, 18.05 «Человек и 

закон»
19.10, 19.10 «Минута сла-

вы» шагает по стране»
21.00, 21.00 «Время»
21.20, 21.20 «Сегодня 

вечером»
23.05, 23.05 «Что? Где? 

Когда?»
00.35, 00.35 Сверхновый 

Шерлок Холмс. «Эле-
ментарно»

01.30, 01.30 Кубок Первого 
канала по хоккею. 
Сборная Финляндии - 
Сборная Швеции

03.25, 03.25 Х/ф «Потому 
что люблю»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
02.00, 06.00, 08.00, 02.00, 

06.00, 08.00 Новости
02.10, 02.10 Гении и злодеи
02.35, 02.35 Х/ф «Хокке-

исты»
04.20, 04.20 «Играй, гар-

монь любимая!»
05.00, 05.00 Умницы и 

умники
05.45, 05.45 «Слово 

пастыря»
06.15, 06.15 Смак
06.45, 06.45 «Игорь 

Угольников. Шутить 
изволите?»

07.45, 07.45 «Смешарики. 
Новые приключения»

08.15, 08.15 «Абракадабра»
09.30, 09.30 «Женщины в 

поисках счастья»
10.20, 10.20 Сериал «Фар-

форовая свадьба»
12.00, 12.00 Кубок Первого 

канала по хоккею. 
Сборная России - Сбор-
ная Чехии. Прямой 
эфир. В перерыве - 
Новости

14.10, 14.10 Вечерние 
новости

14.20, 14.20 «Человек и 
закон»

15.15, 15.15 «Минута сла-
вы» шагает по стране»

17.00, 17.00 «Время»
17.20, 17.20 «Сегодня 

вечером»
18.50, 18.50 «Что? Где? 

Когда?»
19.55, 19.55 Сверхновый 

Шерлок Холмс. «Эле-
ментарно»

20.50, 20.50 Кубок Первого 
канала по хоккею. 
Сборная Финляндии - 
Сборная Швеции

22.45, 22.45 Х/ф «Незваный 
друг»

00.15, 00.15 Х/ф «Матрос с 
«Кометы»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «2012»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 «Мультфильмы»
10.00, 03.00 Х/ф «Лётчики»
11.30 Программа «Живое 

слово»
12.00 «В Нью-Йорке с 

В.Топаллером»
13.00, 21.00 Х/ф «Золотой 

телёнок» 1, 2 серии
15.00 Сериал «Автобус». 

11, 23.30 с. «Ваши до-
кументы»

16.00 «Эхо недели»
16.30 «Американский 

ликбез» «Первые штаты 
Америки. Северная 
Каролина»

17.00 О Москве «Мега-
полис»

17.10, 02.00 «Код доступа»
18.00 «Цена победы»
19.00, 05.00 «Альтернатив-

ная история. Социа-
лизм с нечеловеческим 
лицом»

20.00 «Израиль за не-
делю»

23.00 «Русский акцент» с 
Еленой Мещеряковой. 
«Иглы патриотов»

00.30 Х/ф «Из жизни на-
чальника уголовного 

розыска»

TBI
06.30 Благая весть с Риком 

Реннером
07.00, 17.30 Время помнить
07.45 Цивилизация. Ста-

лин. В центре террора
09.00, 14.00 Правдивые 

истории. Близкие 
контакты третьей 
степени с.1

09.30 Великие истории 
любви 20 века. Эрнест 
Хемингуэй и Марта 
Гелхорн

10.00, 16.30 Вокруг света
11.00 World Stories. Между-

народные корреспон-
денты

11.45 Семь чудес Украины
12.00, 19.30 Исторические 

хроники с Николаем 
Сванидзе. Искушение 
бомбой

13.00 Здоровая жизнь с 
Ириной Трухачевой

13.30 Деловая кухня
14.30 Музыка для 

взрослых
18.15 Цивилизация. Шо-

пология. Наука делать 
покупки

20.30 Игра в слова и не 
только

21.30 Лекции и события
23.30 Великие истории 

любви 20 века. 
Франклин и Элеанора 
Рузвельт

00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.00 Клипы Jazz с Алексе-

ем Коганом

ТВ ЦЕНТР
04.10 Марш-бросок 12+
04.45 «День аиста» 6+
05.05 Мультпарад
06.30 АБВГДейка
07.00 Православная 

энциклопедия 6+
07.30 Наши любимые 

животные
08.00 Х/ф «Когда я стану 

великаном»
09.30, 15.30, 22.00 События
09.45 Городское собрание 

12+
10.30 Х/ф «Следы на снегу»
12.05 Х/ф «Неукротимая 

Анжелика». 12+
13.45 «День города». Теле-

игра. 6+
14.50, 15.45 Х/ф «Развод и 

девичья фамилия». 12+
19.00 «Постскриптум»
20.00 Сериал «Война 

Фойла». 16+
22.20 «Культурный 

обмен» 12+
22.55 Х/ф «Танец горно-

стая». 16+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
09.00 Х/ф «Снежная 

королева»
10.30 Вокруг смеха
12.00, 13.00 Док.фильм 

о Кино
14.00 Х/ф «Черный треу-

гольник»
17.55 Сериал «Руины 

стреляют»
01.50 Х/ф «Богач»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Боевик 

«Потерянный отпуск» 
12+

09.35, 17.35, 01.35 Комедия 
«Нью-Йорк, Нью-Йорк» 
12+

11.45, 19.45, 03.45 Триллер 
«Лемминг» 16+

14.00 Комедия «Секс и 101, 
22.00, 06.00 смерть» 
16+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00 Сборник мультфиль-

мов
04.00, 08.00, 12.00 Сериал 

«Гостья из будущего». 
3 с. 12+

05.05, 09.05, 13.05 Муль-
тсериал «Обезьянки, 
вперед!» 0+, «Медведь-
Липовая нога» 0+, «Ни-
чуть не страшно» 0+, 
«Подарок для самого 
слабого» 0+, «Зайчонок 
и муха» 0+

06.00, 10.00 Мультсериал 
«Воин Сандокан. 
Король тигров» 12+, 
«Чудесный колоколь-
чик» 6+, «Какой звук 
издает комар?» 6+

07.00, 11.00 «Азбука денег» 
6+, «Весёлый худож-
ник», 6+, «Сармико», 6+, 
«Чуридило» 6+»

14.00 Сериал «Гостья из 
будущего». 4 с. 12+

15.05 Мультсериал 
«Обезьянки в опере» 
0+, «Жили-были ма-
трешки», 6+, «Мышонок 
Пик» 0+, «Зелёная 
пилюля» 0+

16.00 Фильм-сказка «Вар-
вара-краса, длинная 
коса». 12+

17.25 М/ф «Василиса Мику-
лишна» 6+

НАШЕ КИНО

06.00 Х/ф «Начальник 
Чукотки» 12+

08.00 Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья» 12+

10.50 Х/ф «Марица» 12+
12.00 Х/ф «Мертвый сезон» 

16+
13.30 Х/ф «Сломанная под-

кова» 12+
15.00 Х/ф «Два долгих 

гудка в тумане» 12+
16.30 Х/ф «Кадкина всякий 

знает» 12+
18.00 Х/ф «Женщины шутят 

всерьез» 12+
20.00 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана» 12+
22.00 Х/ф «Левша» 16+
00.00 Х/ф «Дневник дирек-

тора школы» 12+
01.30 Х/ф «Бич Божий» 12+
03.00, 04.30 Х/ф «Одиссея 

капитана Блада» 12+

КИНОКЛУБ
05.00 Х/ф «Пупупиду» 16+
07.00 Х/ф «Конформист» 

18+
09.00, 01.00 Х/ф «Голосок» 

16+
11.00, 03.00 Х/ф «Гениаль-

ный папа» 16+
13.00 Х/ф «Прощай, детка, 

прощай» 16+
15.00 Х/ф «Смелый боль-

шой панда» 0+
17.00 Х/ф «Жизнь прекрас-

на» 16+
19.00 Х/ф «Мечтая об 

Аргентине» 16+
21.00 Х/ф «Боксёр» 18+
23.00 Х/ф «Американский 

жиголо» 18+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 Док.фильм «Зря, ты 

новых песен...». 12+
04.40 «Подвески короле-

вы». Киноконцерт. 12+
05.40, 23.40 Х/ф «Кража». 

12+
07.00 «50Х50». 12+
08.00, 02.00 «Рождённые в 

СССР». 12+
09.00 Программа «ТЕМА». 

12+
10.00 «Мастера искусств. 

Леонид Марков».. 12+
11.10 «Утренняя почта». 

12+
11.40 «Маленькие траге-

дии». Телеспекталь. 12+
13.00 «Мелодии друзей». 

Концерт 12+
14.00 «Колба времени». 

16+
15.00 «Кинопанорама».. 

12+
16.10 «До и после ...». 12+
17.30 «В субботу вечером». 

12+
18.55 «Фестиваль в Сан-

Ремо». Фильм-концерт. 
12+

20.00 Х/ф «Где вы, рыца-
ри?». 12+

21.15 «У меня есть кара-
велла». Фильм-концерт. 
12+

22.00 Док.фильм «За 
рок». 12+

23.00 «Поет Валерий 
Леонтьев». Фильм-
концерт. 12+

01.00 «50/50». 12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Дети белой 

богини». 11 с. 16+
19.00 Сериал «Москва. 

Три вокзала - 3». 20 с. 
«Золотой гол». 16+

20.00 Сериал «Гончие - 
4». ф.2. «Осторожно, 
дети!». 1 с. 16+

21.00 Х/ф «Визит к мино-
тавру». 1 с.

22.30 Х/ф «Визит к мино-
тавру». 2 с.

00.00 Сериал «Дети белой 
богини». 12 с. 16+

01.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала - 3». 21 с. «Дру-
зья-товарищи». 16+

TV 1000
02.00 Драма «Пылающая 

равнина» 16+
04.00 Х/ф «Addams Family»
06.00 Комедия «Ценности 

семейки Аддамс» 12+
07.50 Комедия «Любовь 

и прочие обстоятель-
ства» 16

10.00 Приключения «Пять 
детей и волшебство» 
12+

12.00 Боевик «Кровь за 
кровь» 16+

14.00 Драма «За мной по-
следний танец» 12+

16.00 Фильм ужасов «Сон-
ная Лощина» 16+

18.00 Приключения 
«Лемони Сникет. 33 
несчастья» 12+

20.00 Драма «В чужом 
ряду» 12+

22.00 Драма «Девять» 16+
00.10 Драма «Мечта 

Кассандры» 16+

«2+2»
08.15 Мультсериал «Бюро 

сверхъестественных 
расследований» (1)

10.00 Сериал «Звездные 
врата: Вселенная» (1)

13.00, 01.45 Х/ф «Живым 
или мертвым» (1)

14.50 Х/ф «Бесстрашный» 

(1)
17.00 Х/ф «Двойной 

удар» (1)
19.35 Х/ф «Уличный 

боец» (2)
21.35 Х/ф «Игры киллеров» 

(2)
23.55 Х/ф «Универсальный 

солдат: новое начало» 
(2)

03.00 «Дорожние войны»
03.55 Х/ф «Ловушка» (1)
05.00 Мультфильмы

TV1000 ACTION
03.00 Боевик «Стелс» 12+
05.20 Мелодрама «Не-

уловимый» 16+
07.00 Боевик «После за-

ката» 12+
09.00 Х/ф «Из под земли» 

16+
10.40 Боевик «Домино» 

16+
13.00 Комедия «Зомби по 

имени Фидо» 16
15.00 Боевик «Пустыня 

смерти» 16+
17.00 Фильм ужасов «Про-

клятие 3» 16+
19.00 Приключения 

«Братья Гримм» 12+
21.05 Фильм ужасов «Гру-

зовик-призрак» 18+
23.00 Мягкая эротика 

«Вдова» 18+
00.40 Мягкая эротика «Об-

рызганные» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Х/ф «Егерь»
02.15 Х/ф «Мамочки»
05.30 Сериал «Новый 

русский романс» 16+
06.25, 18.00, 01.00 Сериал 

«И все-таки я люблю» 
16+

07.15, 17.00, 18.50, 01.55 
«Окно в кино»

07.25 Х/ф «Дядюшкин сон»
08.50 Х/ф «Ширли-Мырли» 

16+
11.05 Х/ф «Странная жен-

щина» 12+
13.30 Сериал «Любитель-

ница частного сыска 
Даша Васильева-4» 12+

17.05 Сериал «Что сказал 
покойник» 16+

18.55 Х/ф «Однажды в про-
винции» 18+

20.45 Х/ф «На игре» 18+
22.20 Х/ф «Не ждали, не 

гадали»
23.40 Х/ф «Мы, двое муж-

чин» 16+

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

ская академия»
05.25 «Смех с доставкой 

домой»
07.30 «Бодрое утро»
08.35, 10.50 «Минутка для 

ребенка»
09.00 Мультсериал 

«Злобный»
10.00 Мультсериал «Га-

лактический футбол»
11.00 Мультсериал 

«Сокровища острова 
черепах»

12.00, 18.00 Сериал «От-
чаянные родители»

13.00 «Гуморины из 
торбины»

15.00 «Битва анекдотов»
15.30 «33, 19.00 м2»
16.00 Х/ф «Диско»
19.40 Сериал «Элен и 

ребята»
20.40 Х/ф «Трикси»

MAXXI-TV
06.30, 15.30, 01.00 

MaxxiМузыка
07.50 «Сбросим лишнее»
08.10 «Сделано руками»
08.50, 18.10 Йога
09.35, 14.55 Союзмуль-

тфильм
10.20 «Путеводитель 

выходного дня»
10.55 «Выдающиеся 

мужчины»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.50 «Взрослые дети»
12.25 «5 идей для детской»
13.00 Тур-Гламур
15.45 «Время для себя»
16.10 Бутик ТВ
18.55 Х/ф «Забытая мело-

дия для флейты»
21.05 «Женские откро-

вения»
21.50 «Все про все»
22.10 «КиноМакси»
22.50 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь»

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»
09:00 – 09:20 Кривбасс-

Центр
09:20 – 09:35 Новости 

регионов
09:35 – 09:50 Новый курс
09:50 – 10:00 Мой город 
19:00 – 19:20 Новости 

регионов
19:20 – 19:35 Календарь 

событий
19:35 – 20:00 Новая волна

Субота, 15 грудня
Cхід 7.52 Захід 15.54
Тривалість дня 8.02

Схід 9.20 
Захід 18.47

КозерігІоанн. Афанасій, Стефан, Іессей
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Телебачення

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»
09:00 – 09:20 Новости 

регионов
09:20 – 09:35 Календарь 

событий
09:35 – 10:00 Новая волна
19:00 – 19:30 День за днем
19:30 – 19:45 Мир про-

фессий
19:45 – 20:00 Украина в 

кадре

УТ-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.15, 08.20, 09.00, 

23.30 Погода
06.10, 11.20 Шаг к звездам
06.50 Время культуры
07.20 Моя земля - моя 

собственность
07.30 Сельский час
08.00 Укравтоконтинент
08.25 Полезные советы
08.40 7 природных чудес 

Украины
09.05 Кто в доме хозяин?
09.25, 12.25, 03.30 Футбол. 

Клубный чемпионат 
мира-2012

12.00 Золотой гусь
14.20, 02.00 Биатлон. Кубок 

мира. Масс-старт (муж.)
15.05 Шеф-повар страны
16.00, 02.45 Биатлон. Кубок 

мира. Масс-старт (жен.)
16.45 Деловой мир. 

Неделя
17.15 Честь имею при-

гласить
18.05 Звезды юмо-

ра. Ю.Гальцев, 
С.Дроботенко, 
В.Моисеенко, 
В.Данилец

19.00 Плавание на корот-
кой воде. Чемпионат 
мира

20.50 Официальная 
хроника

21.00, 01.20 Итоги недели
21.30 Украина инноваци-

онная
21.40 Главный аргумент
21.50 Точка зрения
22.10 Фольк-music
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00 Эра бизнеса. Итоги
23.35 Олимпийский 

вызов
23.50 Концерт В.Павлика 

«Объяснение». 2 часть

КАНАЛ «1+1»
06.05, 02.35 Х/ф «Мой папа, 

его любовница и я» (1)
07.50, 12.55 М/ф (1)
08.10 «Ремонт +»
09.00 «Лото-Забава»
10.10, 10.35 Мультсериал 

«Чип и Дейл» (1)
11.00 «Кулинарная акаде-

мия. Юлия Высоцкая»
11.25 «Давай, до свида-

ния»
13.35, 20.15 «Голос. Дети»
15.35 Х/ф «Непутевая не-

вестка»
19.30, 23.50 «ТСН-неделя»
22.50 «Светская жизнь»
00.35 Х/ф «Похороны» (2)
04.05 Х/ф «Артист» (1)

ИНТЕР
04.15 Большой бокс. 

Сергей Федченко - Азад 
Азизов

04.20 Док.сериал «Секрет-
ные территории»

05.40 «Самый умный»
07.05 Мультсериал 

«Винкс» (1)
08.00 Мультсериал «Маша 

и Медведь» (1)
08.35 «Глянец»
09.35 «Школа доктора 

Комаровского»
10.10 «ВОСКРЕСЕНЬЕ С 

«КВАРТАЛОМ»»
11.10 «Сваты у плиты»
11.35 Программа «Сва-

дебный размер»
12.35 Сериал «Выхожу 

тебя искать»
20.00, 01.05 «Подробности 

недели»
21.00 Х/ф «Честь Самурая»
23.00 Х/ф «Неидеальная 

женщина» (1)

ICTV
05.50, 06.10 Погода
05.55 Факты
06.20, 04.25 Свитанок
07.10 Квартирный вопрос
08.00 Анекдоты по-

украински
08.35 Дача
09.10 Смотреть всем!
10.25 ОлимпиЛяпы
11.30 Козырная жизнь
12.00 Другой футбол
12.25 Спорт
12.30 Наша Russia
13.05 Х/ф «Белая стрела»
15.10 Х/ф «Снайпер. Ору-

жие возмездия»
18.45 Факты недели с 

Оксаной Соколовой
19.45 Последний герой-2
21.15 Х/ф «Оборотень в 

погонах»
23.10 Х/ф «Жмурки» (2)

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30 «Контакт»
07.00 «В гостях у Ладика и 

Маши»
07.15, 15.35, 20.15 «Рас-

суждалки»
07.25, 11.25 «На землi на 

рiднiй...»
07.30, 12.00, 20.30, 01.30 

«Мiсто. Тиждень»
08.00, 11.00, 12.30, 18.20, 

21.00, 22.55 «Погода»
08.05, 12.40, 16.30, 21.05 

Телегазета
08.10 «Телеспортклуб»
09.10 Х/ф «Золушка» 1 

категория
10.30 «Косметичка»
11.05 «Чоловiчий клуб»
11.30 «Епiзоди колиш-

нього»
11.35 «Интеркласс»
11.50 «Пiдземка»
12.45 «Книжная полка»
13.15 «Беседы о вечном»
13.45 «Мульт-сюрприз от 

Ладика и Маши»
15.15 «Медицинский 

тележурнал»
15.45, 19.00 «Близкие 

Путешествия»
16.00 «Сделано руками»
16.35, 03.15 Звiтний 

концерт колективу 
«ShowTime»

18.25 «Перчiнка»
18.55 «Шаг навстречу»
19.15 «Мiський роман»
19.45 Молодiжна про-

грама «Cтудiя»
21.10, 02.00 Хит-парад «На 

все 100»
22.00 «Резонанс»
22.15 Мультфильм
22.25 «Зооквартал»
23.00 «Уїк-енд експрес»
23.30 «Я i мiй дiм»
00.20 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

НОВЫЙ КАНАЛ
05.55, 08.25 Дома мажоров
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
09.15 Мультсериал «Рога 

и копыта: Возвраще-
ние»

09.55 Мультсериал «Пинг-
вины из Мадагаскара»

10.15 Шоу Шара
11.15 Воскресный офис
12.20 Сериал «Счастливы 

вместе»
13.40 Х/ф «История 

рыцаря»
16.40 Х/ф «Гарри Поттер и 

тайная комната»
20.00 ШоумаSтгоуон. 

Лучшее
22.50 Проснуться знаме-

нитым
23.50 Спортрепортер
23.55 Х/ф «Ночной про-

давец» (3)

СТБ
05.10 «Наши любимые 

мультфильмы: «Ивашка 
из Дворца пионеров», 
«Вовка в тридевятом 
царстве» (1)

05.40 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке»(1)

07.05 «Завтрак с Юлией 
Высоцкой»

07.15 «Едим дома»
08.35 «МастерШеф - 2»
13.30 «Караоке на Май-

дане»
14.30 «Х-Фактор - 3»
19.00 «Битва экстрасенсов. 

Апокалипсис»
21.45 Х/ф «Четверг 12»(1)
23.40 Х/ф «Рита»(1)

ТОНИС
06.00 Дневник для роди-

телей
06.30 Мультфильмы
06.45 Великие махина-

торы
07.35, 20.40, 04.10 Светские 

хроники
08.00 Социальный пульс 

выходных
08.40, 11.25, 15.55, 18.55, 

20.10 Погода
09.00 Интересное кино. 

Одна-единственная. 
Нонна Мордюкова

10.00, 03.10, 04.40 Будь в 
курсе!

10.35 Ф-стиль
11.00 80, 05.40 островов 

вокруг света
11.40 Х/ф «Соломенная 

шляпка» (1)
14.55 За семь морей
15.30 Арт City
16.55, 20.00, 04.35 Цивили-

зация Incognita
17.05, 05.10 Большая фото-

охота Дага Гарднера
17.40 Мастер путешествий
18.30, 00.15 Мир за неделю
19.00 Такая спортивная 

жизнь. Зинаида 
Турчина

19.35 Магия природы
20.15, 05.00 Кумиры
21.00 Родион Нахапетов. 

Русские в городе 
ангелов

22.10 Кинофан: Х/ф «Печ-
ки-лавочки» (1)

ТЕТ
06.00 Ералаш
07.00, 09.00 Мультик с 

Лунтиком
07.40 Твинисы
08.00 Телепузики
08.35 Лентяево
09.35 Мультсериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка»

09.45 Мультсериал «Чер-
ный плащ»

10.20 М/ф «Кот возвра-
щается»

11.50 М/ф «Братец медве-
жонок»

13.35, 00.25 Алё, дирек-
тор?!

14.40 М/ф «Белка и Стрел-
ка. Звездные собаки»

16.30 Х/ф «Свадебный 
переполох»

18.35 Одна за всех
19.40 Виталька
20.55 Даешь молодежь!
21.55 Веселые мамзели
22.35 Х/ф «Сестры» (2)

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.15 Серебряный 

апельсин
06.40 События
07.00 Х/ф «Бешеные 

скачки» (1)
09.00 Добро пожаловать
10.00 Легенды
11.00 Сериал «Супруги» (1)
14.10 Сериал «След» (1)
16.00, 20.00 Сериал «Вик-

тория» (1)
19.00, 03.45 События 

недели
21.20, 22.30 Сериал «Ин-

терны» (1)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
Воскресенье, 16 декабря
5 телеканал
6.30 "Киевское время"
6.45 "Время спорта"
6.50 "Погода"
7.00 "Время новостей"
7.10 "Время спорта"
7.15 "Погода"
7.20 "Бизнес-время"
7.30 "Клуб 700"
8.00 "Время новостей"
8.10 "Погода"
8.15 "Бизнес-время"
8.25 "Время спорта"
8.30 "Феерия путеше-

ствий"
8.55 "Погода"
9.00 "Время новостей"
9.10 "Окно в Америку"
9.35 "Большая политика"
10.00 "Время новостей"
10.10 "Технопарк"
10.55 "Погода"
11.00 "Время новостей"
11.15 "Погода"
11.20 "Трансмиссия-тест"
12.00 "Время новостей"
12.10 "Жизнь интересна"
13.00 "Время новостей"
13.10 "Погода"
13.15 "Мотор"
14.00 "Время новостей"
14.10 "Погода"
14.20 "Игра судьбы"
14.55 "Погода"
15.00 "Время новостей"
15.15 "Машина времени"
16.00 "Время новостей"
16.10 "Погода"
16.15 "Фактор безопас-

ности"
17.00 "Время новостей"
17.10 "Погода"
17.30 "Новости Киев-

щины"
17.50 "Погода"
18.00 "Время новостей"
18.15 "Окно в Европу"
18.40 "Киевское время"
18.55 "Время спорта"
19.00 "Время новостей"
19.10 "Погода"
19.30 "Общественно-по-

литическое ток-шоу 
"Республика с Анной 
Безулик"

20.50 "Тема недели"
21.00 "Время: Итоги 

недели"
21.40 "Время-Тайм"
22.00 "Кино с Яниной Со-

коловой"
22.25 "Бизнес-время"
22.35 "Территория 

закона"
23.00 "Время новостей"
23.20 "Бизнес-время"
23.35 "Время спорта"
23.40 "Хроника недели"

0.00 "Время новостей"
0.15 "Бизнес-время"
0.20 "Время спорта"
0.25 "Погода"
0.30 "Обзор прессы"
0.40 "Погода"
1.00 "Время новостей"
1.10 "Общественно-по-

литическое ток-шоу 
"Республика с Анной 
Безулик"

2.20 "Время: Итоги недели"
3.00 "Время-Тайм"
3.15 "Бизнес-время"
3.20 "Время спорта"
3.25 "Погода"
3.30 "Тема недели"
3.35 "Обзор прессы"
3.40 "Кино с Яниной Со-

коловой"
4.00 "Время новостей"
4.15 "Жизнь интересна"
4.35 "Хроника недели"
4.40 "Мастер-класс с На-

талкой Фицич"
5.00 "Время новостей"
5.10 "Общественно-по-

литическое ток-шоу 
"Республика с Анной 
Безулик"

6.20 "Тема недели"
6.25 "Погода"

НТН
06.10 «Легенды бандит-

ской Одессы»
07.05 Сериал «Ленинград» 

(1)
11.30 «Легенды уголов-

ного розыска». Любовь 
до гроба

12.00, 04.15 «Агенты 
влияния»

13.00 Сериал «Спас под 
березами» (1)

15.00 Сериал «Паутина - 4»
19.00 Сериал «По горячим 

следам»
23.00 «Крутые 90-е»
00.00 Х/ф «Мастер вос-

тока» (2)

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
08.20 М/ф «Импи Супер-

стар» (1)
10.05 М/ф «Динозавр» (1)
11.45 Х/ф «Рыцарь Каме-

лота» (1)
13.40 Х/ф «Лохматый 

папа» (1)
15.45 «Матриархат»
16.10 «Пороблено в 

Українi»
17.50 «Рассмеши комика»
18.50 «КВН»
21.30 Сериал «Сверхъе-

стественное» (2)
00.00 Сериал «Чёрная 

лагуна»
01.45 Х/ф «Психоанализ» 

(2)

11 КАНАЛ
05.55, 08.25 Дома мажоров
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
09.15 Мультсериал «Рога 

и копыта. Возвраще-
ние»

09.55 Мультсериал «Пинг-
вины из Мадагаскара»

10.15 «Бюро адвокатских 
расследований»

10.30 «Родительский 
клуб»

10.50 «Просто собака»
11.10 «Мой новый 

DRESSCODE»
11.30 Воскресный офис
12.20 Сериал «Счастливы 

вместе»
13.40 Х/ф «История 

рыцаря»
17.00 «Патруль качества»
17.30 «36,6»
18.00 «Вечерний раз-

говор»
18.30 «Respect TV»
19.00 «Новости недели»
19.40 «Экономика в 

деталях»
20.00 «Автострасти с 

Ларисой Максименко»
20.30 «Дело вкуса»
21.00 «Перевоплоще-

ние»
21.40 «Ваше право»
22.00 ШоумаSтгоуон. 

