
ЧЕРВОНИЙ ГІРНИК•№2(21327)•ЧЕТВЕР, 10 СІЧНЯ 2013 РОКУ 1Читайте нас на сайті: 
www.girnyk.com.uaЧКриворізька

загальноміська
газета

ервоний
ірник

Виходить з 7 грудня 1924 р.Виходить з 7 грудня 1924 р.Г Четвер, 10 січня 2013 року
№ 2 (21327)                        Ціна вроздріб – 1,60 грн.

Твориться історія  
зимових видів спорту

g Факт і коментар
Заняття в КНУ тривають

Останнім часом містом активно ширяться чутки щодо тимчасового закриття 
Криворізького національного університету через проблеми з опаленням. Проко-
ментувати ситуацію ми попросили в.о. ректора КНУ Миколу Ступніка.

– Такі припущення не відповідають дійсності, – зазначив Микола Іванович. 
– Опалення в корпусах університету не вимикалося. Ми вивчали досвід інших 
навчальних закладів, прораховували різні варіанти економії витрат на оплату 
комунальних послуг. У корпусах економічного інституту, дійсно, була розбалан-
сована теплова система. Але все найближчим часом буде налагоджено. Заняття 
тривають, закривати університет немає причин. 
__________________________________________ Тетяна ДРЄЄВА. 

g Офіційно

До уваги мешканців міста
Дні прийому громадян депутатом 
Верховної Ради України ЛЮБОНЕНКОМ Ю. В.:

– Середа четвертого тижня щомісяця – 10.00-13.00, виконком Дов-
гинцівської районної у місті ради (вул. Дніпропетровське шосе, 11).

 Четвер четвертого тижня щомісяця – 10.00-13.00, виконком Сакса-
ганської районної у місті ради (вул. Мелешкіна, 32).

Читайте 12 стор. _______________________________________________ Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

Рекламний 
відділ «ЧГ»

понеділокчетвер   
з 9.00 до 18.00;

п’ятниця               
з 9.00 до 17.00

Тел. 92-97-16, 
067-743-79-02
email: reklama@rminer.dp.ua

понеділокчетвер   Шановні читачі!
В 2013 році змінився графік виходу 
газети. Дні виходу «Червоного 
гірника»:  вівторок та четвер 
(номер з телепрограмою).

g Передплата-2013

Готуємось до розіграшу 
подарунків
За плечима передплатна кампанія на 2013 рік. Наші 
читачі вже отримали перші примірники газети нового 
року. Але на цьому приємні сюрпризи від «Червоного 
гірника» не завершуються…

Продовжуючи святкову атмосферу новорічно-різдвяних свят, ми до-
тримуємось взятої на себе обіцянки – незабаром передплатники «Чер-
воного гірника» матимуть змогу стати щасливими власниками чудових 
подарунків від газети. 
На них чекають: 
ПУТІВКИ ДО ЯЛТИ ТА ВОРОХТИ (у розіграші братимуть 
участь ті з наших читачів, хто передплатив газету на весь рік);
ДВОТОМНИК «ЕНЦИКЛОПЕДІЯ КРИВОРІЖЖЯ», 
що підготовлена відомим червоногірничанином Володимиром 
Бухтіяровим (для передплатників щонайменше на шість місяців), 
а також – 
СЕРТИФІКАТ НА СЕАНС АПІТЕРАПІЇ від Олександра Кара-
уша;
ДВАДЦЯТЬ ВІДЕРЕЦЬ ІЗ МЕДОМ від пасічників Миколи 
Макогона, Олександра Карауша, Василя Недотопи; 
ДВІ ФОТОСЕСІЇ від майстрів своєї справи – Андрія Трубіцина 
та Олександра Портнягіна;
ТРИ ЕЛЕКТРОННИХ ГОДИННИКИ та 
ДЕСЯТЬ КВИТКІВ ДО ЦИРКУ.

Для участі в розіграші потрібно надіслати (або принести осо-
бисто) в редакцію газети «Червоний гірник» копію передплатно-
го абонемента з поміткою на конверті «На розіграш» (увага, не 
плутайте з передплатною квитанцією). Крайній термін прийому 
копій абонементів – 14 січня. 

Адреса редакції: 50027, м. Кривий Ріг, проспект Металургів, 28.
Що стосується безпосередньо розіграшу призів, то він відбудеться 17 

січня о 12.00. Місце проведення – біля ганку редакції. Запрошуємо всіх 
читачів взяти участь у розіграші та стати одним із власників чудового 
святкового подарунка від газети.

Замов оголошення в газеті «Червоний гірник» та отримай безкоштовне розміщення оголошення на сайті www.girnyk.com.uaЗамов оголошення в газеті «Червоний гірник» та отримай безкоштовне розміщення оголошення на сайті www.girnyk.com.uaЗамов оголошення в газеті «Червоний гірник» та отримай безкоштовне розміщення оголошення на сайті www.girnyk.com.ua
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Мер звітує

Год прошел в динамичной       и конструктивной работе

«Подводя итоги уходящего года, хочу остановиться на 
важнейшем, определяющем факторе. Все те действительно 
весомые достижения, которые у нас есть сегодня и которые 
будут в дальнейшем, а в этом я абсолютно убежден, были 
бы невозможны без поддержки криворожан. Искренне хочу 
сказать спасибо всем за действительно интересные мысли, 
которые потом воплотились в проекты, за честный труд 
каждого на своем рабочем месте, за любовь к нашему городу».

Как мы уже сообщали, накануне Ново-
го года городской голова Юрий Вилкул 
встретился с общественностью Кри-
вого Рога. На встрече шел разговор о 
том, чем жил город в 2012 году, какие 
задачи он перед собой ставил, ставит 
на будущее и чего достиг.

Главным показателем успешного развития горо-
да в прошедшем году мэр назвал выполнение все-
го запланированного и значительное превышение 
планируемых объемов.

– Год прошел в динамичной и конструктивной 
работе, – отметил Юрий Вилкул. – Это позволило 
нам упрочить позиции и остаться в числе лидеров 
украинских городов по всем основным направле-
ниям.