Лучшее
22.50 Проснуться знаме-

нитым
23.50 Спортрепортер
23.55 Х/ф «Ночной про-

давец»

ПЛАНЕТА-СНГ
03.50 Х/ф «Васильевский 

остров»
07.00 «Планета собак»
07.35 «Сам себе режиссер»
08.20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя 
в городе

09.00, 12.00 Вести
09.15 «Смехопанорама»
09.45 «В мире животных»
10.15 Сериал «Весна в 

декабре»
12.20 Местное время. 

Вести-Москва
12.30 «Вся Россия»
12.40 «Власть факта»
13.25, 02.35 «Один в 

океане»
14.20 Х/ф «Офицеры»

16.15, 01.05 «Смеяться 
разрешается»

18.00 Вести недели
19.30 Х/ф «Любовь для 

бедных»
21.25 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым»

23.10 Х/ф «Александра»

НТВ-МИР
06.00, 08.00, 11.00, 14.00 

«Сегодня»
06.20 «Сказки Баженова»
06.50 «Просто цирк»
07.25 «Первая передача». 

Автомобильная про-
грамма

08.20 «Едим дома!»
08.55 «Бывает же такое!»
09.25 «Чудо техники» с 

Сергеем Малозёмовым
09.55 «Дачный ответ»
11.30 «Своя игра». Про-

должение
12.20 «Их нравы»
13.00 «Возвращение 

Мухтара-2». «Ошибка 
киллера»

14.25 «Развод по-русски»
15.20 «И снова здрав-

ствуйте!»
16.20 «Золотая пыль»
17.00 «Сегодня. Итоговая 

программа» с Кирил-
лом Поздняковым

18.00 «Чистосердечное 
признание»

18.50 «Центральное 
телевидение. Информа-
ционно-развлекатель-
ный воскресный канал. 
«ЦТ. Главное»

19.40 «ЦТ. Откровения»
20.35 «ЦТ. Вечернее»
21.15 Сериал «Адвокат». 

«Придорожный блюз», 
«Смертельный номер»

23.10 Х/ф «Мой грех»
01.10 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор 
за неделю»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 06.00, 10.00 

Новости
06.10, 06.10 Х/ф «Змеелов»
07.50, 07.50 «Армейский 

магазин»
08.20, 08.20 «Смешарики. 

ПИН-код»
08.35, 08.35 «Здоровье»
09.40, 09.40 «Непутевые 

заметки»
10.10, 10.10 «Пока все 

дома»
11.20, 11.20 «Фазенда»
12.00, 12.00 Кубок Первого 

канала по хоккею. 
Сборная России - 
Сборная Финляндии. 
Прямой эфир. В пере-
рыве - Новости

14.10, 14.10 Среда обита-
ния. «Все до лампочки»

15.10, 15.10 «Большие гон-
ки. Братство колец»

17.05, 17.05 Х/ф «Азазель»
21.00, 21.00 Воскресное 

«Время»
22.00, 22.00 «Мульт лич-

ности»
22.35, 22.35 «Yesterday live»
23.45, 23.45 «Познер»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
02.00, 06.00, 08.00, 02.00, 

06.00, 08.00 Новости
02.10, 02.10 Док.фильм 

«Двух судеб линия 
одна»

03.00, 03.00 Док.фильм 
«Змеелов»

04.30, 04.30 Армейский 
магазин

05.00, 05.00 «Здоровье»
06.15, 06.15 «Непутевые 

заметки»
06.30, 06.30 «Пока все 

дома»
07.15, 07.15 Фазенда
07.45, 07.45 «Смешарики. 

ПИН-код»
08.15, 08.15 Среда обита-

ния. «Все до лампочки»
09.10, 09.10 Ералаш
09.25, 09.25 «Мадагаскар». 

Новогодний выпуск
09.45, 09.45 «Кунг-фу Пан-

да: Секреты неистовой 
пятерки»

10.15, 10.15 «Большие гон-
ки. Братство колец»

12.00, 12.00 Кубок Первого 
канала по хоккею. 
Сборная России - 
Сборная Финляндии. 
Прямой эфир. В пере-
рыве - Новости

14.15, 14.15 Х/ф «Азазель»
17.00, 17.00 Воскресное 

«Время»
18.00, 18.00 «Мульт лич-

ности»
18.30, 18.30 «Yesterday live»
19.30, 19.30 «Познер»
20.30, 20.30 Кубок Первого 

канала по хоккею. 
Сборная Чехии - Сбор-
ная Швеции

22.25, 22.25 Х/ф «Черная 
стрела»

23.50, 23.50 Сериал 
«Связь»

RTVI
06.00 «Сканер»

07.00, 09.30 «Мультфиль-
мы»

08.00 Х/ф «Включите север-
ное сияние»

10.00, 03.00 Х/ф «Мистер 
Икс»

11.50, 16.20 О Москве 
«Мегаполис»

12.00 «Страна и люди»
13.00 Х/ф «Золотой телё-

нок» 3, 4 с.
15.00 Сериал «Автобус». 

12, 23.30 с. «Гоголь-
моголь»

16.00 «Арт-навигатор»
16.30, 23.00 «Русский 

акцент» с Владимиром 
Ленским. «Еда с колёс»

17.00, 02.00 «Без дураков»
18.00 Информационная 

программа «Грани 
недели» С Владимиром 
Кара-Мурзой

19.00, 05.00 «Альтернатив-
ная история. Турецкий 
эндшпиль»

20.00 «В Нью-Йорке с 
В.Топаллером»

21.00 Х/ф «Золотой телё-
нок» 3, 4 серии

TBI
07.00, 17.30 Время помнить
07.45 Цивилизация. Шо-

пология. Наука делать 
покупки

09.00, 14.00 Правдивые 
истории. Близкие 
контакты третьей 
степени с.2

09.30 Великие истории 
любви 20 века. 
Франклин и Элеанора 
Рузвельт

10.00, 16.30 Вокруг света
11.00 Игра в слова и не 

только
12.00, 19.30 Исторические 

хроники с Николаем 
Сванидзе. Виктор 
Абакумов

13.00 Здоровая жизнь с 
Ириной Трухачевой

13.30 Деловая кухня
14.30 Вечер с Николаем 

Княжицким
18.15 Цивилизация. На 

игле распродаж
20.30 Итоги с Вахтангом 

Кипиани
21.30 Лекции и события
23.30 Великие истории 

любви 20 века. Эрнест 
Хемингуэй и Марта 
Гелхорн

00.00 Клуб эротики

ТВ ЦЕНТР
03.20 Мультпарад
04.55 Х/ф «Когда я стану 

великаном»
06.20 «Фактор жизни» 6+
06.55 Х/ф «Взрослые 

дети». 6+
08.20 «Барышня и кули-

нар» 6+
08.55 «Добро с кулаками». 

Специальный репор-
таж 16+

09.30, 22.15 События
09.45 Петровка, 38 16+
09.55 Х/ф «Голубая стрела»
11.45 «Смех с доставкой на 

дом». 12+
12.20 «Приглашает Борис 

Ноткин» 12+
12.50 Московская неделя
13.20 Сериал «Пуаро 

Агаты Кристи». 12+
15.15 Х/ф «Большое зло и 

мелкие пакости». 12+
19.00 «В центре событий»
20.00 Х/ф «Никита». 16+
22.35 «Временно досту-

пен». Мария Максакова. 
12+

23.40 Х/ф «Зверобой». 12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.00 Х/ф «Топинамбуры»
10.30 Вокруг смеха
12.00, 13.00 Док.фильм 

о Кино
14.00 Х/ф «Выстрел в 

спину»
15.40 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство»
18.40 Х/ф «Время выбрало 

нас»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 

Мелодрама «Реальное 
Рождество» 6+

09.40, 17.40, 01.40 Комедия 
«Париж» 12+

11.55, 19.55, 03.55 Мело-
драма «Вчера, сегодня, 
завтра» 12+

14.00, 22.00, 06.00 Драма 
«Крупная ставка» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00 Сборник мультфиль-

мов
04.00, 08.00, 12.00 Сериал 

«Гостья из будущего». 
4 с. 12+

05.05, 09.05, 13.05 Муль-
тсериал «Обезьянки в 
опере» 0+, «Жили-были 
матрешки», 6+, «Мышо-
нок Пик» 0+, «Зелёная 
пилюля» 0+

06.00, 10.00 Фильм-сказка 

«Варвара-краса, длин-
ная коса». 12+

07.25, 11.25 М/ф «Василиса 
Микулишна» 6+, «Два 
богатыря» 6+

14.00 Сериал «Гостья из 
будущего». 5 с. 12+

15.05 Мультсериал 
«Винни-Пух» 0+, 
«Рисунок на песке», 6+, 
«Бабочка», 6+, «Необыч-
ный друг» 6+»

16.00 М/ф «Праздник ново-
годней елки». 0+

17.00 М/ф «Царевна-лягуш-
ка» 6+

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Женщины шутят 

всерьез» 12+
08.00 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана» 12+
10.00 Х/ф «Левша» 16+
12.00 Х/ф «Дневник дирек-

тора школы» 12+
13.30 Х/ф «Бич Божий» 12+
15.00, 16.30 Х/ф «Одиссея 

капитана Блада» 12+
18.00 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке» 12+
20.00 Х/ф «К вам пришел 

ангел...» 16+
22.00 Х/ф «Презумпция 

невиновности» 12+
00.00 Х/ф «Путевка в 

жизнь» 16+

КИНОКЛУБ
05.00 Х/ф «Прощай, детка, 

прощай» 16+
07.00 Х/ф «Смелый боль-

шой панда» 0+
09.00, 03.00 Х/ф «Жизнь 

прекрасна» 16+
11.00 Х/ф «Мечтая об 

Аргентине» 16+
13.00 Х/ф «Боксёр» 18+
15.00 Х/ф «Птицы» 12+
17.00 Х/ф «Христофор 

Колумб: История от-
крытий» 12+

19.05 Х/ф «Предел риска» 
12+

21.00 Х/ф «Бобёр» 12+
23.00 Х/ф «Добро пожало-

вать к Райли» 16+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Мастера искусств. 

Леонид Марков». 12+
05.10 «Утренняя почта». 

12+
05.40 «Маленькие траге-

дии». Телеспекталь. 12+
07.00 «Мелодии друзей». 

Концерт 12+
08.00 «Колба времени». 

16+
09.00 «Кинопанорама». 

12+
10.10 «До и после ...». 12+
11.30 «В субботу вечером». 

12+
12.55 «Фестиваль в Сан-

Ремо». Фильм-концерт. 
12+

14.00 Х/ф «Где вы, рыца-
ри?». 12+

15.15 «У меня есть кара-
велла». Фильм-концерт. 
12+

16.00 «Вокруг смеха». 12+
17.00 «Рожденные в 

СССР». 12+
18.00 Х/ф «Маленький 

школьный оркестр». 
12+

19.00 «Театральные 
встречи». 12+

20.15 «Золотая Евро-
па-92». 12+

20.50 «Браво. Хит-парад». 
12+

22.05 Док.фильм «Зря, ты 
новых песен...». 12+

22.40 «Подвески короле-
вы». Киноконцерт. 12+

23.40 Х/ф «Кража». 12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Дети белой 

богини». 12 с. 16+
19.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала - 3». 21 с. «Дру-
зья-товарищи». 16+

20.00 Сериал «Гончие - 
4». ф.2. «Осторожно, 
дети!». 2 с. 16+

21.00 Х/ф «Визит к мино-
тавру». 2 с.

22.30 Х/ф «Визит к мино-
тавру». 3 с.

00.00 Сериал «Братва». 
1 с. 16+

TV 1000
02.00 Приключения «Пять 

детей и волшебство» 
12+

03.50 Комедия «Любовь 
и прочие обстоятель-
ства» 16

06.00 Боевик «Кровь за 
кровь» 16+

08.00 Комедия «Prada и 
чувства» 12+

10.00 Комедия «Элизабет-
таун» 12+

12.10 Фильм ужасов «Сон-
ная Лощина» 16+

14.10 Комедия «Синоптик» 
16+

16.00 Приключения 
«Лемони Сникет. 33 
несчастья» 12+

18.00 Драма «Девять» 16+
20.05 Драма «Я так давно 

тебя люблю» 16+
22.10 Драма «Мечта 

Кассандры» 16+

«2+2»
08.15 Мультсериал «Бюро 

сверхъестественных 
расследований» (1)

09.35 Журнал Лиги Чемпи-
онов УЕФА 2012-2013

10.00 Сериал «Звездные 
врата: Вселенная» (1)

13.00 Х/ф «Принц воров» 
(1)

15.10 Х/ф «Ученик Мерли-
на» (1)

19.00 Х/ф «Звездные 
врата» (1)

21.30 ПРОФУТБОЛ
22.40 Х/ф «Клиент» (2)

TV1000 ACTION
03.00 Комедия «Зомби по 

имени Фидо» 16
05.00 Боевик «После за-

ката» 12+
07.00 Комедия «Знать бы, 

что я гений» 12+
09.00 Боевик «Пустыня 

смерти» 16+
11.00 Фильм ужасов «Про-

клятие 3» 16+
13.00 Комедия «Сражения 

солдата Келли» 12+
15.00 Триллер «Снайпс» 

16+
17.00 Боевик «Атака 

пауков» 12+
18.50 Комедия «Бандиты» 

16+
21.00 Криминальное 

кино «Фарго» 16+
23.00 Мягкая эротика «Об-

рызганные» 18+
00.25 Мягкая эротика «Ни-

каких секретов» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Х/ф «Однажды в про-

винции» 18+
03.50 Х/ф «Люди на мосту»
05.25, 07.15, 17.00, 18.50, 

01.55 «Окно в кино»
05.30, 17.05 Сериал «Что 

сказал покойник» 16+
06.25, 18.00, 01.00 Сериал 

«И все-таки я люблю» 
16+

07.20 Х/ф «Воскресенье»
10.40 Х/ф «Приказано 

женить»
12.25 Х/ф «Кто заплатит за 

удачу» 16+
13.35 Х/ф «Ангелы войны» 

18+
18.55 Х/ф «Серые волки» 

16+
20.45 Х/ф «На игре 2. Но-

вый уровень» 18+
22.15 Х/ф «Молодость»
23.25 Х/ф «Особенности 

национальной охоты» 
16+

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

ская академия»
05.25 «Смех с доставкой 

домой»
07.30 «Бодрое утро»
08.35, 10.50 «Минутка для 

ребенка»
09.00 Мультсериал 

«Злобный»
10.00 Мультсериал «Га-

лактический футбол»
11.00 Мультсериал 

«Сокровища острова 
черепах»

12.00, 18.00 Сериал «От-
чаянные родители»

13.00 «Гуморины из 
торбины»

15.00 «Битва анекдотов»
15.30 «33, 19.00 м2»
16.00 Х/ф «Бендслем»
19.40 Сериал «Элен и 

ребята»
20.40 Х/ф «Шары ярости»

MAXXI-TV
06.30, 17.45, 23.50 

MaxxiМузыка
07.50 «Сбросим лишнее»
08.10 «Сделано руками»
08.50, 18.30 Йога
09.35, 12.20 Союзмуль-

тфильм
10.20 «Джунгли шоу-

бизнеса»
10.55, 21.10 «Выдающиеся 

мужчины»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.50 «5 идей для детской»
13.00, 22.05 «Все про все»
14.20 «Фестиваль «ТВ 

Старт»
15.15 Бутик ТВ
17.15 «Тур-Гламур»
18.00 «Время для себя»
19.05 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь»
21.15 Портретные очер-

ки. Наталия Селезнева
22.15 «Женские откро-

вения»
23.05 «КиноМакси»

Неділя, 16 грудня
Cхід 7.53 Захід 15.55
Тривалість дня 8.02

Схід 9.57 
Захід 20.05

ВодолійФеодор, Савва
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Телебачення

ПОНЕДІЛОК, 10 грудня ВІВТОРОК, 11 грудня СЕРЕДА, 12 грудня ЧЕТВЕР, 13 грудня П’ЯТНИЦЯ, 14 грудня СУБОТА, 15 грудня НЕДІЛЯ, 16 грудня
СПОРТ 1

06.00, 15.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Бреда - 
Фейенорд

07.55, 01.20 Теннис АТР. St 
Petersburg. Россия. Финал. 
Клижан - Фонини

09.30, 03.35 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Калев - Красные 
Крылья

11.25 Футзал. Чемпионат Испа-
нии. Интер Мовистар - Эль 
Посо Мурсия

13.35 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Дерби Каунти - Лидс

17.25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Химки - Азовмаш. LIVE

19.30, 05.25 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

20.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

21.00, 03.05 Англия. Обзор 
Футбольной лиги

21.35 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Днепр - БК 
Будивельник

23.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - 
Твенте

СПОРТ 2
06.00, 20.00, 04.05 Футзал. 

Чемпионат Испании. 
Интер Мовистар - Эль Посо 
Мурсия

07.50, 23.40 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Дерби Каунти 
- Лидс

09.45 Гольф. Первый украин-
ский опыт

10.20, 01.35 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - 
Твенте

12.10 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Летувос Ритас - БК 
Донецк

14.05 Теннис АТР. St Petersburg. 
Россия. Финал. Клижан - 
Фонини

15.40 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Рубин - Спартак LIVE

17.55 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Зенит - Анжи LIVE

21.50 Футбол. Англия. Обзор 
Футбольной лиги

22.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

03.25 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

EUROSPORT
09.30 Хоккей на траве. Трфей 

чемпионов. Мельбурн 
(Австралия). Финал. 0+

10.30 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Швеция. Групповой 
этап. Женщины. Дания - 
Швейцария. 0+

13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен (Австрия). 
Эстафета. Женщины. 0+

14.00, 19.15, 01.45 Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Сочи. HS 106. 0+

14.45 Фигурное катание. 
Финал Гран-при. 0+

16.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Швеция. Групповой 
этап. Мужчины. Швеция - 
Германия. 0+

18.00, 21.45 Вот это да!!! 0+
18.30, 01.00 Футбол. Евроголы. 

Журнал. 0+
20.30 Снукер. Чемпионат 

Британии. Финал. 0+
22.00 Про рестлинг. Обзор 

WWE (World Wrestling 
Entertainment). 0+

22.45 Про рестлинг. Vintage 
Collection. США. 0+

23.45 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Швеция. Групповой 
этап. Женщины. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
08.15 Атлетико - Депортиво. 

Чемпионат Испании
10.50 Вальядолид - Реал. 

Чемпионат Испании
14.40 Бетис - Барселона. Чемпи-

онат Испании
17.00 Чемпионат Испании. 

Обзор тура. Премьера
18.00 Чемпионат Италии. 

Обзор тура. Премьера
18.50 Чемпионат Германии. 

Обзор тура. Премьера
19.55 LIVE. Сампдория - Удине-

зе. Чемпионат Италии
21.55 LIVE. Фулхэм - Ньюкасл. 

Чемпионат Англии
23.55 Чемпионат Англии. 

Обзор тура. Премьера
01.15 Чемпионат Германии. 

Обзор тура
02.15 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
03.15 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
04.15 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
05.15 Новости + Анонсы

СПОРТ 1
06.00, 16.00 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - 
Твенте

07.55, 17.55 Англия. Обзор 
Футбольной лиги

08.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

09.35, 01.45 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Химки - Азовмаш

11.30 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Зенит - Анжи

13.25 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Днепр - БК 
Будивельник

15.25 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

18.30 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Черкаские 
Мавпы - БК Говерла

20.30 Экстра-футзал
21.00, 03.35 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Обзор

21.40 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. 1/4финала. Бредфорд - 
Арсенал. LIVE

23.50 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Бреда - 
Фейенорд

04.05 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Дерби Каунти - Лидс

СПОРТ 2
06.00, 21.35 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Рубин - Спартак

07.55, 23.30 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Блэкберн - Кар-
дифф Сити

09.50 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

10.55, 03.15 Футбол. Англия. 
Обзор Футбольной лиги

11.35, 01.20 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Бреда - 
Фейенорд

13.30 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Зенит - Анжи

15.25, 04.20 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Химки - Азовмаш

17.20 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Дерби Каунти - Лидс

19.05, 03.45 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

19.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - 
Твенте

EUROSPORT
09.30, 20.00 Прыжки на лыжах 

с трамплина. Кубок мира. 
Сочи. HS 106. 0+

10.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Швеция. Групповой 
этап. Мужчины. Швейцария - 
Шотландия. 0+

12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен (Австрия). 
Эстафета. Женщины. 0+

13.00 Конноспортивный 
журнал. 0+

13.15, 17.15 Футбол. Евроголы. 
Журнал. 0+

14.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Швеция. Групповой 
этап. Женщины. Шотландия - 
Германия. 0+

16.00 Снукер. Чемпионат 
Британии. Финал. 0+

18.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Швеция. Групповой 
этап. Мужчины. Дания - 
Швеция. 0+

21.00 Бокс. Бой за титул Со-
дружества. 0+

22.00 Бокс. Международный 
турнир. Манчестер (Велико-
британия). 0+

00.00 Автоспорт. Академия GT. 
Дорога в Дубаи. Журнал. 0+

00.15 Автоспорт. Чемпионат 
мира в классе Туринг. Обзор 
сезона. 0+

01.15 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Швеция. Групповой 
этап. Женщины. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
08.15 Фулхэм - Ньюкасл. Чемпи-

онат Англии
17.00 Вест Хэм - Ливерпуль. 

Чемпионат Англии
19.00 Бетис - Барселона. Чемпи-

онат Испании
21.40 LIVE. Сандерленд - Рединг. 

Чемпионат Англии
23.40 Док.сериал «Выдающи-

еся футбольные тренеры 
мира». А. Сакки

00.10 Журнал. Лига Чемпионов 
УЕФА

00.55 Шахтар - Арсенал. Чемпи-
онат Украины

05.00 Новости + Анонсы

СПОРТ 1
06.00 Футбол. Россия. Пре-

мьер-Лига. Зенит - Анжи
07.55, 19.55 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Обзор

08.30, 18.00 Футбол. Англия. 
Кубок Лиги. 1/4финала. 
Бредфорд - Арсенал

10.25 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Рубин - Спартак

12.20 Экстра-футзал
12.50, 01.35 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. Летувос Ритас - БК 
Донецк

15.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

16.10, 04.10 Футзал. Чемпионат 
Испании. Интер Мовистар - 
Эль Посо Мурсия

20.30 Англия. Обзор Футболь-
ной лиги

21.00, 03.25 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

21.40 Баскетбол. Еврокубок. 
Групповой турнир. Валенсия 
- Азовмаш. LIVE

23.45 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Днепр - БК Киев

СПОРТ 2
06.05 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

07.05, 14.50 Футбол. Англия. 
Обзор Футбольной лиги

07.35 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - 
Твенте

09.30, 14.20 Экстра-футзал
10.00, 21.00, 03.25 Футбол. Рос-

сия. Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013. Обзор

10.35 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. 1/4 финала. Брэдфорд 
- Арсенал

12.30 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Рубин - Спартак

15.25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Калев - Красные Крылья

17.20 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Бреда - 
Фейенорд

19.10 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Зенит - Анжи

21.40 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. 1/4 финала. Суонси - 
Миддлсбро LIVE

23.40 Баскетбол. Еврокубок. 
Групповой турнир. Валенсия 
- Азовмаш

01.30 Футзал. Чемпионат Испа-
нии. Интер Мовистар - Эль 
Посо Мурсия

EUROSPORT
09.30 Автоспорт. Академия GT. 

Дорога в Дубаи. Журнал. 0+
09.45 Вот это да!!! 0+
10.00, 15.15, 19.00, 01.45 

Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Стамбул 
(Турция). 0+

11.30 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Швеция. Групповой 
этап. Мужчины. Швейцария 
- Германия. 0+

13.00 Автоспорт. Чемпионат 
мира в классе Туринг. Обзор 
сезона. 0+

14.00, 18.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Сочи. HS 106. 0+

16.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Швеция. Групповой 
этап. Женщины. Швейцария 
- Швеция. 0+

20.45 Кампус. Журнал. 0+
21.10 Направление - гольф. 

Журнал. 0+
21.15, 01.05 Избранное по 

средам. 0+
21.20 Конный спорт. Global 

Champions Tour. Обзор 
сезона. 0+

22.20 Конный спорт. Кубок 
мира. Женева (Швейцария). 
Конкур. 0+

23.20 Конный спорт. Клас-
сическая с.. Аделаида 
(Австралия). 0+

00.20 Новости конного спорта. 
0+

00.25 Гольф. Турнир в Дубаи 
(ОАЭ). Женщины. 0+

00.50 Выбор месяца. Журнал. 
0+

ТК «ФУТБОЛ»
07.00 Чемпионат Германии. 

Обзор тура
08.15 Вальядолид - Реал. 

Чемпионат Испании
10.20 Байер - Металлист. Лига 

Европы УЕФА
13.15 Арсенал - Вест Бромвич. 

Чемпионат Англии
15.15 Журнал. Лига Чемпионов 

УЕФА
16.00 Шахтер - Нордшелланд. 

Лига Чемпионов УЕФА
18.00 Док.сериал «Выдающи-

еся футбольные тренеры 
мира». А. Сакки

19.30 Ман Сити - МЮ. Чемпио-
нат Англии

21.30 «Один на один с Гамулой». 
С. Богуш. Премьера

21.55 LIVE. Бастия - Марсель. 
Чемпионат Франции

01.10 Говерла - Шахтар. Чемпи-
онат Украины

05.15 Новости + Анонсы

СПОРТ 1
06.00, 17.10 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. Рубин - 
Спартак

07.55, 01.15 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

08.35, 19.05, 01.55 Баскетбол. Ев-
рокубок. Групповой турнир. 
Валенсия - Азовмаш

10.30, 21.35 Футбол. Англия. 
Кубок Лиги. 1/4финала. 
Суонси - Миддлсбро

12.25 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор т

13.00, 04.15 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Блэкберн - Кар-
дифф Сити

14.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Химки - Азовмаш

16.45 Экстра-футзал
21.00, 03.45 Гольф. European 

Tour Weekly. Обзор
23.30 Футзал. Чемпионат Испа-

нии. Интер Мовистар - Эль 
Посо Мурсия

СПОРТ 2
06.00, 22.00 Баскетбол. Евро-

кубок. Групповой турнир. 
Валенсия - Азовмаш

08.00, 19.30 Футбол. Англия. 
Кубок Лиги. 1/4 финала. 
Брэдфорд - Арсенал

10.00 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

10.40 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Зенит - Анжи

12.30, 00.30 Футбол. Англия. 
Кубок Лиги. 1/4 финала. 
Суонси - Миддлсбро

14.30 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

15.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - 
Твенте

17.00, 05.25 Футбол. Англия. 
Обзор Футбольной лиги

17.35 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Летувос Ритас - БК 
Донецк

21.30 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

23.55 Экстра-футзал
02.25 Футбол. Россия. Пре-

мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Рубин - Спартак

04.20 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

EUROSPORT
09.30, 10.00, 18.00, 19.00 

Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Стамбул 
(Турция). 0+

12.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Швеция. Групповой 
этап. Женщины. Швейцария 
- Германия. 0+

13.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь Гардена (Италия). 
Скоростной спуск. Трени-
ровка. Мужчины. 0+

14.30 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен (Австрия). 
Эстафета. Мужчины. 0+

15.00, 20.30, 01.15 Биатлон. Ку-
бок мира. Поклюка (Слове-
ния). Спринт. Мужчины. 0+

16.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Сочи. 
HS 106. 0+

20.00 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Кэнмор (Канада). Масс-
старт. 10 км. Женщины. 0+

21.15 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Кэнмор (Канада). Масс-
старт. 15 км. Мужчины. 0+

22.15 Сильнейшие люди 
планеты. Чемпионская лига. 
Литва. 0+

23.15 Боевые искусства. 
Тотальный нокаут. 16+

00.00 Покер. Европейский тур
01.00 Автоспорт. Академия GT. 

Дорога в Дубаи. Журнал. 0+
02.15 Вот это да!!! 0+

ТК «ФУТБОЛ»
08.15 Бастия - Марсель. Чемпи-

онат Франции
10.20 Металлист - Рапид. Лига 

Европы УЕФА
12.15 «Один на один с Гамулой». 

С. Богуш
12.45 Осасуна - Валенсия. 

Чемпионат Испании
16.00 Ювентус - Шахтер. Лига 

Чемпионов УЕФА
19.00 Вальядолид - Реал. 

Чемпионат Испании
21.55 LIVE. Милан - Реджина. 

Кубок Италии
01.00 Таврия - Металлист. 

Чемпионат Украины
04.00 Чемпионат Германии. 

Обзор тура
05.00 Журнал. Лига Чемпионов 

УЕФА
05.30 Новости + Анонсы

СПОРТ 1
06.10, 01.55 Футзал. Чемпионат 

Испании. Интер Мовистар - 
Эль Посо Мурсия

08.00, 01.20 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

08.35, 16.05 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Зенит - Анжи

10.30, 18.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

11.35 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. 1/4финала. Бредфорд 
- Арсенал

13.30 Баскетбол. Еврокубок. 
Групповой турнир. Валенсия 
- Азовмаш

15.25, 03.40 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

19.05 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Химки - Азовмаш

21.00 Экстра-футзал
21.30 Футбол. Англия. nPower 

Championship. Сезон 2012-
2013. Блэкберн - Кардифф 
Сити

23.25 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Рубин - Спартак

04.15 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Бреда - 
Фейенорд

СПОРТ 2
06.00 Футбол. Англия. Кубок 

Лиги. 1/4 финала. Суонси - 
Миддлсбро

07.50, 23.00 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Химки - Азовмаш

09.50, 19.50 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

10.25 Баскетбол. Еврокубок. 
Групповой турнир. Валенсия 
- Азовмаш

12.20, 02.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

13.25 Экстра-футзал
14.00, 00.55 Футбол. Англия. 

Кубок Лиги. 1/4 финала. 
Брэдфорд - Арсенал

15.55, 04.05 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Блэкберн - Кар-
дифф Сити

17.50 Футзал. Чемпионат Испа-
нии. Интер Мовистар - Эль 
Посо Мурсия

20.25 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

21.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Бреда - 
Фейенорд

EUROSPORT
09.30 Санный спорт. Кубок ми-

ра. Альтенберг (Германия). 
Обзор этапа. 0+

10.00, 01.00 Плавание. Чемпио-
нат мира на короткой воде. 
Стамбул (Турция). 0+

11.45 Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Валь д’Изер (Франция). 
Супергигант. Женщины. 0+

13.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь Гардена (Италия). 
Скоростной спуск. Муж-
чины. 0+

14.30 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Кэнмор (Канада). Масс-
старт. 10 км. Женщины. 0+

15.00 Биатлон. Кубок мира. По-
клюка (Словения). Спринт. 
Женщины. 0+

16.30 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Кэнмор (Канада). Масс-
старт. 15 км. Мужчины. 0+

17.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Энгельберг (Швейцария). HS 
137. Квалификация. 0+

18.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Рамзау (Австрия). HS 100. 
Женщины. 0+

19.30, 00.00 Снукер. Европей-
ский тур. Шотландия. День 
1. 0+

22.00 Бокс. Bigger’s better. Лат-
вия. Бои в тяжелом весе. 0+

02.15 Вот это да!!! 0+

ТК «ФУТБОЛ»
08.10 Бетис - Барселона. Чемпи-

онат Испании
10.20 Русенборг - Металлист. 

Лига Европы УЕФА
12.15 Журнал. Лига Чемпионов 

УЕФА
12.45 Атлетико - Депортиво. 

Чемпионат Испании
16.00 Шахтер - Челси. Лига 

Чемпионов УЕФА
21.25 LIVE. Бавария - Боруссия 

М. Чемпионат Германии
23.25 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру. Пре-
мьера

23.55 Чемпионат Италии. Пре-
дисловие к туру. Премьера

01.10 Чемпионат Англии. Пре-
дисловие к туру. Премьера

01.40 Металлург З - Днепр. 
Чемпионат Украины

03.55 Бавария - Боруссия М. 
Чемпионат Германии

05.50 Новости + Анонсы

СПОРТ 1
06.10 Футбол. Англия. nPower 

Championship. Сезон 2012-
2013. Дерби Каунти - Лидс

08.05 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Днепр - БК Киев

10.10, 04.05 Баскетбол. Евро-
кубок. Групповой турнир. 
Валенсия - Азовмаш

12.00, 02.10 Футбол. Англия. 
Кубок Лиги. 1/4финала. 
Суонси - Миддлсбро

13.55 Футзал. Чемпионат Ис-
пании. Барселона Алуспорт 
- Эль Посо Мурсия. LIVE

16.00 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

16.30, 01.40 Экстра-футзал
16.55 Футбол. Англия. nPower 

Championship. Сезон 2012-
2013. Блэкпул - Блэкберн. 
LIVE

19.05 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

19.45 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Будивельник - 
БК Черкаские Мавпы

21.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Неймеген 
- ПСВ. LIVE

23.50 Футзал. Чемпионат Ис-
пании. Барселона Алуспорт 
- Эль Посо Мурсия

СПОРТ 2
06.00 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Бреда - 
Фейенорд

07.50, 18.25, 00.45 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

08.30 Футзал. Чемпионат Испа-
нии. Интер Мовистар - Эль 
Посо Мурсия

10.25, 19.00, 03.40 Экстра-
футзал

11.00 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. 1/4 финала. Брэдфорд 
- Арсенал

12.55, 01.20 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

13.30, 01.55 Баскетбол. Евро-
кубок. Групповой турнир. 
Валенсия - Азовмаш

15.20 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

16.30 Футзал. Чемпионат Ис-
пании. Барселона Алуспорт 
- Ель Посо Мурсия

19.40 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Блэкпул - Блэкберн

21.30 Бокс. AIBA Youth World 
Boxing Championships 2012. 
Полуфиналы. Первая часть

04.10 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. 1/4 финала. Суонси - 
Миддлсбро

EUROSPORT
09.30, 10.00 Плавание. Чемпио-

нат мира на короткой воде. 
Стамбул (Турция). 0+

11.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь д’Изер (Фран-
ция). Скоростной спуск. 
Женщины. 0+

13.15 Санный спорт. Кубок 
мира. Сигулда (Латвия). 
Двойки. 2-й спуск. 0+

13.45 Биатлон. Кубок мира. 
Поклюка (Словения). Гонка 
преследования. Мужчины. 
0+

14.30, 02.15 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Энгельберг (Швейцария). 
HS 137. 0+

16.30 Лыжное двоеборье. Ку-
бок мира. Рамзау (Австрия). 
Гонка по системе Гундерсе-
на. 10 км. 0+

17.30, 01.30 Биатлон. Кубок 
мира. Поклюка (Словения). 
Гонка преследования. 
Женщины. 0+

18.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Швеция. Мужчины. 
Финал. 0+

19.30, 23.00 Снукер. Европей-
ский тур. Шотландия. День 
2. 0+

21.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Кэнмор (Канада). 
Спринт. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
07.15 Futbol Mundial. Премьера
08.15 Ман Сити - МЮ. Чемпио-

нат Англии
11.00 «Один на один с Гамулой». 

С. Богуш
11.30 Бавария - Боруссия М. 

Чемпионат Германии
14.40 LIVE. Ньюкасл - Ман Сити. 

Чемпионат Англии
16.55 LIVE. МЮ - Сандерленд. 

Чемпионат Англии
18.55 LIVE. Удинезе - Палермо. 

Чемпионат Италии
20.55 LIVE. Гранада - Сосьедад. 

Чемпионат Испании
22.55 LIVE. Севилья - Малага. 

Чемпионат Испании
01.15 Ньюкасл - Ман Сити. 

Чемпионат Англии
03.25 МЮ - Сандерленд. Чемпи-

онат Англии
05.20 Новости + Анонсы

СПОРТ 1
06.00, 01.50 Футбол. Англия. 

Кубок Лиги. 1/4финала. 
Бредфорд - Арсенал

07.55 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Будивельник - 
БК Черкаские Мавпы

09.55, 17.25, 03.40 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

10.30 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Блэкпул - Блэкберн

12.25 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

13.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Неймеген 
- ПСВ

14.55 Экстра-футзал
15.25 Футбол. Чемпионат 

Бельгии. Зульте Варегем - 
Генк. LIVE

17.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Азовмаш - Летувос 
Ритас. LIVE

20.05 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Астана - Калев

22.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Виллем-2 
- Аякс

23.55 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Зульте Варегем - Генк

СПОРТ 2
06.00 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - 
Твенте

07.55, 21.20 Экстра-футзал
08.30 Футзал. Чемпионат Ис-

пании. Барселона Алуспорт 
- Ель Посо Мурсия

10.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Неймеген 
- ПСВ

12.20 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Блэкпул - Блэкберн

14.10 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

14.45 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. 1/4 финала. Суонси - 
Миддлсбро

16.40, 23.50 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

17.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Виллем-2 - 
Аякс LIVE

19.30, 02.30 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Зульте Варегем 
- Генк

22.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Азовмаш - Летувос 
Ритас

EUROSPORT
09.30, 12.15, 14.45, 20.45, 

01.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Энгельберг (Швейцария). 
HS 137. 0+

10.00, 00.45 Плавание. Чемпио-
нат мира на короткой воде. 
Стамбул (Турция). 0+

11.30 Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Валь д’Изер (Франция). 
Слалом-гигант. Женщины. 
1-й спуск. 0+

12.10 Горнолыжный журнал. 
0+

12.45 Санный спорт. Кубок 
мира. Сигулда (Латвия). Ко-
мандное соревнование. 0+

13.45 Биатлон. Кубок мира. 
Поклюка (Словения). Масс-
старт. Мужчины. 0+

16.30 Лыжное двоеборье. Ку-
бок мира. Рамзау (Австрия). 
Гонка по системе Гундерсе-
на. 10 км. 0+

17.15 Биатлон. Кубок мира. 
Поклюка (Словения). Масс-
старт. Женщины. 0+

18.00 Снукер. Европейский тур. 
Шотландия. 1/2 финала. 0+

20.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Кэнмор (Канада). 
Классический стиль. 15 км. 
Женщины. 0+

21.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Кэнмор (Канада). 
Классический стиль. 30 км. 
Мужчины. 0+

22.45 Конноспортивный 
журнал. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.15 Севилья - Малага. Чемпи-

онат Испании
08.15 Ньюкасл - Ман Сити. 

Чемпионат Англии
10.25 Журнал. Лига Чемпионов 

УЕФА. Премьера
11.00 Док.сериал «Выдающи-

еся футбольные тренеры 
мира». М. Загало. Премьера

11.30 Futbol Mundial
12.25 Журнал. Лига Чемпионов 

УЕФА
12.55 LIVE. Сарагоса - Леванте. 

Чемпионат Испании
15.55 LIVE. Милан - Пескара. 

Чемпионат Италии
17.55 LIVE. Вест Бромвич - Вест 

Хэм. Чемпионат Англии
19.55 LIVE. Реал - Эспаньол. 

Чемпионат Испании
21.55 LIVE. Барселона - Атлети-

ко. Чемпионат Испании
00.15 Милан - Пескара. Чемпио-

нат Италии
02.25 Реал - Эспаньол. Чемпио-

нат Испании
05.10 Новости + Анонсы
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Реклама

г. Кривой Рог, ул. Филатова, 10,  
405-65-76, 405-65-77, 405-65-78, 405-65-79, 440-06-49

Лиц. МОЗУ АВ № 603206 от 07.09.11 г.
Вас ждут высококвалифицированные специалисты:
Хирург. Терапевт. Пульмонолог. Эндокринолог (детский). Ревматолог. Аллерголог. Психолог. 
Маммолог. Ортопед. Дерматовенеролог. Проктолог. Гинеколог. Уролог. Инфекционист. Дет-
ские специалисты. Гастроэнтеролог. Отоларинголог. Окулист. Массажист. Невропатолог.
• Эндоскопия, дыхательные тесты
• Компьютерный томограф

• УЗИ всех направлений
• Лаборатория – все виды анализов

РЕКЛАМА «ЧГ» • 067-7437902

g Кроссворд

По вертикали:
2.  Несвязная, неясная речь. 

3.  Произведение кино – или теле-
искусства. 4.  Сплав железа с угле-
родом. 5.  Игра спортивного типа. 
8.  Приобретение чего-либо в соб-
ственность за деньги. 9.  Наме-
ренно созданные обстоятельства, 
ставящие кого–нибудь в тяжёлое, 
невыгодное положение. 10.  Место 
добычи некоторых полезных иско-
паемых. 11.  Вид, характер хода, 
бега лошади. 12.  Нижний край 
платья. 17. Перегнившая смесь по-
мёта домашнего скота и подстилки, 
служащая для удобрения почвы. 
19.  Общественное собрание, 
встреча. 21.  Поворот по кривой 
автомобиля, велосипеда. 22. Длин-
ная верёвка с затягивающейся пет-
лёй на конце для ловли животных.

По горизонтали:
1.  Химическое соединение ме-

талла с серой. 6.  Верхняя зим-
няя одежда. 7.  Устройство для 
для получения мощных, узко-
направленных пучков света. 
10. Вид печати. 13. Редкая сетчатая 
ткань для вышивания по клеткам. 
14. В греческой мифологии — со-
брание, сонм богов. 15. Безучаст-
но-эгоистическое отношение к 
кому-чему-нибудь. 16.  Единица 
типографского измерения. 18. За-
явление об отстранении от уча-
стия в чем-нибудь. 20.  Работа 
на корабле, выполняемая одно-
временно всем личным составом. 
23. Звуки разговора, речи. 24. Во-
досточная канава вдоль дороги. 
25.  Покрытие оловом металличе-
ских изделий.

По горизонтали:
1. Сульфид. 6. Тулуп. 7. Лазер. 10. Штамп. 13. Канва. 14. Олимп. 15. Холод. 

16. Пункт. 18. Отвод. 20. Аврал. 23. Говор. 24. Кювет. 25. Лужение.
По вертикали:
2. Лепет. 3. Фильм. 4. Чугун. 5. Кегли. 8. Покупка. 9. Западня. 10. Шахта. 

11. Аллюр. 12. Подол. 17. Навоз. 19. Вечер. 21. Вираж. 22. Аркан. Делаем металлоизделия 
долговечными. 
Антикоррозионностойкие и химиче-
ски стойкие покрытия (в т.ч. холодное 
оцинкование) от ЧП «Кинетик». 
Тел. 401-04-17, 92-29-98, 050-3213250.
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g Офіційно
Про результати проведення публічних слухань

Керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності», на виконання розпорядження міського го-
лови від 24.10.2012 № 249-р «Про проведення публічних слухань» 28.11.2012 
у муніципальному центрі послуг м. Кривого Рогу (пл. Радянська, 1) проведе-
но загальноміські публічні слухання з питання перевірки цілей, задекларо-
ваних при прийнятті діючого регуляторного акта – рішення міської ради від 
23.11.2011 №726 «Про затвердження Положення про порядок оформлення 
оренди об’єктів комунальної власності міста» під час здійснення заходів щодо 
повторного відстеження результативності його дії.

У заходах брали участь депутати міської та районних у місті рад, члени місь-
ких галузевих рад підприємців, представники структурних підрозділів викон-
кому міськради, громадських організацій підприємців, засобів масової інфор-
мації, суб’єкти господарювання.

В ході публічних слухань відбулось обговорення показників результатив-
ності дії зазначеного рішення та наголошено на ефективність його дії.

Також наголошено, що термін публічного обговорення питання перевірки 
цілей, задекларованих при прийнятті діючого регуляторного акта – рішення 
міської ради від 23.11.2011 № 726 «Про затвердження Положення про порядок 
оформлення оренди об’єктів комунальної власності міста» під час здійснення 
заходів щодо повторного відстеження результативності його дії триватиме до 
26.12.2012. Всім суб’єктам господарювання запропоновано у визначений тер-
мін надавати пропозиції щодо внесення змін до зазначеного рішення розроб-
нику проекту – управлінню комунальної власності міста.

Управління комунальної власності міста  
виконкому міськради.

Про результати проведення публічних слухань
Керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності», на виконання розпорядження міського голо-
ви від 24.10.2012 року № 249-р «Про проведення публічних слухань» у муніци-
пальному центрі послуг м. Кривого Рогу (50101, м. Кривий Ріг, пл.Радянська,1) 
26.11.2012 відбулись публічні слухання з питання обговорення змісту проекту 
рішення міської ради «Про визначення мінімальної вартості місячної оренди 
1 кв. метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб» та аналізу його 
регуляторного впливу.

В обговоренні брали участь депутати міської, члени територіальної грома-
ди, суб’єкти господарювання, представники органів місцевого самоврядуван-
ня, податкових інспекцій міста, представники засобів масової інформації.

Під час слухань присутніх було ознайомлено з проектом рішення міської 
ради «Про визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра за-
гальної площі нерухомого майна фізичних осіб» та аналізу його регуляторно-
го впливу.

За результатами проведення публічних слухань присутніми було зазначено 
на необхідності прийняття запропонованого регуляторного акта.

Фінансове управління виконкому міської ради.

Запрошуємо до конкурсу!
Управління комунальної власнос-

ті міста виконкому міськради запро-
шує суб’єктів господарювання усіх 
форм власності прийняти участь у 
конкурсі на право укладення догово-
ру оренди об’єкта комунальної влас-
ності міста:

– окремо розташована нежила од-
ноповерхова будівля загальною пло-
щею 17,6 м2 на вул.Коротченка,10-б, 
балансоутримувач – управління ко-
мунальної власності міста виконко-
му міської ради.

Істотні умови конкурсу:
– найбільший відсоток розміру 

орендної плати до вартості об’єкта, 
визначеної експертним шляхом, по-
рівняно зі стартовим;

– ефективне використання об’єкта 
оренди за цільовим призначенням 
відповідно до видів діяльності; на-
лежне утримання об’єкта оренди;

– найбільший розмір загальної 
вартості робіт з відновлення експлу-
атаційного стану об’єкта;

– створення та збереження нових 
робочих місць; створення безпечних 
та нешкідливих норм експлуатації 
об’єкта і умов праці;

– ужиття заходів для захисту на-
вколишнього середовища з метою 

дотримання екологічних норм екс-
плуатації об’єкта;

– своєчасне і у повному обсязі 
внесення орендної плати з урахуван-
ням індексу інфляції;

– забезпечення страхування 
об’єкта оренди на весь період орен-
ди, пожежної безпеки та його охорони;

– оформлення документів про 
сплату за землю, на якій розташова-
ний об’єкт оренди;

– без права передачі в суборенду.
Кінцевий термін прийняття 

заяв та конкурсної документації – 
18.12.2012 року.

Дата, час та місце проведення кон-
курсу – 20.12.2012 року о 15.00, 
кімната 246 виконкому міської 
ради (пл. Радянська, 1).

Учасникам конкурсу необхідно на-
дати до конкурсної комісії заяву на 
участь у конкурсі, пропозиції щодо 
використання об’єкта, запечатані у 
конверті з написом «На конкурс», та 
належним чином оформлену кон-
курсну документацію. Довідки щодо 
оформлення конкурсної документа-
ції можна отримати в управлінні ко-
мунальної власності міста виконкому 
міської ради (пл. Радянська, 1, кімн. 
361, 360, тел. 74-49-29, 74-43-97).

Конкурсна комісія.

g Реклама
Виконком Саксаганської районної у місті ради 

оголошує конкурс 
на заміщення вакантних посад:

– спеціаліста I категорії відділу бухгалтерського обліку;
– провідного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку управління 

праці та соціального захисту населення (тимчасова посада);
– начальника фінансового відділу.
До участі у конкурсі запрошуються громадяни України з повною вищою осві-

тою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рів-
нем спеціаліста чи магістра, які вільно володіють державною мовою, мають на-
вички роботи на комп’ютері та з відповідними програмними засобами.

Вимоги до кандидатів:
– на посаду провідного спеціаліста – стаж роботи за фахом на службі в орга-

нах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спе-
ціаліста не менше одного року або стаж роботи за фахом в інших сферах управ-
ління не менше трьох років;

– на посаду спеціаліста І категорії – без вимог до стажу роботи;
– на посаду начальника фінансового відділу – стаж роботи за фахом у сфе-

рі державної служби або в органах місцевого самоврядування на керівних по-
садах не менше трьох років, стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших 
сферах управління не менше п’яти років.