Внешнеэкономический оборот предприятий 
города вырос на 7,5% и прогнозируется на ко-
нец года в объеме 6,8 миллиарда долларов США. 
Объем реализованной промышленной продук-
ции по прогнозам за 12 месяцев составит 92,3 
миллиарда гривен, что составляет 38% от общего 
объема Днепропетровской области. За счет всех 
источников финансирования в городе освоено 
5,5 миллиарда гривен. Из них 4,8 миллиарда – ин-
вестиции в основной капитал. В 2012 году в гор-
но-обогатительном комплексе рост производства 
основных видов продукции составил 4%, в метал-
лургии – 6,6%.

Итак, вашему вниманию основные факты и 
цифры жизнедеятельности города в 2012 году.

Рабочие места создаются, 
зарплаты растут

– Одной из основных проблем, создающих социаль-
ную напряженность в обществе, всегда является уровень 
безработицы. По этому показателю наш город находится в 
числе самых благополучных в стране. Уровень безработицы 
на первое декабря этого года снизился до 1,05%. Уровень 
трудоустройства по сравнению с 2011 годом вырос на 3,5% 
и составил 41%.

За 10 месяцев текущего года в городе создано 12100 
новых рабочих мест. Ожидаемый показатель на конец 
года – 14,3 тысячи новых рабочих мест. За 11 месяцев 2012 
года открыли свою деятельность 2000 субъектов предпри-
нимательской деятельности. Объем розничной торговли 
вырос на 25,2%. Стоит отметить, что все эти весомые по-
казатели достигнуты на фоне продолжающегося мирового 
экономического кризиса.

За 9 месяцев размер среднемесячной заработной 
платы по городу вырос на 8% и составил 3531 гривну. По 
прогнозируемым показателям двенадцати месяцев он 
вырастет на 13% и составит ориентировочно 3657 гривен. 
По этому показателю мы являемся одним из безусловных 
лидеров. В качестве примера скажу, что средняя зар-
плата по городу на 14% выше, чем по области и на 19% 
выше, чем по Украине. По семи основным предприятиям 
промышленности средние зарплаты превысили 5000 гри-
вен, зарплаты врачей медицинских учреждений города – 
4000 гривен, в учреждениях образования оклады педаго-
гам увеличены до 40%.

Большое внимание при рассмотрении бюджетных во-
просов уделялось таким отраслям, как медицина, обра-
зование, культура. В 2012 году расходы на образование 
составили 835,2 миллиона гривен. Увеличение – на 152,5 
миллиона гривен по сравнению с прошлым годом.

На здравоохранение выделено 161,5 миллиона гривен 
против 85,6 миллиона. Увеличение – 75,9 миллиона гривен.

Финансирование на культуру и искусство увеличилось с 
62,8 миллиона до 83,2 миллиона гривен. Увеличение – 20,4 
миллиона гривен.

Объем инвестиций в рамках социальных договоров со-
ставил 67,8 миллиона гривен. Это лучший показатель для 
нашего города за все последние годы.

Экологические программы – 
в действии

– Серьезнейшей проблемой для нашего города на про-
тяжении многих лет остается экология. Для реализа-
ции мероприятий долгосрочной программы по решению 
экологических проблем Кривбасса на 2011-2022 годы при-
влечено 14 крупнейших предприятий города.

В 2012 году на реализацию экологических программ на-
правлено 785,1 миллиона гривен, что на 30% больше, чем 
в 2011 году.

Несмотря на рост производства на основных предпри-
ятиях-загрязнителях в 2012 году удалось предотвратить 

увеличение вредных выбросов. В результате выполнения 
программы удалось предотвратить попадание в атмосферу 
12,3 тысячи тонн вредных веществ.

Долгое время криворожан не удовлетворяло качество 
воды, поступающей в городской водовод из Карачуновско-
го водохранилища. В этом году там внедрена уникальная 
система трехступенчатой очистки воды и преаэрации во-
дозаборного ковша. Такая система стала первой не только 
в Украине, но и на территории стран СНГ. Объем финанси-
рования составил 29,7 миллиона гривен. Питьевая вода те-
перь стала соответствовать самым высоким современным 
стандартам.

1,5 миллиона гривен направлено на строительство 2-й 
очереди очистных сооружений Центральной и Южной 
станций аэрации. 5,2 миллиона гривен выделено на стро-
ительство коллекторов.

Как и планировалось, введено в строй 2 стационарных 
поста за контролем атмосферы в режиме реального време-
ни. Это позволило более качественно и оперативно отсле-
живать экологическую обстановку.

Дорогой длинною…
Одним из важнейших направлений жизнедеятельности 

города является ремонт и строительство дорог. На текущий 
и капитальный ремонты дорог города в 2012 году выделено 
123,7 миллиона гривен, что на 26% больше показателей 2011 

года и в 4,5 раза больше показателей 2010 года. Впервые за 
многие годы достаточно большое внимание было уделено 
не только магистральным, но и внутриквартальным доро-
гам. На содержание дорог выделено 34,8 млн.грн., что в 2 
раза больше, чем в 2011 г. Уложено асфальтного покрытия 
на площади 400 тыс.м2.

Введена в строй новая линия производства асфальтно-
го завода, что дало возможность не только полностью 
обеспечить возросшие потребности города, но и выйти 
на современный уровень производства асфальтобетонной 
смеси высокого качества. Это позволило повысить изно-
соустойчивость покрытия и продлить срок эксплуатации 
дорог.

Более удобным стало в этом году сообщение городско-
го электротранспорта. Запущена новая линия скоростного 
трамвая до проходной АМКР.

Выполнены капитальный ремонт съездов и дорог в райо-
не Объездной дороги на площади более 21000 квадратных 
метров, вторая очередь реконструкции дороги по ули-
це Ильичевская на площади 13500 квадратных метров и 
капитальный ремонт с расширением проезжей части по 
улице Куприна на площади 29800 квадратных метров, уста-
новлено 9 новых остановочных павильонов.

На всех пешеходных переходах города установлены 
современные светоотражающие знаки. В 2012 году уста-
новлено 217 секций обратного отсчета времени, что значи-
тельно повысило удобство пересечения перекрестков как 
водителям, так и пешеходам, и сделало более безопасной 
дорожную обстановку в городе.

Благоустройство – 
устройство во благо

Практически все гости Кривого Рога отмечают, на-
сколько зеленым является наш промышленный город. В 
этом году работа в этом направлении была не только про-
должена, но и усилена. На озеленение города в 2012 году 
выделено 12,4 миллиона гривен.

Высажено 5400 деревьев, 10600 кустов. Продолжена про-
грамма по замене пухонесущих тополей, которые прино-
сят много неудобств горожанам. А в рамках программы по 
борьбе с сухостоями удалено 990 сухостойных деревьев, 
обрезано и омоложено 10060 деревьев.

За год в городе ликвидировано 439 стихийных свалок.
Продолжена масштабная программа по улучшению 

освещенности улиц Кривого Рога. Заменено 2500 светиль-
ников с установкой на них энергосберегающих натриевых 
ламп на сумму 1,4 миллиона гривен.

В парках, дворах и на улицах города установлено 920 
новых скамеек, приобретено 1842 новые урны.

Закуплены 4 современных мусоровоза и 322 евроконтей-
нера на сумму 3,6 миллиона гривен.

Все это позволило сделать наши улицы и дворы более 
ухоженными и чистыми.

Реализована самая масштабная за последние годы 
программа по ремонту кровель. В 2012 году кровли 
отремонтированы в 1321 доме на сумму 9,4 миллиона гри-
вен.

В 2012 году окончена расчистка русла реки Старая Сак-
сагань с укреплением берегов на протяженности 4,8 кило-
метра. Проведены работы по реконструкции парка имени 
Газеты «Правда». Места отдыха криворожан впервые за 
многие года приобретают достойный и уютный вид.

Началась реконструкция проспекта Карла Маркса и пло-
щади Освобождения.

Масштабные работы по благоустройству велись не толь-
ко в центре города. Обустроена современная зона отдыха 
с пляжем и спортивными площадками в районе жил-
массива ЮГОК. Проведена реконструкция парка имени 

Із дня у день з любов’ю до людей
Теплотою і чуйністю оточують своїх підопічних у районних територіальних центрах соціального 

обслуговування одиноких та непрацездатних громадян. Тут самотні літні люди, інваліди, ветерани 
війни і праці отримують турботу, допомогу і можливість спілкування.

До потреб та інтересів цих вразливих людей з розумінням 
ставляться у Довгинцівському територіальному центрі. До-
брою традицією тут стало проведення благодійних обідів і 
концертних програм, надання матеріальної допомоги, видача 
продуктових наборів та миючих засобів інвалідам, які цього 
потребують.

– Це люди, які перенесли голод, війну і випробування, втра-
тили здоров’я, тож тепер треба підтримати їх у складних жит-
тєвих ситуаціях, – переконана директор центру Тетяна Бунєва. 
– У нашому закладі успішно функціонує безкоштовний побу-
товий комплекс: пральня, прасувальня, перукарня, ремонт 
одягу та взуття. Великим успіхом користується відділення 
соціально-медичних послуг, де незалежно від розміру пен-

сії чи сімейного стану ветерани можуть 
отримати матеріальну підтримку, про-
йти різноманітні оздоровчі процедури. 
Із задоволенням приходять на заняття 
«Університету третього століття»: ми запрошуємо фахівців 
Пенсійного фонду, управління праці, відділів міськвиконкому, 
соціального педагога і юриста. Саме життя примушує нас ру-
хатись уперед, створюючи літнім людям необхідні для достой-
ного життя умови, затишні куточки для спілкування, якого 
вони гостро потребують. Наразі мріємо відкрити в центрі зону 
відпочинку – літній майданчик з лавками, клумбами – хоче-
мо стати «домом відпочинку» для людей, у яких за плечима 
багато років важкої праці.
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Мер звітує

Год прошел в динамичной       и конструктивной работе

Реформа охорони здоров’я триває
Заступник начальника управління охорони здоров’я виконкому міської ради 

Олександр ЛУК’ЯНЕНКО:
«Бюджет у міській галузі охорони здоров’я 2013 року досить 

оптимальний. Тобто ми отримали ті кошти на міську медицину, 
котрі й запланували. І навіть більше. А саме: збільшено фінансу-
вання на 8,7 мільйона гривень – у цілому до 130 мільйонів 336 
тисяч гривень. Чимала сума, а це 5,7 мільйона гривень, буде 
використана на капітальні ремонти Центрів первинної меди-
ко-санітарної допомоги. Ще 1 мільйон 208 тисяч виділено на їх 
обладнання, у тому числі на закупівлю ноутбуків для сімейних 
лікарів. До речі, нині всі Центри первинної медичної ланки за-
безпечені автотранспортом у достатній кількості. Заклади пер-
винної меддопомоги вже отримали 40 електро кардіографів, 
235 сумок-укладок для медсестер, 26 глюкометрів тощо.

Покращується й матеріально-технічна база лікувальних за-
кладів міста, що надають вторинну медичну допомогу (вона за-

раз переведена на обласне фінансування), 
значно збільшено витрати для всіх закла-
дів на 1 ліжко-день у стаціонарах (на хар-
чування та медикаменти). Фінансування, 
приміром, відділення ветеранів Великої 
Вітчизняної війни в комунальному закладі «Криворізька міська 
лікарня № 5 Дніпропетровської облради» ще торік збільшено 
до 75 гривень (харчування – 35 гривень, медикаменти – 40 
гривень щодня на одного пацієнта). Така ж сума надається, 
коли ветеран війни лікується в стаціонарних відділеннях інших 
лікарень міста. Загалом, нині триває реформування системи 
охорони здоров’я, котре здійснюється при інтенсивній щоден-
ній діяльності кожного з майже 10 тисяч медичних працівників 
міста».