Документи для участі у конкурсі приймаються протягом місяця від дня пу-
блікації цього оголошення за адресою: 50071, м. Кривий Ріг, вул. Мелешкіна, 
32, кім. 211, 212, телефони для довідок: 64-03-29 (відділ бухгалтерського обліку 
управління праці та соціального захисту населення), 64-13-60 (відділ бухгалтер-
ського обліку), 64-03-49 (фінансовий відділ), 64-10-45 (відділ з питань служби в 
органах місцевого самоврядування та кадрової роботи).

g  Акции добра

Цирк, подаривший радость
Первый день зимы наполнился дружеским 
теплом и яркими эмоциями для 1800 криво-
рожских инвалидов и членов их семей, по-
бывавших по приглашению Криворожской 
городской организации Партии регионов на 
представлении « Венгерского цирка». 

Дарить своим землякам – лю-
дям с ограниченными физически-
ми возможностями – незабыва-
емые впечатления от посещения 
цирковых представлений накану-
не Международного дня инвалида 
стало для криворожских региона-
лов одной из добрых и нерушимых 
традиций.

– Сегодня мы с внуком снова с 
нетерпением ждем встречи с цир-
ковыми артистами, причем, Даня 
прежде всего хочет увидеть кло-
унов и дрессированных живот-
ных, – рассказал перед началом 
представления инвалид II груп-
пы, участник ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС Виктор 
Носок. – Я сам люблю цирк, как и 
все мои внуки, а их всего – шесте-
ро! На такие благотворительные 
программы мы приходим не впер-
вые, бывало, что и с тремя внука-
ми. Это – прекрасная традиция, 
которую нужно продолжать обя-
зательно.

Криворожская городская орга-
низация Партии регионов, депу-
таты городского и районных сове-
тов постоянно поддерживают сво-
их земляков – людей с особыми 
потребностями. В Кривом Роге, 
как и по всей Днепропетровщине, 
при поддержке губернатора Алек-
сандра Вилкула реализуется ряд 
программ по социальной защите 
инвалидов.

Эти программы разноплано-
вые, они касаются многих ви-
дов оказания конкретной помо-
щи. Вот только несколько приме-
ров: в прошлом году Криворож-
ское предприятие УТОС, где рабо-
тают люди с проблемами зрения, 

получило в подарок 
от Партии регионов 
современную звуко-
усиливающую аппа-
ратуру. С участием 
депутатов-региона-
лов инвалидам с про-
блемами слуха при-
обретаются слуховые аппараты. 
При поддержке городской орга-
низации Партии регионов прио-
бретаются инвалидные коляски 
и зап части для их ремонта. Ока-
зывается материальная помощь в 
лечении и курортно-санаторном 
оздоровлении; в приобретении 
медикаментов.

Постоянное внимание Криво-
рожской городской организации 
Партии регионов – детям-инвали-
дам. Более 50 компьютеров, под-
ключенных к сети интернет, уста-
новлено депутатами Партии ре-
гионов в домах детей-инвалидов. 
При поддержке Партии регио-
нов открыт компьютерный класс 
в Криворожской специальной об-
щеобразовательной школе-интер-
нате для глухих детей. Компью-
терные классы подарены также 
областным коммунальным заве-
дениям – это «Криворожская спе-
циализированная общеобразова-
тельная школа-интернат № 2» и 
«Криворожская специальная об-
щеобразовательная школа-интер-
нат «Надія».

– А шесть лет назад начало тра-
диции по организации цирко-
вых представлений для инвали-
дов было положено Александром 
Юрьевичем Вилкулом, – отметил 
заместитель председателя Криво-
рожской городской организации 

Партии регионов Олег Жицкий. 
– С тех пор мы поддерживаем ее 
ежегодно. Проведение таких ме-
роприятий – ответственное дело, 
в котором много важных органи-
зационных задач, начиная с обес-
печения транспортной доставки 
людей, сопровождения тех, кому 
нужна помощь. Сегодня в этом 
мероприятии участвует более 100 
наших активистов – и молодеж-
ное крыло Партии регионов, и де-
путаты. Нам очень приятно про-
водить такие события, видеть ра-
дость и счастливое изумление в 
глазах зрителей. Я уверен, что сей-
час с особым чувством будут вы-
ступать и все артисты – участники 
этого представления. Потому что 
нельзя найти более благодарных 
зрителей, чем наши сегодняшние 
гости. Мы рады подарить им ми-
нуты радости и хорошего настрое-
ния. Всегда приятно делать то, что 
приносит реальную пользу или 
радость конкретным людям.

И «Венгерский цирк» не подвел 
общие ожидания – двухчасовая 
программа была наполнена заме-
чательными разножанровыми но-
мерами, от уморительной клоуна-
ды и до целого «Мира животных». 

– А я сегодня хочу поблагода-
рить тех, кто снова организовал 
для нас этот незабываемый празд-
ник, – сказала председатель го-
родского координационного со-
вета общественных организаций 
инвалидов Людмила Королех. – 
Прежде всего, это руководители 
и весь депутатский корпус Пар-
тии регионов нашего города. Хо-
телось, чтобы таких партий, кото-
рые сдерживают свое слово, было 
больше, и чтобы они занимались 
проблемами людей на местах. Так 
работает Криворожская городская 
организация Партии регионов, ко-
торая тесно сотрудничает со все-
ми общественными организация-
ми инвалидов Кривого Рога.

Дарья АКУЛОВА.

Подробиці
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 Орден 
Александра 

Невского

Польская медаль 
Победы и Свободы, 

которой награжден 
И.Л.Александров

Архіваріус

Владимир БУХТИЯРОВ, тел.: 097-2801876.

Бросок через Тельтов-канал
До недавних времен считалось, что криворожанин 
Иван Александров получил орден Александра Нев-
ского за бои в польском городе Ченстохова. Однако 
о фициальные документы военных лет поведали о 
другом. Вот о чем говорят строчки из наградного ли-
ста. Его 29 апреля 1945 года подписал командир 2-го 
мотострелкового батальона 23-й гвардейской мото-
стрелковой бригады гвардии капитан Данченко. 

Именно он руководил боем, за 
который его адъютант старший 
(начальник штаба) представлялся 
к ордену Александра Невского: «24 
апреля 1945 года в боях при форси-
ровании канала Тельтов гвардии 
ст. лейтенант Александров пока-
зал мужество и геройство, во главе 
первой роты форсировал канал под 
сильным артиллерийским и пуле-
метным огнем. Переправившая ся 
на правый берег рота под его ко-
мандованием ворвалась в тран-
шеи противника. При этом унич-
тожено до 150 немецких солдат и 
офицеров, захвачено в плен 37 сол-
дат. В этом бою сам лично гвар-
дии старший лейтенант Алек-
сандров уничтожил из ручного 
пулемета до 45 немецких солдат, 
захвачено 3 противотанковые 
пушки, 4 станковых пулемета.

В боях в районе Грюненвальд 28 
апреля 1945 года под его руковод-
ством был организован разгром 
немецкого пехотного офицерско-
го полка и были захвачены плен-
ными 37 офицеров, 243 солдата, 2 
автомашины с зенитными пуле-
метами.

Гвардии старший лейтенант 
Александров достоин награждения 
правительственной наградой – ор-
деном Александра Невского».

Шли последние дни войны, за-
вершалась кровопролитная битва 
за Берлин. А Тельтов-канал тихо 
катил свои воды и сдерживал на-
тиск наших войск к рейхстагу. Вы-
ходит, что мотопехота Ивана Алек-
сандрова буквально проломила 
оборону противника у канала и 
дала возможность другим частям 
и соединениям взять-таки главное 
здание столицы «тысячелетнего» 
рейха.

С мнением комбата согласи-
лись все вышестоящие начальни-
ки. И командир 23-й гвардейской 
мотострелковой бригады гвар-
дии подполковник Шаповалов, 
и командир 7-го гвардейского 
танкового корпуса гвардии гене-
рал-майор Новиков, и, наконец, 
командующий 3-й гвардейской 
танковой армией гвардии гене-
рал-полковник танковых войск 
Рыбалко. Именно он и подписал 
приказ № 0100/Н от 12 мая 1945 
года по войскам 3-й гвардейской 
танковой армии о награждении 
гвардии старшего лейтенанта 
И.Л. Александрова орденом Алек-
сандра Невского. Следующую 
свою награду Иван Лаврентьевич 
получил ровно через 40 лет.

Иван Александров – коренной 
питерец. Родился 20 января 1918 
года в окрестностях второй сто-
лицы развалившейся к тому вре-
мени империи. В беседе с автором 
этих строк ветеран вспоминал: «В 
ту морозную ночь я первенцем 
стал в рабочей семье. Конечно, я 
не догадывался (улыбается), что 
Петроград жил в тревожном ожи-
дании…»  Мы же знаем, что этому 
поколению горя довелось хлебнуть 
через край. Окончил семилетку по 
месту жительства. Чуть более года 
успел поработать на стекольном 

заводе, при нем посещал кружок 
Осоавиахима. Его инструкторы 
посоветовали юноше пойти в ар-
мию. Дали рекомендации. Мы зна-
ем точную дату призыва – 15 октя-
бря 1938 года. 

Уже через год Иван Александров 
совершил свой первый боевой по-
ход. Тогда обошлось практически 
без выстрелов. Полки РККА пош-
ли возвратить в лоно Белоруссии 
ее западные земли. А потом бой-
цов и командиров повели в кино. 
Экран старшины смастерили из 
солдатских простыней. И вот на 
всю мощь этого белого полотнища 
возник образ Александра Невско-
го. Весь в латах, с решительным 
взглядом в безликую гущу им же 
разбитых пленных тевтонов: «Кто 
с мечем к нам…»

Разве мог тогда знать молодой 
боец, что через несколько лет бу-
дет носить на груди орден, на-
званный именем этого великого 
полководца?
…От меча и погибнет

Парни в гимнастерках стоя 
аплодировали словам князя, по-
бившего агрессора на льду Чудско-
го озера. С потомками кровавого 
меченосца с крестами на белом 
балахоне эти молодые солдаты 
встретятся совсем скоро. Во всех 
официальных документах значит-
ся, что Иван Александров начал 
воевать только в апреле 1943-го. 
Это не так. Первый бой он принял 
22 июня 1941 года под Вильню-
сом в составе 690-го стрелкового 
полка 126-й стрелковой дивизии. 
В тех приграничных боях был ра-
нен. Наверное, тогда младшего ко-
мандира Александрова направили 
учиться на Высшие академические 
курсы «Выстрел». Уже лейтенан-
том прибыл на Западный фронт и 
наступал под Москвой команди-
ром мотострелкового взвода 112-й 
стрелковой бригады 7-го стрелко-
вого корпуса. Ранней весной 1942 
года получил тяжелое ранение. 
Лейтенант Александров к тому 
времени командовал пулеметной 
ротой. Долго лечился.

В боях на Днепре гвардии стар-

ший лейтенант принял штаб 2-го 
батальона 23-й гвардейской мо-
тострелковой бригады, которой 
руководил легендарный комбриг, 
дважды Герой Советского Союза 
Головачев. Эту мобильную воин-
скую часть называли «Бригада – 
Вперед!». Личный состав садился 
на броню танков Т-34, и эта броне-
автоматная масса совершала стре-
мительные рейды по тылам про-
тивника. Комбаты и начальники 
их штабов (их называли адъютан-
тами старшими) часто передвига-
лись на бронеавтомобилях. Такую 
марку использовали во время вы-

лазок на территорию, которая еще 
пребывала в руках противника. 
Гвардии старший лейтенант Алек-
сандров не упускал возможности 
лично прощупать оборону неприя-
теля. Как-то под Васильковом 
 (киевское направление) пришлось 
с боем прорываться к своим. Ме-
ханик-водитель умелыми манев-
рами вывел бронемашину из-под 
обстрела. За бои на киевской земле 
бригаде присвоено почетное наи-
менование – «Васильковская». 

Головачевцы (так себя с гордо-
стью называли бойцы и команди-
ры 23-й гвардейской) постоянно 
находились в авангарде 3-й гвар-
дейской танковой армии. Даже 
на войне случается чудо любви. 
На фронте Иван встретил свою 
Дарью. Она служила бригадным 
врачом. Дарья Григорьевна в бри-
гаде со дня ее формирования. 
Как-то под Харьковом в марте 
1943-го эта храбрая женщина 

возглавила оборону бригадно-
го лазарета. За оружие взялись 
все, кто мог им владеть физиче-
ски. Тогда врач спасла от верной 
смерти героя Испании полковни-
ка Ветрова (позже он носил пого-
ны генерал-лейтенанта), в Пуще-
Водице Дарья перевязала самого 
комбрига Головачева.

Гвардии старший лейтенант 
Александров поднялся на люк  
своей бронемашины и долго смо-
трел в бинокль. Потом в документе 
будет отмечено: «…Будучи раненым 
в Б.Чернятине, оставался на поле 
боя и в дальнейшем, продолжая ле-
читься, работал в батальоне…»   

За это Иван Александров пред-
ставлялся к первому своему орде-
ну – Красной Звезды. Позади оста-
лись Житомир и Сандомир.

Танкисты с мотопехотой совер-
шили 85-километровый марш и 
ночью ворвались в польский го-
род Ченстохову. Меткими выстре-
лами из танковых орудий и авто-
матно-пулеметным огнем быстро 
вышибли фашистов из вокзала, 
телеграфа, почты. К утру насчи-
тали до 400 убитых оккупантов, 
а еще 250 серых шинелей подня-
ли вверх трясущиеся руки. Из 
представления штабного началь-
ника И.Л. Александрова к ордену 
Отечественной войны 2 ст.: «Тов. 
Александров с одним отделением 
автоматчиков пять раз ходил в 
атаки на немецких автоматчи-
ков…» Пленных наши передали 
полякам. Те, вооружившись тро-
феями,  помогли удержать стан-
цию. Дважды гитлеровцы пыта-
лись вернуть себе город. Особо 
тяжелые бои продолжались в рай-
оне вокзала. Там на путях скопи-
лось много эшелонов. Двое суток 
Ченстохова противостояла нем-
цам. Вместе с 23-й бригадой сра-
жались танкисты из 54-й танко-
вой бригады.

До конца жизни Иван Лаврен-
тьевич хранил уникальную фрон-
товую реликвию. Разрывную пулю 
из «шмайсера», которую хирурги 
вынули из тела отважного офице-
ра. Во время операции ассистиро-
вала его будущая жена.

Мы уже знаем о роли адъю-
танта старшего батальона Ивана 
Александрова в боях за Берлин и 
главную водную преграду на пути 

3-й гвардейской танковой армии 
к рейхстагу – Тельтов-канал. Тог-
да на груди Ивана Лаврентьевича 
засверкали чистым серебром то-
поры времен Александра Невско-
го. Еще один криворожанин в мае 
1945 года стал кавалером этого 
полководческого ордена. Четыре 
раза проливал кровь на той про-
клятой войне командир мотопехо-
ты Иван Александров.

В начале мая, как только пал 
Берлин, танковая армия сумча-
нина Павла Рыбалко на большой 
скорости бросилась на помощь 
восставшей Праге. В колонне 2-го 
мотострелкового батальона ли-
дировала бронемашина гвардии 
старшего лейтенанта Александ-
рова. По дороге от Дрездена к 
чешской границе едва не погибла 
Дарья Григорьевна. Она ехала на 
санитарной «летучке». Колонна 
нарвалась на замаскированные 
«фердинанды». Здесь боевая по-
друга ленинградца спасла жизнь 
медсестре. Раненую отнесли в без-
опасное место. С теми двумя са-
моходками быстро разобрались 
наши артиллеристы. В Прагу со-
ветские войска пришли вовремя. 
Сын серой и холодной Невы за-
кончил свой боевой путь на бе-
регу майской Влтавы. В бинокль 
рассматривал красоты столицы 
Чехословакии.

По пути домой многих офи-
церов Красной Армии… задер-
жали в столице другой страны 
– Польши. Долго томили в не-
веденье. Щедро угощая, поляки 
уходили от прямых вопросов 
фронтовиков. В распоряжение 
штаба танковой армии приехало 
высокое начальство во фраках, а 
многие – в конфедератках. Ока-
залось, что советские офицеры 
награждены польскими орде-
нами и медалями. Тогда Иван 
Александров получил медаль 
Победы и Свободы. В армии слу-
жил до 1950 года. Потом приехал 
в Кривой Рог, на родину жены. 
Много лет Иван Лаврентьевич, 
кавалер орденов Красного Зна-
мени, Александра Невского, 
Отечественной войны 1 ст. (2) и 
2 ст., Красной Звезды, возглав-
лял отдел кадров СУ № 7 треста 
«Криворождорводстрой». Умер 
11 марта 1997 года.

g Криворожане – кавалеры ордена Александра Невского

 На таком бронеавтомобиле Иван Александров совершал рейды в тыл врага.

 И.Л. Александров, 1946 г.

 И.Л. Александров, 1985 г.
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Соціальний аспект

g «Дитині – родину»

Родина Буряків: 2 + 5 + 5 +...
Вислів «завести дітей» давно претендує перетвори-
тись на невтішну ознаку епохи, а то й діагноз суспіль-
ству – не тільки, власне, українському. Продовжити 
рід стало справою задорогою, вкрай копіткою, не-
вдячною. Це стосується принаймні другого нащад-
ка. Чого ж тоді вартує виростити п’ятьох кровинок і 
розширити родину на ще ж стількох?!

Світлана і Борис Буряки зви-
кли клопотати довкола півде-
сятка синів. Мабуть, від незвич-
ного зменшення турбот, коли 
троє старших випурхнули у са-
мостійний світ і ростити дове-
лось «лише» двійко меншеньких, 
династія поринула у незвичний 
спокій. Мати сімейства розпові-
дає, що певна думка одночасно 
почала переслідувати всіх чле-
нів роду, прямо її вимовити ніх-
то не наважувався, лунали самі 
двозначні натяки, усі чекали ви-
рішального слова берегині – зре-
штою, вона збагнула відведену 
їй роль і якось за вечерею, ніби 
про щось давно вирішене, виго-
лосила: «То скількох діток при-
ймемо до свого кола?» Інші Бу-
ряки видихнули з полегшенням.

Не зволікаючи, звернулись 
до служби у справах дітей Інгу-
лецького райвиконкому. Якщо 
до того крихітні сумніви у до-
цільності вкрай відповідально-
го вчинку десь ще жевріли, голо-
вний спеціаліст Наталія Шаврі-
на їх повністю розвіяла, заохоти-
ла, висловила щире захоплення 
– без перебільшень! – мужнім рі-
шенням. До речі, вона й досі за-
лишається найщирішою порад-
ницею. Неодмінна умова: прохо-
дження спеціальних курсів для 
прийомних батьків. Дорослі Бу-
ряки сприйняли це як вимуше-
ну формальність, мали впевне-
ність, що вони самі здатні кого 
завгодно наставляти премудрос-
тями досягнення сімейної зла-
годи. Але тренінги неабияк за-
хопили, відкрили неозору масу 
нових психологічних і педаго-
гічних секретів. Спершу цілком 
серйозну вимогу виконувати 
щоденні домашні завдання роз-
глядали мов ностальгічне повер-
нення в епоху своєї юності, про-
те швидко втягнулись, при тому, 
що отримували різні завдання, 
навіть вели суперництво – хто 
скоріше упорається з приємним 

клопотом. До слова, у подальшо-
му Світлана ніколи не цуралась 
прислухатись до порад знаючих 
людей, залюбки відвідувала се-
мінари, тренінги, лекції.

30 квітня 2009-го родина від-
значила поповнення, до друж-
нього кола прилучилась шести-
річна Валерія, родом із Меліто-
поля. Очевидно, чим більше тво-
риш добро, тим сильніша жага 
принести ще вагомішу користь 
ближнім – не минуло року, як до 
них переселилась ще одна юна 
особа – з тернівського дитбудин-
ку, далі взяли інгулецьку сиро-
тинку, півроку тому прихисти-
ли під своїм крилом покинутих 
матір’ю-зозулею брата з сестрою.

– Моя б воля, пригорнула б усіх, 
кому бракує батьківської любо-
ві, – цілком серйозно промовляє 
Світлана. – Оформлювали доку-
менти на одне дитя і хвильку по-
гомоніли з іншою дівчинкою. Че-
рез тиждень приходимо, а вона 
від несамовитої радості кричить: 
«По мене мама прийшла!» Боля-
че усвідомлювати, що кожного не 
обігрієш. Кожного разу при уси-
новленні мали нагоду скориста-
тись базами даних, але обира-
ти когось, керуючись критеріями 
чи віку, чи стану здоров’я, чи ро-
зумовими здібностями, свідомо 

відмовлялись, повністю поклада-
лись на долю. Одразу виникали 
схожі проблеми: «А як-то перед 
їжею мити руки? Навіщо чисти-
ти зуби? Чому це потрібно за со-
бою наводити порядки, у дитбу-
динку ж нас обслуговували нянь-
ки…» Ми крадійкуваті, брехливі, 
нікому не віримо – типове сприй-
няття світу озлобленими на ньо-
го «зайвими» істотами. Розтопи-
ти кригу в  таких самотніх серцях 
і беззаперечно прийняти їх мов 
своїх кровинок і є головним за-
вданням. Пригадую, з Валерією 
вчили віршик «Наша Таня гром-
ко плачет, уронила в речку мя-
чик», так вона не знала, що таке 
річка! «Гречка» – так, довелось 
влаштувати поїздку спочатку на 
річку, далі – на ставок, а згодом – 
на море. Не прагнемо з чоловіком 
виростити з них видатних нау-
ковців, вважатимемо життя не 
змарнованим, якщо з них просто 
вийдуть гідні члени суспільства.

Неприємний момент – згаду-
вати з дітьми справжніх їхніх 
мам. Точніше, фізіологічних, бо 
«справжня» в них одна, Світла-
на. Вона ж ніколи не ганьбить 
тих, через кого вони отримали 
понівечене дитинство, типова 
фраза: «Мама скоро отямиться, 
покине пиячити…» Хоча з ди-
тячої пам’яті ніколи не викрес-
лити приниження та образи, за-

вдані непутящими генетични-
ми предками. В усіх п’ятьох при-
йомних дітей десь є матері, та 
тільки наймолодша, інгульча-
ночка, ще сподівається на її по-
вернення: до щоденників додали 
карту маршруту з дому до шко-
ли, там, звісно, позначена адреса 
Буряків, так дитя зі сльозами по-
стійно тицяє пальчиком у місце, 
де мешкає мамця-хвойда.

Конфліктів між дітьми не ви-
никає, налагодити взаємини до-
помагає практичними рекомен-
даціями психолог Людмила Мо-
розова. Хіба що при міркуванні, 
чи не розширити вкотре родину, 
«біологічні», не дослухавши роз-

думи до кінця, бадьоро репету-
ють: «Так!» – а прийомні почина-
ють ревнувати, мовляв, хіба вам 
нас мало? Невдовзі ж також по-
годжуються, щоправда з умовою 
– брати тільки хлопців.

А такий розвиток подій варто 
передбачати. Бурякам непогано 
велось і в трикімнатній кварти-
рі, простір викроювався і для на-
вчання, і на бешкетування, й на 
рухомі розваги – за що окрема 
подяка «дяді Колі», супертерп-
лячому сусіду знизу. В середині 

осені Благодійний фонд Ріната 
Ахметова подарував дитячому 
будинку сімейного типу ошат-
ний маєток. Вирує ремонт. По-
передні господарі залишили на 
спомин про себе два чудові по-
дарунки: величезний стіл, довко-
ла якого за трапезою одразу роз-
міщуються всі Буряки, та гігант-
ську екзотичну кімнатну рос-
лину. Дітлахи вирішили одразу: 
«Ялинка нехай підростає в лісі, 
а ми водитимемо хоровод на Но-
вий рік біля її тропічної сестри!» 
Отож-бо входини не за горами, 
«Червоний гірник» уже мізкує 
над презентом їм з нагоди довго-
жданого новосілля.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Завтра, 6 грудня, о 21.30 у програмі Савіка Шустера «Адреналін» 
на Першому національному телеканалі Світлана Буряк виступа-
тиме в якості головної гості при обговоренні необхідності відміни 
таємниці усиновлення.

g До Міжнародного дня інвалідів
Соціальна підтримка людей з інвалідністю

Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних націй в 
1992 році на 47-й сесії проголосила 3 грудня Міжнародним 
днем інвалідів і закликала всі державні та міжнародні ор-
ганізації співробітничати в проведенні цього дня, а також 
здійснювати заходи з метою інтеграції в суспільство лю-
дей з обмеженими фізичними можливостями.

У нашому місті проживає близько 33 тис. інвалідів різних ка-
тегорій (майже 14 % від загальної чисельності пенсіонерів міс-
та), серед яких 2,5 тис. дітей-інвалідів.

Органами місцевого самоврядування проводиться робота 
щодо соціальної підтримки вказаної категорії громадян. У цьо-
му сприяють затверджені міською радою і її виконкомом про-
грами і заходи з їх соціального захисту, зайнятості населення, 
охорони здоров’я, з фізичної культури і спорту, муніципальний 
проект «Найкраще – дітям» та інші.

У поточному році за рахунок коштів міського бюджету інва-
лідам міста виплачено компенсації на ремонт, бензин, техніч-
не обслуговування автотранспорту, транспортне обслуговуван-
ня, вартості санаторно-курортного лікування на суму 192,4 тис. 
грн. Надано 786 санаторно-курортних путівок ветеранам війни 
та інвалідам, 1,7 тис. одиниць технічних засобів реабілітації, в 
тому числі 490 інвалідних колясок.