И.И. Савицкого в Ингулецком районе. Открыт после рекон-
струкции парк имени Комсомола Украины в Терновском 
районе. Завершена реконструкция проспекта Южный, 
включающая ремонт дорог, замену коммуникаций, благо-
устройство прилегающей территории. Проведена комп-
лексная реконструкция проспекта Победы в Ингулецком 
районе. Осуществлена комплексная реконструкция улицы 
Армавирская в Жовтневом районе.

Проведена реконструкция улицы Пушкина в Централь-
но-Городском районе.

Внедрение каждого из таких проектов означает 
повышение комфортности проживания криворожан в 
каждом микрорайоне. Становятся все более современными 
наши улицы, приобретают уют парки и скверы, появляют-
ся новые места отдыха для горожан.

На пути к спортивным  
достижениям

Развитие массового спорта и внедрение здорового обра-
за жизни в нашем городе остается одним из приоритетных 
направлений. В 2012 году был воплощен ряд масштабных 
проектов. Проведена комплексная реконструкция стади-
она «Спартак». Построен новый тренажерный комплекс 
с искусственным покрытием футбольного поля в Жов-
тневом районе. Открыто 42 новых спортивных площадки, 
оборудованных современными тренажерными комплекса-
ми. В парке имени Комсомола Украины открыт спортивный 
комплекс для занятий скейтбордом.

В 2012 году было проведено 189 городских спортивных 
соревнований по 41 виду спорта. Победителями и призе-
рами международных соревнований стали 59 криворожан, 
всеукраинских – 200, областных – 360.

В 2012 году в Кривом Роге построена Ледовая арена. 
Объем финансирования строительства составил 40,5 мил-
лиона гривен. Подобного объекта давно уже не хватало 
нашему городу. Теперь здесь появится возможность для 
занятий хоккеистов и любителей фигурного катания. Но-
вая арена будет служить не только воспитанию мастеров 
высокого класса из числа криворожских мальчишек и дев-
чонок, но и способствовать развитию массового спорта и 
здорового образа жизни.

Город промышленный,  
город культурный

2012 год стал для Кривого Рога значимым и в культур-
ной жизни. Настоящим событием стала победа команды 
города в проекте «Майдан’с». Кривой Рог заслужил еще и 
статус танцевальной столицы Украины. Два криворожских 
театра – имени Тараса Шевченко и «Академия движения» – 
получили статус академических.

В городе обустроен Арт-майдан и завершена рекон-
струкция театра имени Шевченко. В Кривом Роге впервые 
в Украине открыта 3D видеогалерея историко-краевед-

ческого музея в помещении Цветочных часов. Наше-
му городу есть чем гордиться, и криворожане должны 
иметь возможность получать знания об истории Кривого 
Рога, в том числе и с помощью современных технических 
средств.

Помимо реконструкции театра имени Тараса Шевчен-
ко, на капитальные ремонты учреждений культуры города 
(Дворцов культуры, библиотек, школ эстетического воспи-
тания) было направлено 3,8 миллиона гривен.

Медицина выходит на новый, 
качественный уровень

В этом году начала внедряться в жизнь медицинская ре-
форма.

Открыто 7 Центров первичной медико-санитарной по-
мощи, что сделало медицинские услуги в городе более 
удобными и качественными для криворожан.

На текущие и капитальные ремонты амбулаторий на-
правлено 4,5 миллиона гривен.

В 2012 году произошел выход на качественно новый уро-
вень в обеспечении медицинских учреждений современ-
ной техникой и оборудованием.

Амбулатории общей практики – семейной медицины по-
лучили 40 новых автомобилей. Это позволит значительно 
сократить время приезда к пациенту и сделает оказание 
помощи более своевременным и удобным.

Получено 12 современных автомобилей «Скорой по-
мощи» марки «Пежо», 8 реанимобилей марки «Форд», 
оборудованных по лучшим мировым стандартам.

Все это позволило сделать оказание услуг экстренной 
и скорой помощи в нашем городе одним из лучших и 
современных в Украине, а главное – повысить качество 
оказания помощи криворожанам.

Впервые в 2012 году городское здравоохранение полу-
чило сразу 3 томографа. В их числе ультрасовременный 
магнитно-резонансный томограф. Таким образом, город 
покрыл потребность в этом виде оборудования на 100%.

Приобретено и уже помогает криворожанам уникаль-
ное оборудование для сваривания мягких тканей в 16-й 
горбольнице. Оно позволяет сделать операции более 
безопасными и значительно сократить время послеопера-
ционной реабилитации пациентов.

В медицинские учреждения города поставлено 5 колоно-
фиброскопов, 9 бронхофиброскопов, 12 гастрофиброско-
пов, 40 электокардиографов, 26 глюкометров и другое со-
временное оборудование.

Город никогда не получал за 1 год такого количества ме-
дицинской техники и оборудования.

В 2012 году после значительной реконструкции открыта 
уникальная радоновая лечебница. Теперь криворожане 
имеют возможность получить здесь действительно совре-
менную и квалифицированную помощь.

Помним, ценим, заботимся
Средний размер пенсий в 2012 году по городу вырос на 

247 гривен и на 1 ноября составил 1680 гривен.
Ко Дню Победы 23-м тысячам ветеранов выплачена де-

нежная помощь на сумму 7,7 миллиона гривен.
Выплачено компенсаций чернобыльцам на сумму 8,1 

миллиона гривен.
Оказана социальная помощь семьям с детьми, 

малообеспеченным семьям, детям-инвалидам на сумму 
287,7 миллиона гривен 46-ти тысячам криворожан.

Льгот и субсидий жителям города на оплату жилищно-
коммунальных услуг профинансировано на сумму 118,1 
миллиона гривен, что на 13,3 миллиона гривен больше, чем 
в 2011 году.

Мальчишкам и девчонкам,  
а также их родителям

В 2012 году из городского бюджета на капитальные и те-
кущие ремонты учреждений образования, приобретение 
оборудования выделено 20 миллионов гривен, что дало 
возможность улучшить материально-техническое состоя-
ние 45% образовательных учреждений.

Открыто 325 профильных классов для 7963 учеников. Та-
ким образом, профильным обучением было охвачено 100% 
старшеклассников. Открыто 29 дополнительных групп на 
580 мест в детских садах города. Охват дошкольным обра-
зованием вырос с 76% детей до 88%.

Финансовое обеспечение на одного ученика в Кривом Роге 
возросло с 5671 гривен в 2011 году до 7685 в 2012-м. На 50% 
увеличены стипендии одаренным студентам Кривого Рога.

К сожалению, в постсоветское время значительно упал 
уровень медицинского обслуживания в школах. Всем 
нам известны трагические случаи с ребятами на уроках 
физкультуры, которые произошли в различных городах. 
Мы изыскали дополнительные возможности и ввели в 
штатные расписания школ дополнительно 105 ставок ме-
дицинских сестер. Теперь медицинский работник есть в 
каждой школе.

С целью повышения качества образования в наиболее 
современной сфере – компьютерной введены 107 ставок 
инженеров по компьютерной технике.

В 20-ти учебных учреждениях произведена полная заме-
на деревянных окон на энергосберегающие.

2013: цели, планы, стремления
В следующем году городские власти запланировали 

реализацию масштабных проектов, основной задачей 
которых является улучшение условий проживания для 
криворожан, выведение города на еще более современный, 
комфортный уровень. 26 декабря принят бюджет горо-
да на 2013 год. На образование запланированы расходы 
в сумме 942,7 миллиона гривен, они увеличиваются на 
51,3 миллиона. Планируется открыть 26 дополнительных 
групп и 35 классов. Серьезные средства предусмотрены на 
капитальные ремонты образовательных учреждений – 13,2 
миллиона гривен.

Хорошая новость и для спортсменов – начнется рекон-
струкция стадиона «Металлург».

По отрасли охраны здоровья также произойдет увеличе-
ние финансирования на 8,7 миллиона гривен – до 130 мил-
лионов 336 тысяч. 5,7 миллиона гривен будут направлены 
на капитальные ремонты центров первичной медицины. 
Еще 1 миллион 208 тысяч выделено на их оборудование.

Продолжатся работы по благоустройству. 11 миллионов 
400 тысяч гривен выделено на реконструкцию проспекта 
Карла Маркса. Также будут вестись работы на площади 
Освобождения. «Я убежден, что исторический центр горо-
да должен соответствовать тому значению, которое при-
дают ему уже несколько поколений криворожан, – отме-
тил городской голова. – В нашем промышленном гиганте 
должно быть место, где мог бы получить возможность дей-
ствительно культурного отдыха каждый криворожанин».

В 2013 году будет произведена реконструкция сквера 
возле монумента «Победа». Будут вестись работы по ре-
конструкции парков имени Богдана Хмельницкого, Героев, 
Гагарина, начнется реконструкция теплоснабжения города.

Продолжится программа и по газификации. В частности 
выделены средства на продолжение газификации поселков 
Верабово и Веселый Кут.

Значительные средства в наступившем году будут 
направлены на развитие городского электротранспорта. 
Достигнута договоренность с Министерством транспорта 
о строительстве новой станции Роковатая.
Всего в 2013 году будет осуществлено 78 круп-
ных проектов.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Жовтневий р-н

Федерація 
прагне 
задовольнити 
потреби всіх 
дітей…

Щедро роздавав Дід Мороз 
подарунки в приміщенні місь-
кої федерації бойових мис-
тецтв, що на 5-му мікрорайоні 
Зарічному.

У переповненому залі зібралося 
на підбиття підсумків минулого 
року понад 300 хлопчаків та дівчат, 
спортсменів, тренерів, батьків. 
Чимало з них брали участь у пока-
зових виступах, боксували в ринзі, 
танцювали. Адже федерація розви-
ває і бокс, кікбоксинг, дзюдо, самбо, 
тайський бокс, фітнес тощо.

А ідейним наставником усього 
цього є заслужений тренер України 
з кікбоксингу Володимир Коржак.

– Ми намагаємося задовольнити 
потреби всіх дітей, – говорить він. 
– Розвиваємо не лише спортивні 
єдиноборства, але й інші напрям-
ки – молодіжні танці, фітнес і таке 
інше. Маємо вже своїх досвідчених 
тренерів, які пройшли школу спорту 
високих досягнень, тобто ставали 
чемпіонами Європи та світу. Вони є 
взірцем для інших. Навіть тренуючи 
молодь, наставники виходять під 
час таких новорічних святкувань на 
ринг для того, щоб довести – вони 
не втратили свою фізичну форму. 
 Взагалі, В. Коржак переконаний: 
коли буде залізна дисципліна, тоді 
й успіх не забариться і стабільно 
міцною буде організація. Про це до-
бре знають його вихованці й ті, хто є 
друзями федерації. А таких, хто під-
ставляє плече допомоги, Володи-
мир Михайлович із задоволенням 
називає: це, насамперед, Олександр 
Римаренко, Юрій Темник, Сергій 
Рева, Сергій Поліщук, Костянтин Ан-
дрюшко, Сергій Кремінський.

Руслан Гузєв 
рівняється 
на зірок «Барсу»

До десятки кращих спортсме-
нів Кривого Рогу за підсумками 
минулого року з неолімпійських 
видів спорту вперше ввійшов 
Руслан Гузєв.

Вихованець бійцівського клубу 
«Барс» (який, безумовно, є візиткою 
не лише Жовтневого району) у Києві 
на Кубку Європи за версією К-1 став 
чемпіоном. А ось в Ялті, на Кубку 
світу з бойових єдиноборств, здобув 
срібну медаль. 19-річний майстер 
спорту вже п’ять років серйозно 
займається кікбоксингом, його пер-
ший наставник – Ростислав Хворост. 
 – На світовому чемпіонаті в мене 
були гідні суперники, у тому числі 
молдавани, чеченці, – пояснює Рус-
лан Гузєв. – Та вдалося їх подолати. 
Кікбоксинг подобається тому, що за-
гартовує волю, чоловічий характер. 
І взагалі, додає багато адреналіну. 
До речі, раніше цим захоплюючим 
видом спорту займався й мій брат. 
Нині він працює юристом. Своє 
майбутнє я теж пов’язую з цією 
спеціальністю, але обов’язково буду 
серйозно займатись спортом. За-
раз, у січні, маю насичений графік: у 
кінці поточного місяця, наприклад, 
візьму участь у розіграші Кубка 
України з тайського боксу. Націле-
ний на максимальний результат. 
Подобається мені, як боксують у 
ринзі Сергій Адамчук і Ростислав 
Хворост. На них, наших зірок «Бар-
су» рівняюсь…

Віталій ТКАЧУК.