На сьогодні у місті відсутня заборгованість з пенсійних ви-
плат.

Відповідно до Програми соціального захисту населення окре-
мих категорій мешканців м. Кривого Рогу за рахунок коштів 
міського бюджету інвалідам надається одноразова матеріаль-
на допомога. Тим із них, хто пересувається за допомогою ін-
валідної коляски, компенсується вартість поїздки до санаторі-
їв спінального профілю лікування, оплачується вартість послуг 
щодо їх перевезення спеціалізованим автотранспортом, устат-
кованим пандусом для інвалідних колясок, до місць проведен-
ня заходів за заявками громадських організацій інвалідів. Од-
ним з нових напрямків роботи, запроваджених у місті відповід-
но до цієї Програми, є оплата вартості послуг з перевезення ді-
тей-інвалідів, які пересуваються за допомогою інвалідних коля-
сок, автобусом, обладнаним з’їздом для інвалідних колясок, до 
плавального басейну для зайнять з плавання.

У комунальній установі «Центр соціальної реабілітації дітей-
інвалідів у м. Кривому Розі» створені умови для надання дітям-
інвалідам реабілітаційних послуг. У 2012 році такі послуги отри-
мала 101 дитина-інвалід.

У місті продовжується робота щодо облаштування зручностя-
ми для інвалідів об’єктів соціального спрямування. У поточному 

році додатково облаштовано зручностями для інвалідів 382 со-
ціально важливих об’єкта.

Органи місцевого самоврядування плідно співпрацюють з гро-
мадськими організаціями інвалідів, діяльність яких спрямована 
на додаткову соціальну підтримку громадян з інвалідністю. Під 
час підготовки заходів щодо соціальної підтримки осіб з інвалід-
ністю враховуються пропозиції цих організацій. Звільнено від ко-
мунального податку ПОГ Криворізьке учбово-виробниче підпри-
ємство УТОС, на якому працюють інваліди по зору. Виділено ко-
шти інвалідам по зору на придбання озвученої літератури та для 
їх участі в культурних заходах. Криворізькому фізкультурно-спор-
тивному клубу інвалідів «Олімп» надається допомога на оплату 
енергоносіїв за рахунок коштів міського бюджету.

Активну участь у громадській діяльності беруть директор ПОГ 
Криворізького учбово-виробничого підприємства УТОС Пора-
довський С.П., голови координаційної ради громадських орга-
нізацій інвалідів– Королех Л.М., громадської організації «Спілка 
інвалідів» – Курганська Г.М., Криворізького фізкультурно-спор-
тивного клубу інвалідів «Олімп» – Сизранцева Е.Ю., територі-
альної організації УТОГ – Пастушенко Т.М., громадської органі-
зації творчих інвалідів та інвалідів приватних підприємців «Ра-
зом» – Комаров А.В. та інші.

Управління праці та соціального захисту населення виконкому міської ради.   
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Силует був чимось знайомий, але вечірні 
сутінки заважали розглядіти, що за жінка 
попереду цокотіла чобітками. Так і не вгле-
дівшись, махнув на спроби, заглибившись 
у власні думки. Від них відволікла несподі-
ванка у вигляді трьох парубків, які взялись 
ніби нізвідки, враз оточивши ту примітну 
молодицю попереду. Пришвидшивши крок, 
він майже пробігом наблизився до четвір-
ки, почувши її віднікування:

– Хлопці, та нікуди я з 
вами не піду. Не чіпайте 
мене…

– Ольго, ледь тебе наздо-
гнав, – напівобійняв її за 
плечі. – Я тебе гукаю-гукаю, 
а ти ніби й не чуєш… А це 
що – якісь твої знайомі? 
– обвів поглядом ураз за-
мовклу трійку, яка не споді-
валась на раптову появу на 
полі нової фігури. 

– Ой, Миколко, а я і не 
впізнала тебе, – відверто 
зраділа жіночка, міцніше 
притискаючись до неочіку-
ваного помічника. – Давно 
не бачились, уже сама тобі 
хотіла телефонувати, у гості 
запросити. А це, – махнула 
рукою, – просто хлопчики-
жартівники, жартуємо тут 
потроху. 

Ті знітились і так само 
несподівано зникли, як і 
з’явились, розчинившись 
десь в осінніх сутінках. 

 – Миколо, справді дя-
кую, – мало не схлипнула 
Ольга. – Бо я так злякалась 
тих «жартівників». І дійсно 
рада тебе бачити, і в гості 
хотіла позвати.

– І нічого в тому такого 
не було, – знизав широкими 
плечима чолов’яга. – Хіба 
не варто допомогти брато-
вій дружині? Як мовиться, 
так на моєму місці мав би 
вчинити кожен, – з посміш-
кою на півобличчя. 

– Ну тоді ти просто 
зобов’язаний довести мене 
додому, та ще й на чай за-
вітати. А твоїй Оксанці, як 
схочеш, прямо зараз зателе-
фоную, аби не переймалась 
твоєю відсутністю.

– Та її вдома немає, разом 
з малим до своїх батьків на 
кількадень поїхала, нині хо-
лостякую. 

– То ще краще. Свого Іва-
на зараз наберу, аби гостей 
зустрічав. 

Вона відійшла трохи вбік, 
дістаючи мобілку із сумоч-
ки на боці. А за хвилину 
вже й повернулася, з непри-
хованим сумом на обличчі:

– Знову напився, як та 
свинюка, – зітхнула. – Уже 
спати влягається. Ти вже 
вибач свого брата, останнім 
часом з ним коїться щось не 
те. Замкнувся в собі, у чарку 
став заглядати, та й узага-
лі, – махнула рукою й пішла 
потроху. 

Микола наздогнав, про 
всяк випадок оглядаючись 
навколо. Так мовчки й ді-
йшли до її багатоповерхів-
ки. 

– Ну то що, зайдеш? – за-
зирнула Ольга в очі. – Про-
шу, а ще давно поговорити з 
тобою хочу. На важливу для 
мене тему. Дуже хочу.

– Гаразд, зайду. Шкода, 
що тверезого Івана не по-
бачу. Усе ж таки брат, хоч і 
двоюрідний. 

Ліфтом піднявшись на 
шостий поверх, зайшли до 
квартири. Горіло повсюди 
світло, десь напівголоса ба-
лакав телевізор, але оселя, 
здавалося, була ніби по-
рожня. 

– Ти проходь кудись, та 
хоч на кухню, – махнула ру-
кою. – Загляну до Івана, як 
він там. 

Микола пройшовся зна-
йомою квартирою та всівся 
на табуретку, дивлячись у 
темне вікно. Ольга, повер-
нувшись на кухню, причи-
нила двері:

– Випив та й спить. Ось 
такий у мене чоловік, а в 
тебе брат. Хоч і двоюрідний, 
– сумно посміхнувшись. 
– На вас поглянеш, так ви-
дно, що брати, дуже зовні 
схожі. Насправді ж… Та що 
там казати, ніби зовсім різ-
ні, – і без жодного переходу. 
– Щось я зовсім забалака-
лась, а ти ж з роботи, тебе ж 
погодувати треба. Ще й хо-
лостякуєш, удома, напевне, 
в холодильнику миша по-
вісилась. Зараз швиденько 
зберу на стіл…

– Присядь, я не голодний. 
Та й жінка вдома наварила 
стільки, що чи й устигну 
все поїсти до її повернення. 
Ти зі мною хотіла про щось 
поговорити, – майже сило-

міць опустив її на 
табурет. 

– Ну то 
хоч чаю 
випий, бо 
якось воно 
не те. 

– Чай давай, 
тільки цукру зовсім 
трошки. На солодке 
надвечір не тягне. Ста-
рішаю, мабуть, – по-
сміхнувся в рудуваті 
вуса.

– Та який ти старий, Ми-
коло! – підтримала жартів-
ливий тон братова. – Ти ще 
хлопець нівроку. Бо за мого 
Івана на кілька років стар-
ший, а виглядаєш так, ніби 
молодший від нього. Ось і 
чай, – подаючи чималень-
кого кухля з міцним бурш-
тиновим напоєм. 

Вона підійшла до вікна та 
витягла із-за фіранки пачку 
цигарок, ніяково прикури-
ла й видихнула сивий дим у 
кватирку.

– Пробач, останнім ча-
сом і я щось не те. Ось і ку-
рити почала. Поговорити з 
тобою ось про що хочу…

– Уважно слухаю. Та 
кури, коли хочеш. Ти в себе 
вдома. 

– Удома, кажеш. Тільки 
немає в нас цього дома. Бо 
дім – це не лишень він та 
вона, а ще й дитятко. Уже 
вісім років ми разом з Іва-
ном, а дітей немає. Ну ти в 
курсі. 

– Аякже. Ще на вашо-
му весіллі – теж добре 
пам’ятаю – домовились, що 
стану хрещеним батьком 
вашого первістка. 

– І я про це. Про батька 
нашому дитяті, якого не-
має. Гадали, що діло в мені. 
Але аналізи та всілякі ліка-
рі, де ми тільки не були, ска-
зали, що в Івані причина. 
Він не здатен, вони в нього, 
як там сказали, нежиттє-
здатні. Тобто не можуть за-
пліднити. 

– Он воно що. Біда… 
Треба лікуватись.

– Треба, але майже мар-
но. Навіть коли пройти 
весь курс, а це років три, 
не менше, та купа гро-

шей, то й після цього шанс 
дуже примарний. 

– Кепські справи. А в 
чому причина?

– Армія, шляк би її тра-
фив. Потрапив під висо-
кочастотне опромінення 
десь там, хтозна де. І ось 
так відгукується. 

– Нічого про це Іван 
не казав. Що, врешті, й 
не дивно – навряд чи про 
таке  розповідатимеш на-
віть близькій людині. То 
чим я можу допомогти?

– Можеш і мусиш.

– Уже цікавіше, 
продовжуй, Ольго. 

– У тобі половина 
крові мого чоловіка 
– твого брата, не-
хай і двоюрідного. А 
тому ти мусиш нам пода-
рувати щастя – отримати 
дитинку. Не треба переби-
вати, я все давно продума-
ла. З дитбудинку брати не 
хочу, бо нормальні люди 
там дітей своїх не лиша-
ють. А всі інші… Ну сам 
розумієш. Івану нічого не 
скажемо, нехай гадає, що 
трапилось диво. Тим паче, 
що ви дійсно схожі. Тому 
дитинка на нього схожою 
буде й він буде її любити 
та пестити. Якби дівчинка 
– чудово, а от коли б хлоп-
чик – то ще краще, – мрій-
ливо закінчила. 

– А мене ти обрала в 
якості бика-розплідника, 
я так розумію? – підвівся 
Микола із-за столу, усе ще 
тримаючи кухля в руках. 

– Хіба я тобі не подо-
баюся? Не бреши, я ж ба-
чила, як ти на мене потай 
інколи поглядаєш. Та й не 
так багато від тебе треба 
– отримати лишень кра-
плю задоволення, яке тобі 
сповна обіцяю, і все зали-
шити поміж нами. Навіщо 
нам зайві плітки-пересу-
ди? Натомість, як і казали, 
будеш хрещеним. Бать-
ком, – додала з притиском. 

– Цікава думка, – по-
сміхнувся Микола. – А 
ще цікавіше, як на неї моя 
Оксана зреагує.

– А до чого тут Оксана? 
– не зрозуміла братова. – 

Це наше діло, інтимне. 
Зараз усе і владнаємо, 
якраз й Іван не заважа-

тиме. Він дає хропака, 
тож його й пострілом з 
гармати не розбурхаєш. 

– До того, що з моєю 
дружиною є чітка домов-
леність: моя, так би мови-
ти, чоловіча гідність на-
лежить їй, а її… Ну сама 
розумієш.

– А її солодке місце на-
лежить тобі? – спантели-
чено продовжила Ольга.

– Саме так, – погордли-
во хитнув головою Мико-
ла. – Ти мене знаєш, я свої 
обіцянки не порушую. 
Чого й від Оксани, та й 
від усіх інших очікую. Тож 
пробач, але з цією, так би 
мовити, інтимною про-
позицією тобі спершу по-
трібно буде з моєю жінкою 
все вирішити, хоч особис-
то я й не уявляю, як тобі це 
вдасться, а вже тільки по-
тім до мене підкочуватись. 
Інакше – ніяк. 

– Дуже як, – у рвуч-

ко розчинених дверях 
з’явився Іван. Тверезий і 
дуже серйозний. – Інакше 
звідси живим ти просто не 
вийдеш.

– Зґвалтувати мене спо-
діваєтесь? – щиро зди-
вувався Микола. – Я про 
тебе, Іване, був кращої 
думки. Та я ж вас обох по 
стінці розмажу, навіть не 
особливо спітнівши. 

Помовчав мить і додав:
– Значить, це ви обоє 

вигадали. Мав раніше здо-
гадатись, бо дзвінок тобі 
від Ольги видався якимсь 
підозрілим. Зазвичай, 
коли рідних по телефо-
ну попереджають про не-
сподіваний візит, убік не 
йдуть, щоб потеревенити. 
А вона, бач, відійшла. Тоді 
цій обставині значення не 
надав, а зараз… Треба вже 
мені йти, бо пізнувато, а 
вранці – на роботу.  

– Миколо, ми не жартує-
мо, – твердим голосом про-
мовила жінка. – У чаї, що ти 
випив, сильнодіюча отрута. 
Цей план ми з Іваном дав-
но розробили, належним 
чином підготувалися, ли-
шилось тільки підходящого 
моменту дочекатись. А тут 
ти сам нагодився. Усе скла-
лося навіть краще, ніж пла-
нували. І часу в тебе дійсно 
небагато – якщо впродовж 
наступної півгодини не при-
ймеш протиотруту, тоді з 
тобою все. І наша маленька 
таємниця піде з тобою на 
цвинтар, на якому ми похо-
ваємо тебе, повір, із щирими 
слізьми на очах. 

– Ти ба, які вигадливі, – 
пригладив вуса. – Усе об-
міркували та загнали мене 
в глухий кут. 

– Ти сам не лишив нам 
вибору. Коли б усе ста-
лося, як треба, то опісля 
всього, ну потім, ми б ще й 
випили потроху. Ти б про-
ковтнув протиотруту так 
само непомітно, як і цю 
гидоту, – розвела руками 
Ольга. – І все було б добре, 
ти б отримав задоволення, 
а ми – омріяну дитинку. 

– На що люди лишень 
не йдуть заради мрії, – по-
сміхнувся Микола якимсь 
власним думкам. – Які 
тільки схеми не вигаду-
ють, які тільки дії не вчи-
няють, аби бодай на крок 
наблизитись до неї. 

– Ти сам не лишив ви-
бору, – надійшла черга по-
вторитись Івану. 

– Вибір є завжди, – під-

моргнув йому Микола. – А 
я таки піду, бо вже дійсно 
пізно. І ніякої отрути не 
боюся, бо не варто бояти-
ся того, чого немає. 

– Як підеш, як немає? – 
в один голос здивувалось 
подружжя. 

– Ніжками, як усі люди, 
– взуваючи черевики. – 
Дістати таку хитру отруту, 
якою ви мене лякали, щоб 
без смаку та запаху, пере-
січній людині не під силу. 
А ви – не якісь там спец-
агенти, а звичайні роботя-
ги. Тим більше, що ви б ні-
коли не стали ризикувати 
здоров’ям своєї можливої 
дитини, коли б я пристав 
на вашу інтимну пропози-
цію. Бо отрута потрапляє 
в кров, а разом з нею ще до 
якоїсь рідини, з якої жит-
тя й виникає. Тож дитинка 
щонайменше б народилась 
нездоровою, коли б наро-
дилась узагалі. Не розумі-
ти цього, наважуючись на 
такий відчайдушний крок, 
ви не могли. Відтак маємо 
простий висновок, що чай 
був – дякую за нього – без 
зайвих домішок. І тому ні-
чим мені не загрожував. 

– Я ж казав тобі, що він 
розумний і «на понт» його 
не візьмеш, – докір у голо-
сі Івана в бік дружини. – А 
ти «давай спробуємо, да-
вай спробуємо». От і спро-
бували, як тепер брату в 
очі дивитись…

– Ванько, ти був і лиша-
єшся мені братом, нехай 
і двоюрідним, – утішив 
його Микола. – Тому слу-
хай і мотай на вуса, яких у 
тебе немає. За раз чоловік 
виплескує із себе до трьох 
мільйонів тих часток, що 
дають продовження роду. 
Натомість життя дає тіль-
ки одна-єдина, яка перша 
дістанеться заповітного 
жіночого місця. У столиці 
їх усіх уважненько про-
глянуть, через дрібне сито 
пропустять, але таки зна-
йдуть ту єдину, що спро-
можна продовжити тебе 
в нащадках. Це дещо при-
низлива процедура і, чес-
но кажучи, недешева. Але 
дитинка того варта, повір 
мені. 

– А як ти знаєш? – заго-
рілась надія в очах Ольги. 

– Мій син Сашко, як 
пам’ятаєш, також не од-
разу з’явився. А зараз ні-
чогенький, уже шостий 
рік йому пішов. Тому й 
знаю…

Життя як життя

Крок до мрії

Е. МІСЦЕВИЙ. 
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З щирим серцем

g Благодійність

Добрі «десантники»
На підприємствах Групи Метінвест прово-
диться доброчинна акція «Десант добрих 
справ». Не став винятком й Інгулецький гір-
ничо-збагачувальний комбінат, чиї волонте-
ри з числа працівників активно долучились 
до справи. Корпоративна акція «Десант 
добрих справ» має на меті підвищити ефект 
соціальних інвестицій компанії Метінвест у 
регіонах присутності, у тім числі в Кривому 
Розі.

Розминка  
для «Самаритян»

Попередньо було ви-
вчено потреби певних со-
ціальних закладів, розта-
шованих на житломаси-
ві Інгулець. Групи добро-
вольців за жеребкуванням 
отримали завдання навес-
ти лад на рівних за склад-
ністю об’єктах. Хоча ці за-
вдання мали виконуватись 
протягом тижня у вільний 
від основної роботи час, 
вишикувалась довга чер-
га охочих приєднатись до 
шляхетного почину. Ком-
бінат зобов’язався надати 
необхідні будівельні мате-
ріали. Після підбиття під-
сумків найсумлінніша ко-
манда отримає сертифікат 
на 10 тис. грн. для продо-
вження благодійної допо-
моги.

Переобладнати санітар-
ний вузол медичного бло-
ку в Криворізькій спеці-
альній загальноосвітній 
школі-інтернаті №3 ви-
пало команді волонте-
рів «Самаритяни». Хлоп-
ці пригадали, як спершу 
розгубились від побачено-
го, протягом лічених днів 
належало здійснити те, 
на що зазвичай необхідно 
фактично з місяць: демон-
тувати ванну, унітаз, рако-
вини, труби, кахель, две-
рі, встановити все нове, 
підфарбувати… Довелось 
кликати на поміч вірних 
товаришів, не працівників 
ІнГЗК, але кому небайду-
жа доля дітей з особливи-
ми потребами. Трудились 

аж уп’ятнадцятьох, і в тер-
міни вклались, і з якістю 
не схибили.

Директор школи-інтер-
нату №3 Ольга Ільчук до-
дала: перед ремонтом во-
лонтери, певно, «для роз-
минки», подарували учням 
своїми силами розробле-
ну комп’ютерну віртуаль-
ну екскурсію промислови-
ми потужностями ІнГЗК 
з розповідями про цехи, 
технологічні процеси, гір-
ничу техніку, це сприяти-
ме випускникам в обран-
ні майбутньої професії. А 
ще комбінат подарував си-
ротам можливість відвіда-
ти цирк і дитячу театралі-
зовану програму.

«ВДВ» –  
«Без комплексів!»

У школі №59 занехая-
на колишня столярна май-
стерня стрімкими темпа-
ми перетворювалась на 
невеличкий затишний гім-
настичний зал, призначе-

ний для учнів молодших 
класів. Тут затія вимагала 
суттєвих витрат, окрім ко-
штів ІнГЗК і кількох тисяч 
самої школи, вагомий вне-
сок здійснив депутат Ін-
гулецької районної ради 
Олег Нелень. З хмари пилу 
виринув старший бригади 
«Без комплексів» Дмитро 
Шматко, каже, велика кім-
ната від підлоги до самі-
сінької стелі була захара-
щена зламаними партами, 
меблями та іншим рема-
нентом, довго усе це при-
бирали, безпосередньо ре-
монтом займаються лише 
другий день, необхідні ма-
теріали й інструменти є в 
достатку, тож праця при-
носить задоволення і за-
тримки уникнуть: «Серед-
ній вік нашої команди – 25 
років, потрудитись на за-
гальне благо кличе відпо-
відальність перед підрос-
таючим поколінням, ство-
рений спільними зусилля-
ми тренажерний зал ста-
не доброю альтернативою 
марнуванню часу десь по-
підтинню з пляшкою пива 
в руках – нехай ліпше ті 
руки будуть зайняті штан-
гами».

На території одного з ін-
гулецьких дитсадків осе-
лились декілька громад-
ських організацій, у тім 
числі спілка людей поваж-

ного віку зі статусом дітей 
війни, волонтери виріши-
ли і їм пособити в обла-
штуванні штабу. Трудове 
завзяття тут проявляє ко-
манда «ВДВ» – хоча біль-
шість членів невеликого 
колективу взагалі не слу-
жили в армії, таке ім’я об-
рали на честь роду військ 
під стать справжнім чоло-
вікам, яким підкоряються і 
бойові, й цілком мирні за-
дачі, та й з «Десантом до-
брих справ» перегук оче-
видний. Для якнайкращо-
го оздоблення приміщен-
ня, «десантники» запро-
сили долучитися до них 
професійного художника-
оформлювача.

Лавина  
щиросердності

Дещо несподіване, од-
нак цілком закономір-
не продовження отрима-
ла ініціатива Метінвесту 
в школі №114. Даний на-
вчальний заклад мав про-
стору швейну майстерню: 
уроки трудового навчання 
проводяться тільки ліче-
ні години протягом тиж-
ня, класів молодшим шко-
лярикам не вистачає, від-
так назріла необхідність 
пристосувати «царство 
рукодільниць» під потре-
би першокласників. Коли 
звістка про перепрофілю-

вання кабінету набула ши-
рокого розголосу, батьків-
ський комітет заявив про 
намір приєднатись до ре-
монту. Бажання штукату-
рити-фарбувати вияви-
ли вчителі, звісно, у поза-
урочний час. Значить, 
стратегічно задум «Десан-
ту добрих справ» свою мі-
сію виконав, запалив серця 
громадян бажанням тво-
рити благородні діла. Біль-
ше того, паралельно з опо-
рядженням екс-майстерні, 
педагоги знайшли можли-
вість кардинально пере-
устаткувати туалет на дру-
гому поверсі. Директор 
школи Людмила Хорькова 
слушно зауважила: щиро-
сердні діла потрібно вер-
шити тільки разом, відки-
даючи амбіції, егоїстич-
ні мотиви, дріб’язкові об-
рази, тоді корисні вчинки 
множаться, мов гірська ла-
вина. Відшукали можли-
вість приєднатись до то-
локи й шкільні кухарі – го-
дують будівельників пре-
смачними здобними ва-
трушками та пундиками 
власної випічки.

З нагоди Дня святого Ми-
колая інгульчани-метінвес-
тівці продовжать «десан-
туватись» із милосердни-
ми справами, наступний 
етап називатиметься «Ви-
конавці бажань». Уже роз-
почалось вивчення найза-
повітніших мрій сиріт і ма-
лечі із соціально незахище-
них родин, розробляються 
заходи організації для них 
незабутнього святкового 
дозвілля.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

g Офіційно
Про результати проведення публічних слухань

Відповідно до розпорядження місько-
го голови від 24.10.2012 № 249-р «Про про-
ведення публічних слухань» у єдиному до-
звільному центрі м. Кривого Рогу (50101, 
м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1) 27.11.2012 о 
16-00 відбулись публічні слухання з обгово-
рення заходів з обговорення проекту рішен-
ня міської ради «Про затвердження технічної 
документації з нормативної грошової оцін-
ки земель 5 населених пунктів, підпорядко-
ваних Криворізькій міській раді» та аналізу 
його регуляторного впливу, де участь бра-
ли представники постійних комісій міськра-
ди, керівники структурних підрозділів ви-
конкому міськради, керівники підприємств, 
суб’єкти господарювання, мешканці міста та 
засоби масової інформації.

Під час слухань присутніх було поінфор-
мовано, що з прийняттям запропонованого 
проекту рішення очікується, що регулюван-
ня вплине на інтереси кожної з трьох базо-
вих сфер: територіальної громади, суб’єктів 
господарювання, у власності або користу-
ванні яких перебувають земельні ділянки, 
органів місцевого самоврядування:

 – територіальна громада матиме мож-
ливість економічно, ефективно та раціо-
нально використовувати земельні ділян-

ки і отримувати додаткові надходження на 
здійснення програм соціально-економіч-
ного розвитку, фінансування міського гос-
подарства; 

– суб’єкти господарювання матимуть 
можливість спрямувати додаткові ко-
шти на здійснення соціально-економічно-
го розвитку, фінансування міського госпо-
дарства;

– органи місцевого самоврядування  
спрямують додаткові кошти на здійснення 
програм соціально-економічного розвитку 
та фінансування міського господарства. 