На часі

 g Из первых уст

Новые законы – новые возможности
С 1 января 2013 года вступил в силу Закон Украины  
«О занятости населения», а также Закон «О стимулиро-
вании инвестиционной деятельности в приоритетных 
отраслях экономики с целью создания новых рабочих 
мест». О том, чем они важны, какие возможности дают 
и людям, ищущим работу, и работодателям, наше ин-
тервью с народным депутатом Украины Константином 
Павловым.

– Константин Юрьевич, какими 
основными целями руководство-
вались депутаты Верховной Рады 
Украины, принимая эти законы? 
Каким образом закон о занятости 
стимулирует работодателей к 
созданию новых рабочих мест, на-
пример, для молодежи?

– Сегодня молодежь, начина
ющая трудовую деятельность, – 
один из основных источников ра
бочей силы для нашей страны. Но, 
в то же время, именно молодые 
люди в возрасте до 24 лет часто 
оказываются неконкурентоспо
собными на рынке труда. Поэто
му, голосуя за закон, который по
может им с трудоустройством в 
начале профессиональной карье
ры, я действовал и согласно своей 
предвыборной программе. Речь 
идет о гарантированном предо
ставлении первого рабочего ме
ста выпускникам вузов, прежде 
всего – в отраслях, стратегических 
для экономики Кривбасса. Новый 
закон о занятости способствует 
трудоустройству молодёжи. Так, 
он освобождает на год от единого 
социального взноса тех работода

телей, которые создают первое ра
бочее место для молодых людей. 
К слову, такую же преференцию 
получают работодатели, трудо
устраивающие инвалидов и людей 
в возрасте старше 50 лет.

– А что предусмотрено новым 
законом для людей других воз-
растных категорий, которым 
проблематично устроиться на 
работу, тех, кто приближается 
к своему пенсионному рубежу?

– Закон, прежде всего, создает 
условия для переобучения людей 
разного возраста, которые оказа
лись неконкурентоспособными 
на рынке труда. Этот закон также 
совершенствует систему перепод
готовки кадров. Правительство бу
дет предоставлять людям старше 
45 лет для оплаты обучения ваучер 
на максимальную сумму в размере 
10 прожиточных минимумов. На 
сегодня это около 12 тыс. грн. Это 
– несомненное преимущество для 
категории людей, достигших воз
раста старше 45 лет. Теперь у них 
есть реальная возможность полу
чить другое профессиональное об
разование, сменить квалификацию, 

окончить курсы – по своему выбору 
и согласно спросу на рынке труда.

– Какие преимущества ин-
весторам, создающим рабочие 
места, дает Закон «О стиму-
лировании инвестиционной дея-
тельности»?

– Он юридически обеспечи
вает права и гарантии таких ин
весторов. Предусмотрены меха
низмы получения инвесторами 
государственной поддержки. 
Она может быть в разных видах: 
прямого бюджетного финанси
рования, возмещения процентов 
по кредитам в банках или госу
дарственных гарантий для при
влечения иностранных кредитов 
(займов). Также создается лояль
ная к инвес тору система налого
обложения. Подчеркну, что закон 

чётко фиксирует понятие инвест
проекта. Он вводит градацию по 
размерам инвестиций, а также по 
количеству создаваемых рабочих 
мест. До 2017 года инвестор пол
ностью освобождается от уплаты 
налога на прибыль, затем он будет 
платить 8%, а к 2023 году – ставка 
налога на прибыль возрастёт до 
16 процентов. Созданы льготные 
условия для инвестора, который 
вкладывает свои средства в про
изводство или в другие экономи
ческие объекты. Каждый инвест
проект должен создать не менее 
25 рабочих мест в случае малого 
бизнеса и не менее 150 рабочих 
мест, если речь идёт о крупной 
инвестиции.

– Итак, два новых закона – это 
уже реальный вклад нового пар-
ламента в реформирование тру-
дового законодательства?

– Да, вступили в силу законы, 
которые создают благоприятные 
условия для сохранения и созда
ния новых рабочих мест. Новые 
законы позволят предпринимате
лям получить существенные на
логовые льготы и преференции, 
если работодатели будут забо
титься о трудоустройстве граж
дан Украины. Соответственно, 
нынешний уровень безработицы 
снизится. Я уверен, что, принимая 
прогрессивные трудовые законы, 
мы находим новые подходы, соот
ветствующие реальной экономи
ческой ситуации.

 _________________________________________________________________________________________ Беседовала Дарья АКУЛОВА.

g Актуальна тема

Незаконний кіоск – на демонтаж
У місті взялися за неза-
конно встановлені малі 
архітектурні форми.  
Такі в народі ще назива-
ють просто – кіосками. По 
Кривому Рогу подібних 
об’єктів чималенько. До 
них звикли. Утім, далеко 
не всі їхні власники до-
вели справу до кінця, 
оформивши законодавчо 
розташування кіоска на 
комунальній землі. Хоча, 
слід зазначити, мали на  
це достатньо часу.

 – З метою упорядкування 
оформлення правовстановчих 
документів на землю під різними 
тимчасовими об’єктами бізнесу, 
недопущення недобросовісної 
конкуренції, задля раціонального 
використання земель суб’єктам 
господарювання була надана мож-
ливість оформлення земельних 
ділянок, – відзначив на зустрічі з 
журналістами начальник управ-
ління містобудування і архітектури 
міськвиконкому Петро Гнатов-
ський. – Але протягом півтора 
року, відтоді, коли було прийнято 
відповідний регуляторний акт, 
можливістю оформити земельний 
сервітут скористалися не всі.

Більше того, проблема захара-
щення вулиць різними тимчасо-
вими об’єктами набула ще більшої 
актуальності для нашого міста. 
Останнім часом відзначається тен-
денція до збільшення їхньої кіль-
кості. Встановлюються вони в 
більшості випадків без якихось 
дозвільних документів. Подекуди 
МАФи розташовуються в таких 
місцях, де вони заважають безпе-
ці руху транспорту, перекриваючи 

видимість водіям, на тротуарах і 
навіть на інженерних комунікаці-
ях, з порушенням протипожежних 
та санітарних норм. До того ж, дея-
кі з об’єктів експлуатуються багато 
років, мають застарілий дизайн, 
що не прикрашає зовнішнього ви-
гляду міських вулиць.

Відтак, нерідко подібні об’єкти 
бізнесу викликають справедливе 
нарікання в громадян. Ми отриму-
ємо чимало звернень від людей з 
проханням упорядкувати розмі-
щення таких об’єктів, а подекуди 
й про винесення їх за межі мікро-
районів, де вони заважають меш-
канцям.

Наприкінці минулого року депу-
тати міської ради відредагували 
існуючий порядок оформлення 
землі під подібні бізнес-об’єкти, 
забезпечивши чіткий алгоритм 
дій з упорядкування їх розмі-
щення та демонтажу незаконно 

встановлених тимчасових споруд.
 – Хто тепер опікуватиметься на-

веденням ладу з кіосками?
 – Повноваження з виконання 

рішення було покладено на рай-
виконкоми. При них створено 
спеціальні комісії з упорядку-
вання розміщення тимчасових 
об’єктів для здійснення підпри-
ємницької діяльності. Нині вже 
отримано перший результат: 
виконано інвентаризацію всіх 
об’єктів на території району та 
розпочато роботу з їхнього при-
ведення до норм діючого за-
конодавства. Більше того, вже з 
десяток об’єктів, які розміщено 
самовільно без законодавчого 
оформлення, демонтуються.

За словами Петра Гнатовського, 
подібні кроки – не тимчасова акція. 
Робота вестиметься планомірно та 
постійно, доки на вулицях Кривого 
Рогу не наведуть з цим лад.

_________________________________ Володимир СКІДАНОВ. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

А чи всі власники оформили свої об’єкти належно?

g Лист до редакції
У КЗШ № 103 впроваджено  
систему AS Європейська школа

Ми вчимося у звичайній й водночас незвич-
ній школі. Комп’ютеризацією класів нині нікого 
не здивуєш, але наша рідна школа в цьому від-
ношенні майже унікальна. Швидкісний Інтер-
нет у загальноосвітній школі № 103 докорінним 
чином змінив не лише наше життя, але й долі 
викладачів. У нас впроваджено систему AS Єв-
ропейська школа. Відтак, потужні можливості 
Всесвітньої мережі використовуються на кож-
ному уроці. Мова про інтерактивні методики, 
різноманітні презентації, використання фільмів 
та інше.

А ось нашим батькам до вподоби сайт «Клас-
на оцінка», за допомогою якого вони не лише 
слідкують за нашою успішністю, але й мають 
прямий зв’язок із викладачами. Не задля крас-
ного слівця повинні відзначити: рівень навчан-
ня в нашій школі істотно підвищився. І недарем-
но батьки навіть з інших районів міста хочуть, 
щоб їхні діти навчалися саме в нас. Цього б дива 
не сталося, якби мер нашого міста, доктор тех-
нічних наук, президент Академії гірничих наук 
України Юрій Григорович Вілкул не зайняв прин-
ципову позицію щодо цього проекту. Саме він 
зумів переконати міський депутатський корпус 
у необхідності виділення коштів на його реалі-
зацію. Побувала в нашій школі і його заступник 
Валентина Бєрлін, яка допомагала на першому 
етапі реалізації проекту. Спасибі міській владі 
за такий дарунок шкільному товариству. Наша 
подяка і генеральному директору підприємства 
«Телесистеми України» Михайлу Пайкіну, уміль-
ці якого з’єднали нас із Інтернетом надсучасним 
оптоволокном. Попереду – наступний етап ре-
алізації проекту, і ми сподіваємося, що наша 
школа стане в цьому плані флагманом не лише 
Придніпров’я, але й усієї країни. Щоб здешевити 
використання потужної шкільної комп’ютерної 
системи, ми зараз працюємо над проектом ві-
трогенератора нового покоління.

Сергій ЩИБРЕНКО, Анатолій ВАСИЛЬЄВ, 
Сергій ГНИЛУША, учні КЗШ № 103,  

неодноразові призери міських та обласних 
олімпіад, члени Малої академії наук.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Саксаганський р-н

Начальник управління цивільного захисту у Кривому Розі Олександр Хлівний:

«У нашій професії залишаються 
лише сильні духом»
Організована для читачів «Червоного гірника» «гаряча телефонна лінія» з 
недавно призначеним начальником управління цивільного захисту у Кри-
вому Розі Головного територіального управління МНС у Дніпропетровській 
області полковником Олександром Хлівним ще раз показала надзвичайну 
важливість цієї служби в повсякденному житті громадян. Головний рятівник 
Кривого Рогу вичерпно поінформував городян, котрі до нього зверталися із 
запитаннями, і розповів у цілому про виконану роботу в 2012 році.

– Олександре Азольфовичу, у вашому ві-
домстві розпочалося кардинальне реформу-
вання. Бодай коротко поінформуйте про це 
криворіжців, – прошу я, ведучий «прямої лі-
нії», шановного гостя редакції.

– Як ви вже знаєте, 24 грудня минулого року 
Міністерство надзвичайних ситуацій і Дер-
жавна інспекція техногенної безпеки України 
були реорганізовані і на їхній базі створено 
Державну службу з надзвичайних ситуацій. 
Очолив службу генерал-лейтенант Михайло 
Болотських, котрий до цього обіймав посаду 
першого заступника міністра нашого мініс-
терства. До речі, Михайло Васильович не раз 
перебував у нашому місті з робочими поїздка-
ми.