Слід окремо зазначити, що тепер  гро-
мадяни та суб’єкти господарювання мати-
муть змогу переоформлювати  земельні 
ділянки (договори міни, спадкування, да-
рування тощо).

 За результатами публічних слухань при-
сутні  погодились із запропонованим про-
ектом  рішення міської ради «Про затвер-
дження технічної документації з норма-
тивної грошової оцінки земель 5 населе-
них пунктів, підпорядкованих Криворізь-
кій міській раді», як таким, що необхідний 
для задоволення потреб територіальної 
громади, суб’єктів господарювання та ор-
ганів місцевого самоврядування.

Управління земельних ресурсів виконкому міськради.

Уже 30 років їх немає поряд з нами. Талановитих, 
мрійливих, натхненних майстрів красного слова, 
патріотів рідного міста. 

Пам’яті наших обдарованих 
земляків, членів літературного 
об’єднання «Рудана», загиблих 
в автокатастрофі 29 листопада 
1982 року, була присвячена ін-
формаційна зустріч у міському 
історико-краєзнавчому музеї.

Того похмурого осіннього ве-
чора «руданівці» повертались 
додому з Дніпропетровська, зі 
зйомок документального філь-
му: вони стали переможцями 
обласного конкурсу як краща 
літературна організація. На той 
час об’єднання впевнено набу-
вало авторитету й впливовості, 
імена талановитих криворізь-
ких митців стали відомими за 
межами Кривого Рогу. І раптом, 

за примхою невблаганної долі, 
трагічна подія на шосе забра-
ла життя 8 чоловік: водія і семи 
«руданівців» – Надії Іваницької, 
Анатолія Перетяченка, Сергія 
Мохова, Бориса Жуковського, 
Лариси Лазірко, Геннадія Сав-
ченка, Володимира Волошина.

Організатор заходу, старший 
науковий співробітник музею 
Андрій Чубенко, розповів за-
прошеним про історію розвитку 
тогочасної криворізької літера-
тури і велике значення діяль-
ності «Рудани» для культурного 
середовища нашого міста. Заві-
тали на зустріч і троє з чотирьох 
членів об’єднання, які вижили в 
аварії. Про діяльність організа-

ції і творчість загиблих товари-
шів розповів відомий дитячий 
письменник Олексій Стариков 
(голова літоб’єднання у 1982 
році). Обставини підготовки до 
поїздки та деталі трагічного ви-
падку нагадав присутнім Олек-
сій Цибань, який тоді був кура-
тором мистецьких подій у місті. 
Про подальшу долю тих, хто ви-
жив у страшній пригоді, повідав 
письменник Родіон Кашель.

Імена яскравих, непересіч-
них особистостей не зникають 
у проваллях небуття – вони зо-
ріють з небосхилу, легким до-
тиком торкаючись наших від-
чуттів друкованими чи руко-
писними рядками, довіряю-
чи нам таїни власних душ. І це 
триватиме доти, поки ми про 
них пам’ятатимем…

Тетяна ДРЄЄВА.

g Пам’ятаємо

Імена, що зоріють…
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g Варто знати

Яка мочалка краща?
Якою мочалкою краще користуватися і чи 
користуватися мочалкою взагалі — запи-
тання дуже індивідуальне. Чутлива шкіра, 
приміром, не сприймає грубого розтиран-
ня мочалкою, жирна, навпаки, може звіль-
нитися від забруднень і жиру лише за допо-
могою мочалки, причому шорсткої.

Є й загальні правила, 
які стосуються скоріше 
гігієни. У кожного члена 
сім’ї має бути своя мочал-
ка. За гігієнічними норма-
ми, міняти її потрібно раз 
у півроку, не дочікуючись, 
поки вона зовсім «змоча-
литься».

Усі мочалки різні, але, 

вибираючи «свою», орі-
єнтуємось, як правило, на 
«подобається – не подоба-
ється». Але якість миття і 
косметичний ефект зале-
жать у першу чергу від ма-
теріалу, з якого зроблена 
мочалка.

Для швидкого миття під 
душем найкраще вико-

ристовувати поролонову 
губку. Вона економно на-
милюється, дає густу стій-
ку піну.

Для розтирання під-
ходять в’язані мочалки-
джгути. Причому, виро-
би крупної в’язки труть 
грубше.

Нейлонові мочалки — 
еластичні і міцні, але пога-
но вбирають вологу, тому 
варто на них трохи силь-
ніше натиснути — і вони 
починають дряпати шкі-
ру, як наждачний папір.

Віскозні волокна на-

впаки добре 
вбирають воду, 
на дотик шов-
ковисті і ніж-
ні, але дуже не-
міцні і прослу-
жать недовго.

Гумові мочалки з 
ручкою допоможуть тим, 
хто бореться із целюлітом.

Нині багато хто віддає 
перевагу виробам із на-
туральних рослинних ма-
теріалів. На першому міс-
ці, безумовно, мочалки із 
люфи, яка належить до 
родини однолітніх трав 

родини гарбузових. Росте 
вона, як огірки. Недозріла 
люфа – м’яка, невеликого 
розміру, більше підходить 
для миття дітей. Дозріла 
– товста, із чорними зер-
нятками. Така буде терти 
доволі сильно, але й від-
миє як слід.

Домовичок

g Згодиться
Чистимо жалюзі

Найпростіші в догляді пластикові та метале-
ві жалюзі – їх достатньо лише періодично проти-
рати вологою ганчіркою, змоченою у мильній 
воді чи порошку, а металічні можна навіть 
терти щіткою.
Дерев’яні жалюзі протирають ганчіркою і 

чистять пилососом.
Складніше почистити тканинні жалюзі. Спочатку потрібно зняти нижній лан-

цюжок і вийняти вантажики, потім зняти із бігунків самі ламелі (смужки). Кожну 
ламель скручують у рулончик (щоб ліпше зберегти форму, ламель можна зав’язати в 
марлю) і опускають у мильну воду чи воду із порошком.
У жодному разі не можна терти ламелі, просто нехай полежать. Після того, як 

бруд зійде, ламелі виймають із води і вішають на місце. Під своєю вагою вони ви-
прямляються і висихають.
Проте, якщо тканина не дуже якісна, тонка, то після такої процедури вони мо-

жуть витягнутися по краях і втратити форму.

g На замітку

Обійтися 
без хімії
Використовуючи посуд бага-
то років, ми і не помічаємо, на-
скільки змінюється його стан з 
плином часу. Чашки темніють, 
на сковорідках з’являються 
неприємні скоринки старого 
жиру, іноді – іржа.

Розв’язати будь-яку з цих про-
блем можна домашніми засоба-
ми, які, як правило, завжди є на-
похваті.

1. Темний наліт від кави і чаю, 
який так псує зовнішній, а 

точніше сказати внутрішній, ви-
гляд чашки, зникне, якщо протер-
ти забруднене місце звичайним 
оцтом або сильно концентрова-
ним розчином солі.

2. Темний наліт з кавника піде в 
минуле, якщо прокип’ятити 

в ньому воду зі шматочком лимона і 
дати ще трохи постояти.

3. Розчин з чайної ложки солі 
і столової ложки звичайно-

го оцту допоможе привести в по-
рядок емальований посуд.

4. Пригорілу їжу найкраще від-
чищати за допомогою кон-

центрованого розчину солі. Спочатку 
залити ним всю підгорілу площу, по-
чекати кілька годин, прокип’ятити. І 
вже після цієї процедури залишить-
ся лише помити постраждалий по-
суд звичайною губкою.

5. Іржі спробуйте позбутися за 
допомогою ріпчастої цибулі.

6. Видалити накип можна, 
прокип’ятивши в посуді 

воду з оцтом або лимоном.

7. Повернути блиск кришталю 
допоможе полоскання по-

суду спочатку в теплій воді із сіл-
лю, а потім – у холодній воді з сіл-
лю. У деяких випадках, напри-
клад, якщо посуд покритий тефло-
ном, сіль краще замінити на соду.

Під час застілля 
плями на скатертині 
просто неминучі, 
але для того, щоб 
простіше їх було 
відіпрати, необхідно 
застосовувати 
екстрені заходи.

Не варто особливо пані-
кувати, якщо хтось із гостей 
пролив на скатертину вино. 
Постарайтеся промокнути 
якнайбільше пролитого вина 
серветками, після чого змо-
чіть кухонний рушник у хо-
лодній воді й протріть пля-
му. Потім підстеліть під ска-
тертину кілька серветок, 
зверху теж покладіть їх на 
пляму. Поставте що-небудь 
на серветки для того, щоб 
вино, що залишилося, могло 
ввібратися в серветки. Після 
застілля посипте сіллю пля-
ми, що залишилися на ска-
тертині.

Залишки соусу необхідно 
зібрати ложечкою, після чого 
промокнути пляму паперо-
вою серветкою. Не потрібно 
протирати пляму вологою 
губкою, тому що жир одна-
ково не розчиниться у воді. 
А перед пранням необхідно 
буде скористатися плямови-
відником.

Плями пива промивають-
ся в теплій воді з додаванням 
спирту (1 ст.л. спирту на 0,5 л 
води).

Плями кави потрібно про-
сто відразу запрати в холод-
ній воді.

Плями від лікерів проми-
ваються теплою водою з на-
шатирним спиртом.

Плями шоколаду або мо-
розива відразу промивають-
ся водою; якщо пляма всти-
гла засохнути, її потрібно 
промити водою з борним ми-
лом (10 г мила на 1 л води).

Якщо плями від фруктів 
залишилися на білій ткани-
ні, потрібно використову-
вати звичайний відбілювач, 
а якщо на кольоровий – ли-
монну кислоту або лимон-
ний сік з сіллю.

Плями від помідорів, якщо 
вони свіжі, потрібно запрати 
в теплій воді з нашатирним 
спиртом. Засохла пляма чис-
титься перекисом водню і на-
шатирним спиртом.

Яєчні плями промивають 
холодною водою з милом або 
нашатирним спиртом.

За матеріалами вітчизняних видань.

g Зверніть 
        увагу! 

Як врятувати  
скатертинуЗручна штука – термос! Хочеш чай бери 

з собою на риболовлю, хочеш – бульйон. 
Якщо потрібно, можна в ньому і лікар-
ські трави заварити, а можна і ряжанку 
заквасити. 

Чудова штука – тер-
мос! Одне погано – чис-
тити його важко. Наліт 
від чаю або кави утво-
рюється усередині кол-
би термоса якось непо-
мітно. Начебто постійно 
миєш його, стежиш, щоб 
напої в ньому не засто-
ювалися, а в один пре-
красний день помічаєш: 
термос треба не просто 
мити, його пора чисти-
ти. Питання про те, як 
відмити термос, акту-
альне завжди.

Термоси бувають різ-
ні: зі скляною (дзеркаль-
ною) колбою і виготов-
лені з нержавіючої сталі. 
Мова піде про другі.

Те, що темний наліт 
виглядає неестетично, це 
півбіди, але він свідчить 
про те, що на стінках по-
судини нагромадилися 
органічні залишки. Ці за-
лишки надають напоям 
неприємний запах і псу-
ють смак. У результаті ми 
отримуємо чай з присма-
ком кави або бульйон з 
чайним ароматом.

Відмити термос зви-
чайними, навіть дуже 
ефективними для іншо-

го посуду засобами не 
виходить. Що ж робити? 
У залежності від ступе-
ня забруднення для очи-
щення термоса застосо-
вують різні засоби, іноді 
вони вельми незвичайні.
Коли наліт слабкий, 

можна спробувати ви-
далити його за допомо-
гою звичайного лимона. 
Його треба нарізати час-
точками, укласти в тер-
мос, залити окропом і 
залишити на ніч. Вранці 
просто обполосніть тер-
мос. Разом з нальотом 
піде і неприємний запах.
Наступний засіб 

для більш сильного за-
бруднення. Нам знадо-
биться звичайна харчо-
ва сода і перловка. Кру-
пу (приблизно півсклян-
ки) засипають у термос, 
додають кілька ложок 
соди, заливають все це 
окропом (половину об-
сягу термоса), закрива-
ють кришкою і інтенсив-
но струшують термос. 
Крупа тут використову-
ється не як засіб, що чис-
тить, а скоріше як губка 
для миття посуду.
Якщо ці два спосо-

би не дали ніяких резуль-
татів і питання про те, як 
відмити термос, все ще 
стоїть на порядку денно-
му, то можна спробува-
ти і більш сильний засіб 
– кока-колу. Перед тим 
як залити «колу» в тер-
мос, напій слід добре на-
гріти, тобто довести май-
же до кипіння. Якщо під 
рукою немає «коли», пі-
дійде й «фанта». Як за-
звичай, залишаємо це все 
на ніч, щільно закривати 
кришку не треба. Чи буде 
результат для вас приєм-
ним або змусить заду-
матися про те, що ж ми 
п’ємо, але термос пови-
нен очиститися.

Буває, що навіть 
цей засіб не спрацьовує, 
тоді залишається засто-
сувати останній переві-
рений спосіб відмиван-
ня термоса. Для цього 
нам знадобиться наша-

тирний спирт. У 
пробці від плас-

тикової пляшки 
треба виконати чоти-
ри отвори, через які слід 
пропустити ниточки. Це 
потрібно для того, щоб 
пробку з налитим в неї 
нашатирним спиртом 
можна було акуратно 
опустити на дно термо-
са, а потім так само аку-
ратно дістати. Термос 
прикриваємо (не закру-
чуючи) кришкою і за-
лишаємо на ніч. Вранці 
дістаємо пробку і миємо 
термос будь-яким мию-
чим засобом.

Звичайно, термос кра-
ще мити відразу, як тіль-
ки ви повернулися з пік-
ніка, прогулянки, рибо-
ловлі або походу, але і 

це не гарантує, що через 
якийсь час ви не виявите 
неприємний темний на-
літ на його стінках. Хоча 
тепер, коли ви знаєте, як 
відмити термос, це не 
страшно.

g У записник

Як відмити термос?

До речі, піалку з нашатирем можна поставити в 
духовку, і все, що ви до цього не могли відмити 
ніякими миючими та чистячими засобами, легко 
зніметься дотиком губки.
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Без хвороб

g  З природної 
       аптеки

Горобину  
збирають 
до приморозків
3 лікувальною метою 
використовують зрілі 
плоди. В народній 
медицині – квітки та 
листя.

Плоди збирають до настан-
ня приморозків. Вони мають 
в’яжучу, послаблювальну, сечо-
та жовчогінну дію. Зупиняють 
кровотечі. Свіжі плоди корис-
но вживати при атеросклерозі, 
гіпертонії та нирковокам’яній 
хворобі. Настій, відвар або сік 
плодів вживають при розладах 
травлення, захворюваннях пе-
чінки та жовчного міхура, ожи-
рінні, геморої, маткових крово-
течах, при зупинці місячних та 
як протизаплідний засіб.

Чудово поєднується гороби-
на із шипшиною (в напої). Щоб 
виготовити горобиновий напій, 
потрібно 1 ст. л. плодів заварити 
в склянці окропу, настояти про-
тягом 4 годин. Вживати по пів-
склянки двічі-тричі на день.

Горобина дає добрий ефект 
при бородавках і туберкульозі 
шкіри, грибкових ураженнях.

Протипоказано вживати го-
робину людям, схильним до 
згущення крові.

Для поповнення вітамінів в 
організмі можна приготувати 
кисіль горобиновий. Для цього 
потрібно взяти 2 ст. л. горобино-
вого соку, 1 ст. л. цукру, 2 склян-
ки води та 1 ст. л. картопляного 
крохмалю. В горобиновий сік 
всипати цукор і додати воду, 
довести до кипіння й поступово 
влити розчинений у холодній 
воді крохмаль. Треба переміша-
ти й довести до кипіння.

Спосіб застосування вну-
трішньо: 

• свіжий сік по 50 мл – 4 рази 
на день як вітамінний засіб;

• відвар (15 г плодів на 1 
склянку окропу, варити 12 хв. 
і настояти ніч. Вживати по 1 ст. 
ложці 4 рази на день);

• настоянка (200 г подрібне-
ної сировини на 1 л горілки, на-
стоюють 12 днів). Вживають по 1 
ч. ложці тричі на день при пору-
шеннях менструального циклу в 
клімактеричний період;

• сироп (1 л соку плодів ва-
рять із 600 г цукру). Вживають 
по 1 ст. ложці 3 рази на день при 
ожирінні;

• настій молодих гілок – 2 
ст. ложки подрібненої сировини 
на 400 мл окропу, кип’ятять 5 хв. 
Вживають по 0,5 скл. 4 рази на 
день при туберкульозі шкіри;

• чай з листя (30 г сирови-
ни заварюють у 3 скл. окропу). 
 Вживають по 1 скл. 3 рази 
на день при нирково- та 
жовчокам’яній хворобах.

Для зовнішнього застосу-
вання:

• кашку зі зрілих ягід на ніч 
прибинтовувати до бородавок, 
лишаїв, екзем 10 днів;

• свіже листя горобини по-
сікти, відтиснути, щоб пустило 
сік, і прикладати на ніч до ура-
жених грибком ніг, рук 2 тижні.

Річ у тому, що слабкість і 
нездужання – постійні су-
путники людей – прийня-
то списувати саме на «під-
ступну» погоду. Одні люди 
долучаються до нарікань, 
інших це дратує. Думки 
щодо впливу зміни пого-
ди на людський організм – 
діаметрально протилежні. 
Хто ж все-таки має рацію 
пояснить лікар-терапевт 
Мирослава БУЗЬКО.

Холод впливає  
на психіку

Проаналізуймо своє са-
мопочуття. І перед дощем, 
і перед снігопадом у біль-
шості людей ломить кістки. 
Зрозуміло, що різке похо-
лодання нікому не прино-

сить приємних емоцій, але, 
виявляється, воно ще нега-
тивно позначається на люд-
ському організмі. Свого 
часу російські лікарі дослі-
джували здоров’я людей, 
які виїхали до Крайньої 
Півночі. З`ясувалося, що 
у них спостерігалося пога-
не самопочуття, допікала 
нудьга, вони замикалися в 
собі. Адаптація до суворих 
умов проходила довго і бо-
лісно.

Велося спостереження 
і за тими, хто з народжен-
ня жив на Крайній Півно-
чі. Вчені дійшли висновку, 
якщо б «північний» абори-
ген переїхав до середньої 
смуги Росії, він міг би по-
мерти. Захисні сили орга-
нізму мешканців Півночі 
були настільки зношені, що 
сил на акліматизацію йому 
просто не вистачало.

Клімат здатний впливати 
на особливості характеру 
людини та її поведінку за-
лежно від того, в якому клі-
матичному поясі людина 
мешкає. Не випадково вва-
жають, що сибіряки спо-
кійніші, урівноваженіші, а 
мешканці Півдня зазвичай 
темпераментні.

Цікаве спостереження 
одного психіатра, який, 
вперше зустрівшись з меш-
канцями одного з дуже 
холодних регіонів, спочат-
ку прийняв їх за психічно 
хворих. Для цього діагнозу 

були усі симптоми – люди 
поводили себе незвично 
порівняно з іншими.

Люди-барометри
Феномен впливу пого-

ди на людський організм 
вивчають вже дуже давно. 
Спостереження виявили, 
що в нашій країні від по-
годних умов залежать 
близько 35% дорослого 
населення. Симптоми цієї 
залежності – мігрень й 
інші види головного болю. 
Вони можуть спостеріга-
тися при найменшій зміні 
у погоді. Під час погодних 
коливань найчастіше тра-
пляються напади у тих, 
хто страждає на захворю-
вання легень, нирок.

Якщо насувається те-

плий фронт повітря, то не 
виключено, що ви погано 
спатимете, відчуєте, що вам 
складно зосередити свою 
увагу. Людям з високим 
або низьким артеріальним 
тиском, а також тим, які 
страждають на стенокар-
дію або перенесли інфаркт, 
багато клопоту завдають 
низький тиск повітря, 
дощ і навіть набридлива 
мжичка. Завжди відчува-
ють зміни погоди хворі на 
ревматизм. Вони як баро-
метри, які передбачають 
погоду краще за будь-
який Гідрометцентр.

Відповідальна – 
сонна артерія

Якщо тиск у судинах 
раптово падає, це зумов-
лює рефлекс убезпечен-
ня організму від колапсу 
кровообігу. Сигнал про це, 
через спинний мозок, пе-
редається у кору великих 
півкуль. З одного боку, це 
рятує організм від повної 
зупинки кровообігу. З ін-
шої – істотно позначається 
на стані і самопочутті. Такі 
процеси можуть відбувати-
ся в організмі і за несподі-
ваного потепління, і за різ-
кого похолодання. 

Відновити бадьорість 
допомагають елементарні 
заходи, про які ми часто за-
буваємо. Намагайтеся ви-
сипатися, регулярно харчу-

ватися (бажано їсти гаряче, 
хоч раз на день) і давати 
тілу хоча б мінімальне на-
вантаження: робіть заряд-
ку вдома або двічі-тричі на 
тиждень відвідуйте спорт-
зал.

Додадуть енергії і будь-
які водні процедури: 
контрастний душ, басейн, 
ванна з ароматними оліями 
цитрусових. Допоможе збе-
регти бадьорість вживання 
вітамінів групи В, аскорбін-
ки, магнію, селену і каль-
цію. За призначенням ліка-
ря можна також вживати 
ноотропні препарати, що 
покращують роботу моз-
ку. Людина – істота світло-
любна. Коли нам достат-
ньо світла, ми почуваємося 
спокійно і комфортно, а у 
сутінках та в темноті відчу-
ваємо незрозумілу тривож-
ність і втому. Починаємо 
хандрити, скаржитися на 
депресивний стан. Тому 
прислухайтеся до порад 
психотерапевтів: більше гу-
ляйте, поки надворі ще ви-
дно, а вдома встановіть по-
тужні лампи денного світла 
– адже світловий день  за-
рас зовсім короткий.

Позбудьтеся  
токсинів

Яким же чином зміни 
атмосферного тиску здатні 
вплинути на наше само-
почуття? Річ у тому, що ці 
зміни відчутно впливають 
на мембрану клітин. Че-
рез це активізуються деякі 
продукти обміну речовин, і 
особливо гомотоксини.

Треба навчитися 
«одержувати насолоду» 
від навколишнього 
світу, у всьому бачити 
прекрасне. Протягом 
робочого дня треба 
робити передихи. 
Посидьте у затишному 
кафе, постежте з вікна 
за перехожими. Ви не 
любите дощ? От і дарма. 
Пригадайте, що багато 
поетів писали про дощ 
найромантичніші вірші. 
А який після дощу 
запах! Хіба можна 
сумувати під час дощу? 
Просто треба полюбити 
будь-яку погоду.

Все це зумовлює в орга-
нізмі справжній перепо-
лох. Токсини починають 
рухатися, як наслідок лю-
дина відчуває дискомфорт. 
Терапія метеозалежності 

має ґрунтуватися насампе-
ред на зміцненні імунітету 
і виведенні токсинів з орга-
нізму. Логіка надзвичайно 
проста. Що міцніше орга-
нізм, то менше він засміче-
ний, тож менше схильний 
до залежності від стану ат-
мосферного тиску.

Ближче  
до природи!

Не секрет, що в містах 
людей, які страждають 
на метеозалежність, зна-
чно більше, ніж у сільській 
місцевості.  Це і не див-
но. Адже у місті в повітрі 
переважають важкі іони, 
які вкорочують світловий 
день.

Плюс до всього в містах 
порушений природний во-
дообмін. Дощова вода не 
йде в землю, а активно ви-
паровується. Це, до речі, 
причина того, чому в місті 
значно важче переносити 
холод і спеку. Це пояснює, 
чому в містах значно біль-
ше людей, які стражда-
ють на депресію і постійно 
скаржаться на погоду. 

Магнітні бурі
Немало клопоту людям 

завдають дні підвищеної 
сонячної активності. У на-
роді їх зазвичай називають 
магнітні бурі. Як уберегти-
ся від них? Питання непро-
сте. Ось що радять фахівці.

Якщо ви страждаєте на 
серцево-судинні захворю-
вання, підвищується тиск, 
у дні, коли активізуються 
магнітні бурі, максимально 
скоротіть список заплано-
ваних справ. Перенесіть не-
приємні розмови або важ-
ливі візити на інший день. 
Не робіть великих поку-
пок, уникайте конфліктних 
ситуацій. Бажано не ко-
ристуватися автомобілем, 
а прогулятися пішки. І, без 
сумніву, не варто у ці дні за-
хоплюватися спиртним або 
іншими тонізуючими засо-
бами.

Погодні невротики
Залежність людини від 

погоди не обмежується 
лише метеозалежністю. Є 
ще й таке поняття, як ме-
теоневроз. Це дуже поши-
рена недуга, і його не пояс-
ниш на біологічному рівні. 
Залежність багатьох людей 
від погоди пояснюється не 
перепадами тиску, не змі-

ною погоди і не спалахами 
на Сонці, а проблемами 
психологічними. Якщо го-
ворити простіше, то ме-
теоневроз – це фатальна 
залежність настрою і са-
мопочуття від того, яка за 
вікном погода. Аналізи по-
казують, що в організмі все 
гаразд, але людина реально 
нездужає. «Як тільки поба-
чу, що за вікном дощ, так 
відразу все з рук валить-
ся», – ось найпоширеніший 
в цьому випадку вислів. 
Можна порадити метео-
невротикам узяти себе в 
руки і не вередувати. Хоча 
подібна залежність від по-
годи може призвести до 
вельми сумних результатів.

Автомобілісти ризику-
ють потрапити в аварію, 
на роботі працівник стає 
вкрай неуважним. Ця не-
дуга, хоч і схожа на зви-
чайну лінь, але є серйозним 
захворюванням, з яким не-
обхідно активно боротися. 
Прояви метеоневрозу не 
піддаються фіксації. Тут не 
допоможуть найсучасніші 
прилади. Хіба можна змі-
ряти апатію, тугу, нудьгу? 
Звичайно, ні. Досить важко 
докопатися і до самих при-
чин метеоневрозу. Буває, 
що ще в дитинстві дитина 
часто спостерігає, як у бать-
ків псується настрій при 
поганій погоді. У будин-
ку змінюється атмосфера. 
Дитині приділяють менше 
уваги. Все це відкладаєть-
ся в дитячій підсвідомості 
і потім, вже в зрілому віці, 
може призвести до метео-
неврозу.

Дуже корисні лікуваль-
на фізична культура, гар-
тування повітряними і 
сонячними ваннами. Ефек-
тивні хвойні ванни, які лег-
ко приготувати з хвойного 
екстракту в домашніх умо-
вах. Важко переоцінити 
також значення здорового 
способу життя, відмову від 
такого чинника ризику, як 
куріння.

При усіх видах метео-
залежності слід постійно 
робити фізичні вправи, за-
гартовуватися, вести здо-
ровий спосіб життя. Якщо 
це повністю не зведе нані-
вець симптоми хвороби, то 
ймовірно її знизить. У будь-
якому разі тільки вам вирі-
шувати – чи є у природи 
погана погода і чи маєте ви 
повністю від неї залежати?

Будьте вкрай обережні. Пам`ятайте, що в ці дні ви осо-
бливо вразливі. Статистика – невблаганна. Відомо, що 
близько 70% інфарктів, гіпертонічних кризів та інсультів 
трапляються якраз під час горезвісних магнітних бур. У 
дні магнітних бур набрякає обличчя. Гіпертонікам у такі 
дні без ліків виходити не варто.

Метеозалежність: 
СЕРЙОЗНА ХВОРОБА ЧИ СИМУЛЯЦІЯ?

При зміні сезонів року чимало людей скаржаться на 
занепад сил і зниження працездатності. Сезонні змі-
ни погоди спричиняють різке зростання кількості 
людей із хворим серцем та судинами. Для таких па-
цієнтів метеозалежність – важливий фактор. Лікарі 
зазначають, що такі хворі зазвичай уважно стежать 
за прогнозами погоди. Нині нема жодної людини, 
яка не скаржилася б на погоду. І винні тут не спека 
чи холод, пекуче сонце чи дощ. 

 У грудні очікуються 

магнітні урагани 

в такі дні: четвер,  

13 грудня,  субота,  

15 грудня, п'ятниця, 

28 грудня, а також 

субота, 29 грудня.
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Без хвороб

Є ПИТАННЯ  
ЩОДО МОДЕРНІЗАЦІЇ  
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я?  

ЗВЕРТАЙТЕСЯ!
Телефон «гарячої» лінії 
Головного управління  

охорони здоров’я  
Дніпропетровської  

облдержадміністрації:
0-800-50-72-50

Як будуть здійснюва-
тись лабораторні  
дослідження  
в центрах первинної 
медико-санітарної 
допомоги?

Базові дослідження (аналіз кро-
ві, сечі, вимірювання рівня глю-
кози у крові) можна пройти без-
посередньо у закладах первинної 
медико-санітарної допомоги (в 
амбулаторіях). Якщо виникає не-
обхідність більш детального об-
стеження і консультування, лікар 
первинної допомоги (сімейний 
лікар, терапевт, педіатр, акушер-
гінеколог) видає направлення до 
лікувального закладу вторинного 
рівня. Обсяг необхідних обстежень 
визначається захворюванням па-
цієнта.

Для чого створюється 
електронний реєстр 
пацієнтів?

Електронний реєстр пацієнтів 
створюється з метою підвищення 
якості та ефективності надання 
медичної допомоги, а також для 
достовірності статистичної інфор-
мації в медичних закладах. 

Медичні працівники лікуваль-
но-профілактичних закладів вно-
сять до реєстру: прізвище, ім`я, по 
батькові пацієнта; його стать, дату 
народження, групу крові та резус-
фактор, місце народження, місце 
проживання, місце роботи, серію 
і номер паспортного документа 
(свідоцтва про народження – для 
осіб, які не досягли 16-річного 
віку); номер і серію пільгового 
посвідчення, пільгову категорію, 
групу інвалідності (для пільгових 
категорій населення); дані про лі-
кувально-профілактичний заклад, 
де пацієнту надана медична до-
помога; вид наданої пацієнту ме-
дичної допомоги; найменування 
лікарських засобів, що закуплені 
для лікування пацієнта за рахунок 
державного та місцевих бюджетів; 
згоду пацієнта на обробку персо-
нальних даних за встановленою 
Міністерством охорони здоров`я 
формою.

На сьогоднішній день у Дніпро-
петровській області вже впрова-
джуються заходи щодо ведення 
електронного реєстру пацієнтів у 
всіх центрах первинної медико-
санітарної допомоги, та згодом 
усі медичні заклади області пере-
йдуть на електронне ведення реє-
стру пацієнтів.

Реєстрація та внесення до елек-
тронної бази особистих даних па-
цієнтів відбувається тільки за їх 
особистою письмовою згодою. Усі 
персональні дані захищені законо-
давством. Відмова особи від вне-
сення її даних до реєстру ні в яко-
му разі не означає, що медична 
допомога в амбулаторіях Центрів 
первинної медико-санітарної до-
помоги (ЦПМСД) буде надаватися 
в не повному обсязі.

Первинна медична допомога 
надається всім жителям Дніпро-
петровщини в ЦПМСД та їх струк-
турних підрозділах.

g Лікнеп для любителів делікатесу

Сумнівні гриби у банку закрив –  
небезпеку родині створив...
Мій близький знайомий, повернувшись зі 
столиці з відрядження, сяяв, немов нова 
копійка.

–  Знаєш, друже, я був 
біля ринку «Лук’янівський» 
і накупив у бабусь з відро 
свіжих білих грибочків з 
лісу, лисичок, маслюків, – 
радів Сашко. – Оце вже й 
закатав їх у літрові баноч-
ки, коли приїхав до Криво-
го Рогу. Дружина Тамара 
буде в захваті, коли повер-
неться від матері з Полтав-
щини. Сюрприз представ-
лю не одразу (він схований 
мною в надійному місці), а 
подам на новорічний стіл. 
Правда, я добре придумав?

– А ти, Сашку, знаєшся 
на грибах чи як? – цікав-
люсь.

– Та хто там... Гриби про-
давали солідні бабульки з 
Житомирщини, казали, що 
всі перевірені, тож хвилю-
ватись мені нічого. Та й ціна 
прийнятна, не  те що в нас.

Але чомусь в мене 
з’явились сумніви щодо 
якості грибів. Очевидно, 
Сашко трохи поквапився: 
варто було показати лісову 
продукцію досвідченому 
грибнику. Тим більше, що 
лисички, маслюки прода-
вались на стихійному рин-
ку, хоча й столичному. Від 
цього небезпеки аж ніяк 

не менше. Я розповів при-
ятелю, що мій колишній 
колега Роман Карнаух (він 
нині мешкає в США) теж 
не дуже знався на грибах, 
але дуже любив їх збирати.

Одного разу, будучи у 
відрядженні, ми зупини-
лись на автомашині під 
Києвом. Зайшли в лісок, 
що обабіч шляху. Роман 
Карнаух за хвилин 15-20 
назбирав кілька відер не-
відомих грибочків. Усі – 
красені, один в один. Ро-
ман ніколи не ризикував. 

Отож запропонував по 
дорозі в столицю показа-
ти всю цю «красу» досвід-
ченому місцевому гриб-
нику. За п’ять гривень 
той залюбки здійснив 
«моніторинг». Після чого 
в Романа залишилось 
тільки піввідра маслюків, 
лисичок та білих грибів. 
Цією розповіддю я, зда-
ється, посіяв зерно сум-
ніву, і Сашко замислився: 
може, і справді показати 

ті гриби знавцю?
– У цьому не вар-

то сумніватись, а 
ліпше оті невідо-
мого походження 
гриби, хоча вже 
й законсервовані, 
взагалі викинути, 
– застерігає лікар-
методист комуналь-
ної установи «Криво-
різький центр здоров’я» 
Сергій Спіров. – І не жал-
кувати про втрачені гроші 
– здоров’я родини важливі-
ше. Адже вживання грибів 
домашнього консервуван-
ня в останні роки призве-
ло до збільшення випадків 

тяжкого захворювання – 
ботулізму. Воно переваж-
но закінчується трагічними 
наслідками. Збудники боту-
лізму потрапляють на гри-
би у вигляді спор, які дуже 
стійкі до різних факторів, у 
тому числі й до високої тем-
ператури. Для попереджен-
ня плісняви, скажімо, мари-
новані гриби можна одразу 
залити рослинним маслом 
або жиром з вівці. У соле-
них грибах повинно бути не 

м е н ш е 
10% солі 
від маси 

грибів. І 
темпера-

тура їх збері-
гання не повинна 

перевищувати 10 градусів 
за Цельсієм.

– Якщо вже хтось з’їв 
заражені гриби, то що від-
чуває?

– Головний біль, запамо-
рочення, болі в кишечнику 
та шлунку, сухість у роті, 
туман в очах, ускладнен-
ня рухів ніг та рук. За на-
явності інших симптомів 
харчової токсикоінфекції, 
пов’язаних із вживанням 
грибів, з’являються роз-
лади травлення, нервової 
системи, значно знижуєть-
ся серцева діяльність. До 
приходу лікаря треба ви-
кликати блювання, поста-
вити клізму, дати потерпі-
лому молоко чи каву. 

– А які все-таки сані-
тарно-гігієнічні правила 
при консервуванні грибів, 
придбаних на організова-
них ринках, де вся ця делі-
катесна продукція переві-
ряється?

– Напередодні приготу-
вання треба ретельно ви-
мити руки з милом. Якщо 
є порізи, опіки, гнійники, 
варто їх забинтувати й зо-
дягнути гумові рукавички. 
Не використовувати для 
консервації старі, пересо-
хлі гриби, хоча вони й не 
червиві. Не варто зберіга-
ти гриби в оцинкованих, 
алюмінієвих ємностях. 
Очистіть гриби від землі 
(коли така є), неодноразово 
промийте чистою питною 
водою. Гриби обов’язково 
консервуйте з додаванням 
оцтової чи лимонної кис-
лоти. Вони запобігають 
утворенню токсину. Посуд, 
призначений для консер-
вування, потрібно добре 
вимити й прокип’ятити. 
Скляні банки після напо-
внення теж треба швидко 
прокип’ятити. Скажімо, 
у 0,5 літра – 30 хвилин, 1 
літр – протягом години, у 
3 літри – упродовж трьох 
годин. Консервовані гриби 
рекомендую зберігати на 
холоді й перед вживанням 
прокип’ятити. Отоді спо-
кійно можна їх подавати до 
новорічного столу.

g Життєва ситуація та коментар фахівця

Коли виникла підозра, що сусід психічно хворий...
Погодьтесь, у нашій напруженій повсякденності тра-
пляється так, що в когось із нас не витримують нерви. 
І під час з’ясування стосунків хтось занадто емоцій-
ний пропонує своєму опоненту «піти полікуватися до 
психіатра». Буває немало й інших епізодів, так званих 
«сусідських». Особливо тоді, коли в багатоповерхівці 
мешкають неблагополучні жителі – пиячать, гуляють, 
хуліганять і взагалі поводяться по-хамському. 

У Юлії Анісімової, котра завіта-
ла до нашої редакції, теж подібна 
ситуація. Вона мешкає на 8 поверсі 
будинку разом із маленькою донь-
кою Ірою. А поверхом вище – сусід 
Юрій К. (прізвище свідомо не нази-
ваємо). Він – одинак і рідко вихо-
дить на вулицю, та й узагалі пово-
диться якось підозріло. Юля дуже 
розхвилювалась, коли в під’їзді 
з’явився запах, схожий на газ. Коли 
вона піднялась до сусіда поверхом 
вище, то він після дзвінка тільки 
трохи відчинив двері, але жінку до 
квартири не впустив. Поводився 
неадекватно, очі підозріло блища-
ли... Тоді якось обійшлося, підозрі-
лий запах невдовзі зник.

– Але що надалі чекати від та-
кого чоловіка, котрий ніде не пра-
цює? Може так статися, що він піде 
в запій, включить газ і засне, – бід-
кається Юля Анісімова. – Після 
такого навіть важко уявити мож-
ливі наслідки. Що мені робити, чи 
можна його направити до лікаря-
психіатра, щоб спеціаліст міг ви-
значити, хворий мій сусід чи ні? 
Якщо так, то чи можна направити 

його в ПНД на лікування? І як це 
зробити?

Очевидно, Юля в таких своїх на-
мірах не одинока. Немало подібних 
ситуацій мають й інші громадяни, 
котрим не пощастило з антисо-
ціальними й неблагополучними, 
можливо, хворими психічно сусі-
дами. Тож без роз’яснення фахівця 
не обійтись.

– Такі скарги до нас теж надхо-
дять, – коментує головний поза-
штатний лікар-психіатр Кри-
вого Рогу В’ячеслав Солонський. 
– Та сусіди стосовно тієї чи іншої 
людини, зазвичай, перебільшу-
ють, мотивуючи реальність мож-
ливої загрози. І прагнуть у своїх 
заявах і дописах, щоб був привід 
для огляду психіатром та госпі-
талізації. У будь-якому разі, коли 
людина відмовляється від такого 
огляду, то в заяві повинна бути ін-
формація, котра дозволяє допус-
тити наявність у людини важко-
го психічного розладу. Внаслідок 
чого людина здійснює чи виявляє 
реальний намір здійснити дії, ко-
трі представляють безпосередньо 

небезпеку для неї чи оточуючих 
її людей. Або вона не може само-
стійно задовольнити свої основні 
життєві потреби на рівні, який 
забезпечує життєдіяльність. Або 
нанесе значну шкоду своєму 
здоров’ю у зв’язку з погіршенням 
психічного стану у випадку нена-
дання їй психіатричної допомоги. 
Згідно зі статтею 11 Закону Украї-
ни «Про психіатричну допомогу» 
лікар-психіатр зобов’язаний на-
правити необхідні документи до 
суду, котрий протягом трьох днів 
зобов’язаний прийняти рішення 
стосовно примусового психіа-
тричного огляду. У невідкладних 
випадках заява може бути усною 
й рішення про проведення огля-
ду без усвідомленої згоди пси-
хіатр приймає самостійно. І цей 
огляд проводиться негайно, у 
тому числі й лікарем-психіатром 
бригади швидкої медичної допо-
моги. Хочу також попередити, 
що навмисне подання заяви про 
психіатричний огляд особою, яка 
спеціально надає неправдиві та 
неточні свідчення стосовно пси-
хічного здоров’я тієї чи іншої лю-
дини, несе за собою відповідаль-
ність, передбачену Законом.

– Чи можлива взагалі госпіта-
лізація без згоди хворого?

– Так. Але тільки законодавчо: 
при поданні лікарем-психіатром 
документів у суд. І лише суд ви-

значить госпіталізацію обґрун-
тованою, згідно зі статтею 14 За-
кону України «Про психіатричну 
допомогу» 2000 року. Тобто особа, 
яка страждає психічними розла-
дами, може бути госпіталізована 
до психіатричної установи без її 
згоди. Або ж без згоди її законно-
го представника, коли обстежен-
ня чи лікування можливі тільки в 
стаціонарних умовах. І при вста-
новленні в людини саме такого 
важкого психіатричного розладу, 
внаслідок чого вона здійснює чи 
виявляє реальні наміри здійснити 
дії, що являють собою безпосеред-
ню небезпеку для неї чи оточуючих 
людей. Або, свідомо повторюсь, не 
може самостійно задовольняти 
свої основні життєві потреби на 
рівні, що забезпечує життєдіяль-
ність. Коли ж така людина працює 
на підприємстві чи в організації, то 
вже згаданий лист може направи-
ти керівник або ж колектив. Дуже 
важливо, щоб у ньому звучала та 
симптоматика, котра була б при-
таманна саме хворій людині. А не 
була схожою на якусь особисту 
образу на співробітника. Коли він, 
до речі, не виконує свої безпосе-
редні функціональні обов’язки у 
зв’язку з можливим погіршенням 
здоров’я, то керівник зобов’язаний 
не допустити його до роботи. І, 
звичайно, направити свого підле-
глого на позачерговий медогляд.

Підготував Віталій ТКАЧУК.

Ботулістичні палички дуже добре розвиваються за відсут-
ності кисню, тобто в герметично закатаних скляних банках, 
і утворюють надто сильний токсин. Щоб уникнути цих отру-
єнь, гриби не варто закривати металевими кришечками. А 
тільки закрити щільним папером і зберігати на холоді. 
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Виставка 
пластичної 
мініатюри

Василя  
Новікова.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

Персональна 
виставка

заслуженого 
художника 

України  
Л. Давиденка.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

Виставка 
вишивки

Галини 
Шуляківської 
з нагоди Дня 

інвалідів.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

«Ностальгія»
Персональна 

виставка робіт 
Миколи  

Рябоконя.
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00. 

Тел.: 90-37-59.

«Слово рідне 
в промінні 

чарівної ниті»
Персональна 
виставка кри-

ворізької поете-
си та народної 
умілиці Лідії 
Челнокової.

Філія КЗК «Міський 
історико-крає-

знавчий музей» 
сел. Веселі Терни – 

10.00-17.00. 
Тел.: 35-13-66.

«Скарби 
курганів 

Криворіжжя»
Виставка нових 
над ходжень з 

архео логії 2008-
2011 років.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00. 

Тел.: 90-27-56.

«Золотий 
фонд музею»
Виставка обра зо-
творчого мистец-

тва (із фондів 
музею).
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

Фотовиставка
робіт  

Едуарда 
Странадка 

(м. Полтава).
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00.

«Повір  
у себе»

Конкурс робіт 
молодих митців.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Кримські 
пейзажі

Виставка жи-
вопису Валерія 

Толдонова.
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00.

Персональна 
ювілейна 
виставка

 
В. Авраменка.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

g Вистави

g Вечірки g Гастролі

g Цирк g Концерт

 

«Зіркове шоу 
«Суперстар»

Лялькова вистава.
Криворізький місь-
кий театр ляльок.  

8 грудня  
об 11.00 та 12.30. 

Тел.: 26-61-45.

«Веселі  
ведмежата»

Лялькова вистава.
Криворізький місь-
кий театр ляльок. 

9 грудня  
об 11.00 та 12.30.

Урочистості,
святковий кон-

церт з нагоди 45-ї 
річниці від дня 

створення КПМНЗ 
«Криворізька 

міська музична 
школа №10».
ДП «Овація»  
ПАТ «ЦГЗК», 

9 грудня о 15.00. 
Тел.: 409-57-84.

«Весна.  
Літо. Осінь. 

Зима і...»
Прем’єра 

пластичної драми 
в стилі комедії 

масок.
Криворізький ака-
демічний міський 

театр музично-плас-
тичних мистецтв 
«Академія руху». 

8 та 9  грудня  
о 17.00. 

Тел.: 440-19-80.

g Виставки

Афіша

«Великий  
угорський 

цирк»
Циркова  
програма.

Державний цирк. 
Тел.: 92-88-68.

8 грудня о 16.00, 
9 грудня о 12.00  

та 16.00.

g Кіно
 

«Сутінки. Сага. 
Світанок: 

частина 2»
Драма, 

фантастика, 
пригоди.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно», 
«Олімп». 

«Апартаменти 
1303»

3D
Жахи.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно»,  
тел.: 493-09-09.

«Брудна 
кампанія за 

чесні вибори» 
Комедія.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно».

«Чоловік  
нарозхват»

Комедія.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
тел.: 493-83-63,  

493-84-74, 
«Одеса-кіно».

«Джунглі»  
3D

Комедія, 
пригоди.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно», 
«Олімп».

«Соловей- 
Розбійник»

Комедія,  
пригоди.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс»,  

«Одеса-кіно».

«Рейс»
Драма.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно», 
«Олімп», 

тел.: 440-07-77.  

«Вартові 
легенд» 

3D
Мультфільм,  

пригоди.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», 

«Олімп».

Club night
Dj Red, Dj 

Ignatieff, Mc 
Ingvarr, Pj 

Lady Darina.

Каждую суб-
боту – толь-
ко лучшие 
хиты! Face 

control, 
dress code, 
age control 
Вход: 40 

грн.
Клуб: «Sliffky», 

9 декабря – 
21.00.

Караоке в 
«Святошине»
Караоке-зал 
работает со 
вторника по 
воскресенье!

Масса сюрпри-
зов от админи-
страции, пода-
рочные песни, 

выпивка.
Клуб:  

«Святошин»,  
9 декабря – 23.59. 

Тел.: 64-30-44,  
067-543-76-04.

Disco 80-90’s
Каждое воскре-
сенье «ретро-

ночь» – только 
самые старые 

и лучшие хиты 
80-90-х!

Вход: девушкам 
– бесплатный, 

парням – 30 грн.

FACE CONTROL, 
DRESS CODE

Клуб: «ФЕНИКС»,  
9 декабря – 21.00. 

Тел.: 098-719-03-33, 
097-928-27-66,  
097-995-00-57.

Студия  
Квартал 95

«Студия Квартал 95» 
с новой программой  

и the best.

Вход: от 100 грн. до 
450 грн.

Дворец молодежи  
и студентов,  

ул. 22-го Партсъезда, 10а, 
22 декабря  

с 19.00 до 21.00. 
Тел.: 74-80-56,  

74-36-40.
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Новости для мужчин!
Для поддержания мужского 
здоровья разработан натураль-
ный комплекс «Силатон Прост».

В состав которого входят аир – применя-
ется при половых расстройствах и сниже-
нии либидо; пастернак – известен издавна 
как средство для выведения мочи из орга-
низма, снимает депрессию, страх, подав-
ленность; петрушка – употребляется при 
воспалительных процессах мочеполовой 
системы, простатите; селен – микроэлемент, 
который защищает организм от токсическо-
го действия ртути, свинца и таллия, являет-
ся сильным иммуномодулятором.

Также есть приятная новость для тех муж-
чин, которые не удовлетворены размером 
полового органа и уровнем либидо: комплекс 
исключительно из натуральных компонентов 
«Фаворит», влияет на улучшение кровообра-
щения в области малого таза и расширение 
пористых и пещеристых тел полового органа, 
это и приводит к увеличению его объема, дли-
ны и улучшению качества половой жизни.

Стоимость одной упаковки: «Силатон 
Прост» – 59 грн., «Фаворит» – 59 грн.

Не откладывайте на завтра!

Звоните и заказывайте 
прямо сейчас по 
телефону горячей линии 
(044) 361-88-25, 
(050) 718-05-16, 
(096) 605-30-52.

Пенсионерам
скидка 10%

АНОНИМНОСТЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНЫ.
«СИЛАТОН ПРОСТ» – ОТВЕТ СИЛЬНОГО МУЖЧИНЫ.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ. Закл. ГСЭЭ № 05.03.02-04/ 12307 от 6.03.2009 г.

РЕКЛАМА «ЧГ» • 067-7437902 •REKLAMA@RMINER.DP.UA • РЕКЛАМА «ЧГ» • 067-7437902 •

Реклама. Оголошення

Загублене

Різне

Послуги

Комунальне підприємство «Навчально-виробничий центр» запрошує на навчання приват-
них осіб та підприємства з більш ніж 50 сучасних та перспективних робочих професій. 
Також пропонуємо навчання і перевірку знань посадових осіб і робітників з більш ніж 20 нормативно-право-
вих актів з питань охорони праці, пожежно-технічного мінімуму, теплогазопостачання, електробезпеки тощо.
Вул. Шекспіра,1 (зупинка Техбаза). Тел. 401-40-77, 401-28-41, 067-5691128, факс 401-22-61.

g Реклама

№ 1620. 3-комн. квартиру в центре 
Соцгорода, выведенную с жилого 
фонда, при необходимости – смеж-
ную жилую 1-комн. Тел. 050-3213250, 
401-04-17.

№ 1621. 1-комн. квартиру в Дзер-
жинском районе по пр. Металлур-
гов, пл. 32 кв.м, 1/5, кирпичный дом, 
бронированные двери, решетки, но-
вая сантехника. Тел. 050-4522502.

№ 1622. Стиральную машинку 
«Нальчик» с центрифугой (производ-
ство России), в хорошем рабочем со-
стоянии. Тел. 098-7437692.

№ 1611. А/м «Волга-31029», один 
хозяин. Тел. 096-7697610.

№ 1532. КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. 
Тел. 097-5700958. Лиц. АВ № 548802 
МППУ.

№ 1624. Очень дорого! Ордена, 
медали, нагрудные знаки «Почет-
ный...», «Заслуженный...», «От-
личный…», «Отличник...», «Удар-
ный...», «Ударник...». Награды 
царской России. Удостоверения к 
медалям, знакам, грамоты и бла-
годарности. Иконы, монеты, ста-
туэтки, столовое серебро, карти-
ны, портсигары, самовары и мн. 
др. Тел. 408-16-68, 067-5641655.

№ 899. Лом черных и цветных 
металлов. Гаражи, дачные домики, 
бочки, металлоконструкции. Порез-
ка, погрузка, самовывоз. Тел. 097-
6189585 (перезвоню).

№ 1623. ВАЗ-2101-099, «Славуту», 
«Таврию», «Ланос», «СЭНС», «Мо-
сквич». Тел. 067-9819673.

№ 1249. ВАЗ у будь-якому стані, 
ДЕУ, іномарку, «Славуту», «Таврію», 
мікроавтобус. Дорого. Тел. 50-22-74, 
067-9209037, 050-0412760.

№ 1430. Ваш авто-
мобиль на выгодных 
условиях. Возможен 
выкуп из кредита. 

Порядочность гарантирую. Тел. 067-
5392676.

№ 1637. Очень дорого! Цена до-
говорная. Старинные награды, 
знаки, документы на них. Кино-
камеру «Красногорск-3», объек-
тивы, фотоаппараты, монеты, 
иконы, фарфоровые статуэтки, 
картины, часы, статуэтки, воен-
ную форму до 1960 г., знамена, 
столовое серебро, корал. бусы, 
старин. книги, мебель, люстры, 
бивни мамонта, моржа, кашало-
та (изделия), ТВ, радио до 1955 
г. Нивелир, теодолит. Тел. 401-17-
42, 063-7670807, 066-1761807, 097-
0422903.

№ 1638. Фотоаппараты: «На-
рцисс» – 500 грн., «Горизонт» – 
350 грн., «Ленинград» – 150 грн., 
«Спорт» – 3000 грн., «Спутник» – 
200 грн., «Геодезия» – 2000 грн., 
«Репортер» – 1500 грн., «Киев-88» 
– 300 грн., «Лейка» – от 1000 грн., 
«Друг» – 200 грн., «Искра» – 200 
грн., «ФЭД» – 100 грн., «Зоркий» – 
100 грн., «Киев-5» и «Алмаз» – 200 
грн. ОБЪЕКТИВЫ: «Зодиак» – 400 
грн., «Руссар» – 250 грн., «Калей-
нар-3» – 300 грн., «Вега-28» – 300 
грн., «Гелиос-40» – 300 грн., «Юпи-
тер» (3, 9, 11, 12) от 150 до 650 
грн., «Карл Цейс», «Пентакон», 
«Пан Колор», «Волна» и «Мир» – 
350 грн. и др. Тел. 401-17-42, 063-
7670807, 066-1761807, 097-0422903.

№ 891. Старі неробочі ТВ (лампо-
ві) – 20-60 грн.; холодильники – 30-
60 грн.; газ. колонки – 100-150 грн.; 
пральні машинки – 20-50 грн.; ван-
ни чавунні – 100-120 грн.; батареї, 1 
секція – 12 грн.; метал. мотлох, брухт 
чорних металів. Тел. 097-6189585 
(передзвоню).

№ 1330. Покупка, продажа, ремонт 
компьютеров, мониторов, комплекту-
ющих. Запись с кассет на DVD. Пульты 
– продажа и ремонт. Соцрынок, маг. 
«Ковры». Тел. 401-33-74, 067-5980996.

№ 1531. Куплю гараж. Тел. 067-
7659992, 401-39-19.

№ 1625. Військовий квиток, вида-
ний Центрально-Міським військкома-
том на ім’я Мішуровської Юлії Олек-
сандрівни, вважати недійсним.

№ 1626. Диплом НР № 28346191, 
виданий Криворізьким медичним ко-
леджем (2003-2006 рр.) на ім’я Мішу-
ровської Юлії Олександрівни, вважа-
ти недійсним.

№ 1627. Свідоцтво про право влас-
ності на кв. № 51, буд. № 154 на вул. 
23 Лютого на ім’я Богомольця Віталія 
Васильовича, Богомолець Наталії Ва-
силівни, Богомолець Інни Віталіївни, 
видане згідно з розпорядженням 
УЖКГ № Т 262 від 26.06.1996 р., вважа-
ти недійсним.

№ 1628. Свідоцтво про право 
власності на кв. № 79, буд. № 39 по 
пр. Гагаріна на ім’я Марченка Васи-
ля Вікторовича, видане згідно з роз-
порядженням УЖКГ від 8.04.1996 р.  
№ С-617, вважати недійсним.

№ 1629. Свідоцтво про право влас-
ності на кв. № 13, буд. № 12 на вул. 
Армавірській на ім’я Силюк Зої Мак-
симівни, видане згідно з розпоря-
дженням ЦГЗК № 14 від 17.01.1995 р., 
вважати недійсним.

№ 1630. Договір купівлі-продажу 
квартири за адресою: м. Кривий Ріг, 
пр. Перемоги, б. 23, кв. 1, посвідчений 
приватним нотаріусом Криворізь-
кого міського нотаріального округу 
Дніпропетровської області, серія ААІ 
№ 633027 від 26 квітня 1997 року на 
ім’я Стародуба Віктора Миколайови-
ча, вважати недійсним.

• ПОБУТОВА ТЕХНІКА
№ 15. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 

Гума. Будинок «Ремпобуттехніка», пр. 
Миру, 29-В, 8. Тел. 74-52-59, 401-50-38, 
067-5993757. Професіоналізм.

№ 681. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КІВ ВДОМА. Гарантія. Тел. 95-66-68, 
067-3165901, 050-5614766. Ремонт 
пральних машин. Тел. 440-38-10, 
401-57-12. Майстерня – вул. Крем-
лівська, 28.

№ 16. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 
Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 401-02-
85, 097-7795606. Дешево.

№ 1486. Гарантійний ремонт хо-
лодильників вдома. Заміна ущіль-
нювальної гуми. Тел. 401-23-92, 067-
9678246, 28-28-72.

№ 1302. Ремонт ПРАЛЬНИХ МА-
ШИН, МІКРОХВИЛЬОВОК, ТV, КО-
ФЕ-МАШИН, БОЙЛЕРІВ. Тел. 440-18-
10.

№ 701. Ремонт ТВ. Тел. 401-82-63, 
067-3981097.

№ 1612. Ремонт ТВ любых. Тел. 74-
62-78, 097-2824057, Кондратьевич.

• ПАМ’ЯТНИКИ
№ 1502. Гранит (каталог – 

более 90 образцов), крошка, 
бетон; оградки, столики, ска-
мейки. Укладка плитки недоро-
го и качественно. Тел. 440-50-39, 
401-17-82, 098-1229633, ул. 
Телевизионная, 1-А.

№ 1360. ПАМЯТНИКИ. Пл. АРТЕ-
МА, 3. Тел. 401-26-28. Выставочный 
зал (более 80 образцов). Професси-
ональное художественное оформ-
ление. Беспроцентная рассрочка. 
Срочные заказы от трех дней. Хране-
ние бесплатно. Благоустройство мес-
та на кладбище. Пенсионерам скидки. 
Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 401-26-28, 098-
0421494.

№ 1465. Памятники. Пионер. Тел. 
66-10-77, 406-43-50.

• МЕБЛІ

№ 1631. Перевезу меблі та ін. По-
слуги вантажників. Недорого. Тел. 
401-31-05, 067-5671948.

№ 1573. Ремонт любой мебели, 
шкафа, комода, кровати. Перетяжка 
кресел, диванов, реставрация сту-
льев. Тел. 410-07-44, 097-3853008.

№ 1619. ПЕРЕТЯЖКА И ИЗГО-
ТОВЛЕНИЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. РАС-
СРОЧКА НА 10 мес. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА, БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНИ. 
Тел. 410-12-77, 406-28-77.

• ІНШЕ
№ 1469. ГАЗ-53. НЕДОРОГО ЗАВЕ-

ЗЕМ ПЕСОК РЕЧНОЙ, КАРЬЕРНЫЙ, 
ШЛАК, ГРАНШЛАК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ 
ГРАНИТНЫЙ, КЕРАМЗИТ, ЦЕМЕНТ. 
ВЫВОЗ МУСОРА НЕДОРОГО. Тел. 
067-4993888, Юрий.

№ 989. Спил деревьев. Порезка, 
вывоз, корчевка, обрезка кустов. Тел. 
097-0341978.

№ 1192. Спил деревьев бензопила-
ми (с автовышкой). Порезка, вывоз, 
корчевка. Продаю дрова круглого-
дично. Тел. 098-6929955.

№ 1608. ЧИСТКА КАНАЛИЗА-
ЦИИ И ВЫГРЕБНЫХ ЯМ. Тел. 097-
3406107.

№ 1613. Ремонт и установка 
тепловых счетчиков, водяных, 
бойлеров, колонок, батарей, 
электросчетчиков; замена труб. Тел. 
66-05-47, 098-4842663.

№ 1614. РЕМОНТ ВОДОПРОВО-
ДА В ЧАСТНЫХ ДОМАХ. Тел. 096-
1217344.

№ 1512. Врезка замков. Утепле-
ние, обшивка дверей, лоджий, бал-
конов пластиком. Тел. 401-35-15, 
098-2413969, 65-98-52.

№ 1511. РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ 
ВАНН БЕЗ НАРУШЕНИЯ РЕМОНТА! 
ДОГОВОР! ГАРАНТИЯ! КАЧЕСТВО! 
Тел. 404-91-04, 098-6585254.

Педагогічний та учнівський 
колективи Криворізького про-
фесійного будівельного ліцею 
глибоко сумують та співчувають 
рідним і близьким з приводу пе-
редчасної смерті учениці

КРАВЧЕНКО 
Анастасії Геннадіївни

№ 1601. Эмалировка ванн. Тел. 
096-2452758, 27-58-95.

№ 128. Адвокат – юридичні кон-
сультації, захист інтересів у суді. Св. 
№ 617 від 11.02.2011 р. Тел. 401-68-
86, 091-3256886.

№ 203. АДВОКАТ. Всі види юри-
дичних послуг. Звертатись: вул. Кур-
чатова, буд. 7, кв. 3 (р-н кінотеатру 
«Юність»). Св. № 420. Тел. 401-32-75, 
050-5600358.

№ 1538. Школа крою та шиття. 
Сайт: www.liza.dp.ua.

№ 1632. Курси перукаря і кравця. 
Тел. 096-6699770.

№ 1558. Цифровое спутниковое 
ТВ. Без абонплаты, 650 грн., 1 год 
гарантии. Ремонт антенн. Тел. 097-
9569771.

№ 1636. ВНИМАНИЕ! НОВОГОД-
НИЕ АКЦИИ. Любое спутниковое 
телевидение. Лучшие цены, полное 
обслуживание, установка. Гарантия 
2 года. Тел. 097-3669155.

№ 1633. ШКОЛА ВОДИТЕЛЬ-
СКОГО МАСТЕРСТВА при АССО-
ЦИАЦИИ КАСКАДЕРОВ «ТОР-
НАДО» проводит обучение 
безопасного управления автомо-
билем в различных дорожных усло-
виях с автоматической коробкой 
передач и механической. Базовая 
подготовка, габаритная, контрава-
рийная, экстремальное вождение. 
Тел. 067-7187434, 067-2984216.

№ 1530. Сниму квартиру на 
длительный срок, желательно с мебе-
лью. Тел. 067-7659992, 401-39-19.

№ 1616. Сниму 1-, 2-комн. кварти-
ру у хозяев для 2 чел. на длительный 
срок по разумной цене. Оплату, чи-
стоту гарантирую. Тел. 067-7583893, 
067-7583893.

№ 1634. Київський лікар психотера-
певт-нарколог Гарницький В.П. допомо-
же бажаючим позбавитись АЛКОГОЛЬ-
НОЇ, ТЮТЮНОВОЇ, ІГРОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ. 
Виводить із запою, зменшує зайву вагу, 
лікує енурез, заїкання, гіпертонію, не-
вроз. Прийоми: 8, 9, 10, 22, 23, 24 грудня 
2012 р. Тел. 401-25-42, 067-7992465. (Ліц. 
МОЗУ № 492005 від 14.12.2009 р.).

№ 1635. ПРИЕМ ВРАЧА-ЭНДОКРИ-
НОЛОГА 1 КАТЕГОРИИ РАХМАН А.М. 
в ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОЙ АПТЕКЕ 
по ул. ПУШКИНА, 14. Лиц. АВ 431404 
от 2.10.08. Тел. 493-80-46, 493-80-47.

№ 512. МОЯ КРАЇНА – УКРАЇНА! ТУР-
АГЕНТСТВО «КРИВБАСТУР» пропо-
нує: НОВИЙ РІК і РІЗДВО в КАРПАТАХ! 
ЕКСКУРСІЙНІ ТУРИ по МІСТАХ УКРА-
ЇНИ. ВІДПОЧИНОК і ОЗДОРОВЛЕННЯ 
в САНАТОРІЯХ ТРУСКАВЦЯ, СХІД-
НИЦІ, СВАЛЯВИ, МИРГОРОДА, МОР-
ШИНА, ХМЕЛЬНИКА, НОВОМОСКОВ-
СЬКА, КРИМА, а ТАКОЖ ПОДОРОЖІ у 
ВСІ КРАЇНИ СВІТУ. НАША АДРЕСА: вул. 
МУСОРГСЬКОГО, 19. Тел. 51-00-24, 51-
02-63. Ліц. АГ № 580687 от 18.11.2012 г.

№ 1602. Работа молодым пенсионе-
рам. Можно без опыта, обучение. Тел. 
067-8539123.

№ 1603. Требуется сотрудник. 
Функции диспетчера, прием звонков. 
Тел. 098-1566008.

№ 1604. Предлагаю работу в офисе. 
Рассмотрю все кандидатуры. Тел. 098-
24335429.

№ 1592. Требуется сотрудник в 
рекламный отдел. Оплата высокая. 
Тел. 096-4128990.

№ 1593. Организации в договор-
ной отдел требуются сотрудники. Тел. 
066-7182005.

№ 1618. Требуется диспетчер. Тел. 
097-3052016.

№ 1609. Офисная работа для 
молодых пенсионеров. Обработка 
входящих звонков. Доход высокий. 
Тел. 067-5693287.

g Оголошення
Інформація про зареєстровані благодійні організації, структурні утворення 

політичних партій, легалізовані первинні осередки політичних партій, зареє-
стровані (легалізовані) об’єднання громадян та інші громадські формування, 
Реєстраційною службою Криворізького міського управлінням юстиції за пері-
од з 20 жовтня 2012 року по 20 листопада 2012 року

№ 
п/п

Назва  
організації

Дата 
реєстрації 
(легаліза-

ції)

Номер сві-
доцтва про 
реєстрацію 

(довідки про 
легалізацію)

Юри-
дична 
адреса

ПІБ
керів-
ника

1 2 3 4 5 6

1

Благодійна орга-
нізація «Криво-

різька міська 
благодійна

організація до-
помоги дітям з 

синдромом Дауна
«Сонячні діти 
Криворіжжя»

19.10.2012 №042 свідоцтво

м. 
Кривий 
Ріг, вул. 

Косіора, 
буд. 33, 
кв. 62

Мель-
ничук 

Н.С.

Реєстраційна служба Криворізького міського управління юстиції.

Виконавчий комітет Жовтневої районної у місті ради 
оголошує   конкурс на заміщення вакантних посад: 
ДВОХ ПРОВІДНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ЗАГАЛЬНОГО ВІДДІЛУ

Вимоги до претендентів: громадянство України, повна вища  освіта за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи за 
фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі 
на посаді спеціаліста І чи ІІ категорій не менше 1 року або стаж роботи за 
фахом в інших сферах управління не менше 2 років, вільне володіння дер-
жавною мовою, вміння працювати на комп’ютері.

Учасники конкурсу складають письмовий іспит.
Документи для участі в конкурсі приймаються протягом 30 днів з дня опу-

блікування оголошення  за адресою: 50014, м. Кривий Ріг, вул. Шурупова, 2, 
кімн. 310.

За додатковою інформацією звертатися за телефонами:  50-31-83 (відділ 
кадрів), 440-32-09 (загальний відділ).

РЕКЛАМА «ЧГ» • 067-7437902 •REKLAMA@RMINER.DP.UA •

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
РАССРОЧКА 10 мес.

Телефон: 410-12-88
http:\\gordienko.uaprom.net

Продаю

Куплю
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1. Нема помітних збурень.
2. Невеликі збурення.
3. Слабка геомагнітна буря.
4. Мала геомагнітна буря.
5. Помірна геомагнітна буря.
6. Сильна геомагнітна буря.
7. Жорсткий геомагнітний шторм.
8. Екстремальний шторм.

g Погода
Опади

За даними Українського гід-
рометцентру, у четвер очіку-
ється хмарна погода. Можливі 
опади. Температура вночі до 1 
градуса морозу, вдень до 5 гра-
дусів тепла. Вітер східний та 
південно-східний, 2-5 м/сек. 
Атмосферний тиск 740…743 
мм рт. ст. 

04 05 13 21 47 51

5-6 грудня

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного 
розіграшу 
8 600 000 гривень

g Лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1216 
виграшні номери 01.12.2012 

джек-пот 9 000 000

2:00 1 1
5:00 1 1
8:00 2 2

11:00 1 1
14:00 2 2
17:00 1 1
20:00 1 1
23:00 1 1

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 3 6656.00
4 170 164.00
3 3146 15.00
2 23686 6.00

Засновник:
Криворізька 
міська рада
Видавець:

редакція Криворізької 
міської 
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Калейдоскоп

g Гороскоп

Овен (21.03-20.04)
Ви можете забути про спра-

ви, якi довгий час тримали вас у 
напруженнi. Це стане кiнцем вашо-
го життєвого етапу. Наприкiнцi тиж-
ня трохи вiдпочиньте, присвятiть 
вiльний час хобi.

Телець (21.04-21.05)
Ви можете опинитися пiд чиї-

мось впливом i зробити дурни-
цю. Не пiддавайтеся на провокацiї. 
Невдовзi до вас повернуться удача i 
натхнення. Не засиджуйтеся вдома, 
шопiнг стане своєрiдними лiками вiд 
депресiї.

Близнюки (22.05-21.06)
Ви чудово впишетеся в складну 

ситуацiю i виконаєте те, що потребу-
ють вiд вас обставини. Вам захочеть-
ся екстриму й активного вiдпочинку, 
але остерігайтеся травм.
Рак (22.06-23.07)

У першiй половинi тижня варто 
придiлити особливу увагу роботi. Не 
вiдкладайте на потiм те, що мож-
на зробити сьогоднi. У вихiднi вам 
не вдасться повноцiнно вiдпочити, 
оскiльки накопичилося багато 
домашнiх проблем.

Лев (24.07-23.08)
Найактивнiшою i найпродук-

тивнiшою буде середина тижня. У 
дiлових питаннях пiдтримуйте ко-
мандний дух. Колеги намагатимуть-
ся зробити за вас будь–яку роботу. 

Діва (24.08-23.09)
Перiод сприятливий для отримання 

нових знань, пiдвищення квалiфiкацiї. 
Як людина серйозна ви не зосереджуй-
тесь лише на собi, придiлiть увагу твор-
чому розвитку близьких.

Терези (24.09-23.10)
Тиждень буде цiкавим i продук-

тивним. Якщо у вас виникла iдея 
зайнятися чимось новим та оригі-
нальним, не вiдмовляйте собi в цьо-
му. Дехто з вас отримає не зовсiм 
приємнi новини.

Скорпіон (24.10-22.11)
Тиждень проходитиме на 

позитивнiй нотi. У вас достатньо на-
тхнення як для нових справ, так i для 
звичної роботи в активному режимi. 

Стрілець (23.11-21.12)
 Останнiм часом вам доводило-

ся займатися чужими проблемами, 
а тепер настав час придiлити увагу 
собi. Це може бути i поліклініка, i ма-
саж, або просто магазини. 
Козеріг (22.12-20.01)

У вас буде шанс завершити старi 
справи. Вiрогiдна зустрiч iз давнiми 
знайомими. Ближче до вихiдних у 
вас з’явиться бажання щось круто 
змiнити в життi, але сім разів відмі-
ряйте, перш ніж різати. 

Водолій (21.01-19.02)
Ви знайдете взаєморозумiння з 

колегами, з якими конфліктували. 
Вдасться вирiшити багато дрiбних, 
але важливих справ. 

 Риби (20.02-20.03)
Скористайтеся шансом вигiдно 

вiдзначитися на роботi — i вам 
приємно, i додатковий плюс для 
квалiфiкацiї. Вихiднi — непередба-
чений час, не будуйте чiтких планiв.

на 10-16 грудня
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Листування з читачами – тільки на сторінках газети. Газета виплачує гоно-
рар лише за публікацію замовлених матеріалів.

За зміст та достовірність інформації у рекламних публікаціях відпові-
дальність несе рекламодавець. Матеріали зі знаком   Р друкуються на правах 
рек лами.

Редакція залишає за собою право на мовностилістичну правку, змінювати 
заголовки, редагувати й скорочувати матеріали, не змінюючи їх змісту.

Рукописи і фотознімки не рецензуються і не повертаються.

станом на 4.12.2012 р. 
(грн. за 100 од.)

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,30 25,921 1043,646

УкрСиббанк
814,00 25,80 1053,00
819,00 26,80 1078,00

ПриватБанк
814,00 25,80 1050,00
819,00 26,80 1080,00

Промінвест-
банк

814,00 26,10 1053,00
819,40 26,85 1078,00

Райффайзен 
Банк Аваль

814,00 25,70 1050,00
819,00 26,70 1090,00

Форум
814,00 26,10 1037,00
819,00 27,30 1070,00

Південком-
банк

817,00 25,00 1040,00
820,00 26,50 1085,00

Укрексімбанк
809,00 25,80 1053,00
811,00 26,40 1069,00

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

g Курси валют g Негода в місті 

Буревій над Кривим Рогом 
…який пронісся минуло-
го понеділка, не на жарт 
випробував готовність 
міських комунальників до 
роботи в непростих зи-
мових умовах. Зрештою, 
перший іспит вони витри-
мали, хоча й не обійшлося 
без травмування людей та 
матеріальних втрат. 

Як зазначили на Криворізькій метеостанції, у подальшому не очікується 
посилення вітру до понеділкових показників, хоча й передбачається 
зниження температури до мінусових значень.

Е. МІСЦЕВИЙ.

Одне з найгірших – це трав-
мована дівчинка, якій упала на 
голову зірвана вітром гілляка. 
Учора, на момент підготовки цієї 
інформації, лікарі ще проводили 
багатогодинну операцію, борю-
чись за її життя. 

Натомість комунальники й до-
нині продовжують боротися з на-
слідками негоди, передовсім – з 

відсутністю енергопостачання, 
оскільки загалом без світла за-
лишилось близько півтисячі 
будинків, переважно в секторі 
приватної забудови. По міс-
ту впала незліченна кількість 

окремих гілляк, немало також і 
деревин, яких загалом налічується 
близько вісімдесяти. Скажімо, на 
вулиці Стрєльникова, що в Дзер-
жинському районі, деревина впа-
ла прямо на проїжджу частину до-
роги, перекривши рух транспорту. 
Чимало зафіксовано випадків і 
падіння дерев на житлові будинки 
та пошкодження балконів. По всіх 

виявлених фактах ремонтними 
бригадами проводяться віднов-
лювальні роботи із застосуванням 
спеціалізованої техніки.

– Постачання електроенергії 
насамперед має бути відновлено 
на соціально значущі об’єкти, – 
зазначив у цьому зв’язку заступ-
ник міського голови Костянтин 
Бєліков. – Передусім це стосуєть-
ся шкіл, дитсадків та лікуваль-
них закладів зі стаціонарними 
відділеннями. Також потрібно 
звернути всю належну увагу на 
впалі деревини, починаючи з 
тих, які заважають людям і місь-
кій інфраструктурі. І не варто 
забувати, що це тільки початок 
зими, тож маємо бути готовими 
до погіршення погодних умов. 

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ  «ЧЕРВОНОГО ГІРНИКА» З УРАХУВАННЯМ ПОШТОВИХ ПОСЛУГ ПО ДОСТАВЦІ ТА ПРИЙОМУ ПЕРЕДПЛАТИ:

g Передплата – 2013

Телефони для довідок з передплати: міського поштамту – 92-43-41, редакції «Червоного гірника» – 92-89-01.

ЗВИЧАЙНА:
на 3 місяці  40,20 грн.,
на півроку 78,75 грн.,
на весь рік 156,30 грн.

ПІЛЬГОВА (для інвалідів усіх груп і категорій, для чор-
нобильців, а також для учасників війни та пенсіонерів):
на 3 місяці 37,20 грн.,
на півроку 72,75 грн.,
на весь рік 144,30 грн.

ВІДОМЧА (для підприємств, 
установ та організацій):
на 3 місяці 46,80 грн.,
на півроку 91,95 грн.,
на весь рік 182,70 грн.

g Посміхніться
– І все-таки каблуки річ незви-

чайна ...
Наділа – шикарна жінка, зняла – 

щаслива людина.
***

Начальник в'язниці зверта-
ється до смертника, що сидить 
на електричному стільці:

– Ваше останнє бажання?
– Будь ласка, тримайте мене 

за руку. Мені так буде спокійніше.
***

Український супергерой Завтра-
мен – все буде зроблено, але завтра.

***
– Коли я, прийшовши додому, 

помітив, що у квартирі прибра-
но, на кухні у тарілці улюблений 
борщ, у кімнаті телевізор пока-
зував футбол, а коло нього стояв 
ящик пива, то зрозумів, що дру-
жина дуже хоче нову шубу, нові 
чобітки або моя машина потре-
бує серйозного ремонту.
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