– Алло! Я житель Інгулець-
кого району Костянтин Без-
коровайний. Хочу подякува-
ти криворізьким рятівникам 

за працелюбність, мужність і витривалість 
під час ліквідації стихійних лих. А ще більше 
за те, що вони вживають заходи, аби їх не 
допустити. Хороший приклад цьому – вжит-
тя заходів щодо попередження весняних під-
топлень житлових будинків у селищі Мо-
тронівка. Ці щирі слова не лише від мене, а й 
від багатьох людей.

– Спасибі, спасибі за добрі слова. Я їх 
обов’язково передам особовому складу рятів-
ників під час зібрання. Попутно, якщо вам ці-
каво, пане Костянтине, поінформую, що про-
тягом минулого року пожежно-рятувальні 
підрозділи Кривого Рогу виїжджали за сигна-
лом «Тривога» 1971 раз! У середньому, це 4-5 
виїздів на добу. Погодьтесь, це немало. Левова 
частка цих виїздів – 1231 – припадала на лікві-
дацію пожеж. Завдяки злагодженим і своєчас-
ним діям вогнеборців, на пожежах врятовано 
життя 32 людей, з них – життя 4 дітей.

– Я постійно читаю «Чер-
воний гірник» і з газети знаю, 
що чимало ми й втратили в 
місті від пожеж у минулому 

році! – це репліка Олени Дмитрівни Картин-
ної з Тернівського району, яка додзвонилася до  
О. Хлівного.

– Втрати не просто великі, а непоправні. Во-
гонь забрав життя аж 24 громадян, плюс трав-
мовано 16. Матеріальні збитки від загорань 
теж колосальні, сягнули понад 6 мільйонів 
гривень.

При цьому, у 2012 році ми ліквідували ряд 
доволі складних пожеж. Серед них – загоран-
ня офісних меблів в адміністративній будівлі 
Науково-дослідного і проектно-конструктор-
ського інституту гірничорудного машинобу-
дування. Їдкий дим від охоплених полум’ям 
столів і шаф, що знаходилися на першому по-
версі, поширився поверхами вище. Особовий 
склад пожежної частини 10, викликаний на 
місце пригоди, виявив на верхніх поверхах 7 
співробітників інституту, які через сильну за-
димленість не могли самостійно покинути бу-
дівлю, і всіх вивів на свіже повітря.

Подібна ситуація виникла і в квартирі по 
проспекту Миру, 3, де площа пожежі стано-
вила 50 квадратних метрів. Там з верхніх по-
верхів були евакуйовані також 7 мешканців 
будинку, троє з яких – діти.

Складні масштабні пожежі, на ліквідацію 
яких залучалася велика кількість пожежної 
техніки, були в магазині «Автозапчастини», 
що по вулиці Орджонікідзе (площа пожежі – 
100 квадратних метрів), і в цеху з виготовлен-
ня меблів по вулиці Рубльова, там площа по-
жежі сягнула 300 квадратних метрів.

«Червоний гірник» писав про те, як нелегко 
нам було працювати і на Центрально-Місь-
кому ринку, де спалахнули ролети з товаром 
– гардини, тюль і будматеріали. Для ліквіда-
ції пожежі, загальною площею в 150 квадрат-
них метрів, було задіяно 4 одиниці техніки 
спеціального призначення. Через скупченість 
розташованих на ринку ларьків, ролетів, 
прилавків, проїзд до місця загоряння був над-
звичайно утруднений. Довелося ставити тех-
ніку на гідрант і прокладати рукавну лінію до 
епіцентру спалаху. Нам знадобилося всього 7 
хвилин, щоб ліквідувати пожежу. Але й за цей 
час вогнем було знищено 10 ролетів з товаром. 
Однак можете собі уявити, скільки його було 
врятовано завдяки злагодженим діям наших 
рятувальників. Та головне, що під час виник-
нення надзвичайних ситуацій за названими 
адресами ніхто з людей не постраждав.

– «Пряма лінія» «Червоного 
гірника»?

– Так.
– Я Іван Васильович, з Ка-

рачунів. По життю скептик, а тому і за-
питання до вас, Олександре Азольфовичу, 
відповідне: переконайте достовірними фак-
тами, що служба у вас справді мобільна і су-
часна.

– Дякую, Іване Васильовичу, за дзвінок. На-
воджу всім відому статистику. На гасіння по-
жеж у межах міста, після отриманого виклику, 
ми прибуваємо за 5-7 хвилин. Швидко реагуємо 
і на сигнали «SOS» з інших регіонів. Так, коли 29 
липня в Херсонській області, у Цюрупинсько-
му і Голопристанському районах палало близь-
ко 200 гектарів лісу, особовий склад СДПЧ-11 
та СДПЧ-17 з технікою також за лічені хвили-
ни був у дорозі, у числі інших підрозділів МНС 
України з різних областей і районів.

Оперативністю і високою професійністю 
відзначається й наша група піротехнічного 
розрахунку під час очищення території міста 
та прилеглих адміністративних районів від ви-
бухонебезпечних предметів. Лише протягом 
2012 року вона виконала 93 виїзди на знешко-
дження страшного арсеналу: 22353 одини-
ці застарілих і сучасних вибухонебезпечних 
предметів, з яких 6 авіаційних бомб, 1085 ар-
тилерійських снарядів, 262 мінометні міни, 
262 гранати, 11 протитанкових мін…

Погодьтесь, що якби ми були відсталими в 
плані майстерності, не мали сучасних техніки 
(на балансі нашого управління 69 автомобілів 
стройової і транспортної групи експлуатації) 
та обладнання, то й з надзвичайними ситуаці-
ями не змогли б ефективно боротися. Утім, я 
не лакую дійсність. Ось, наприклад, на даний 
час в оперативного розрахунку недостатня 
кількість апаратів для захисту органів дихан-
ня. До того ж, не в повній мірі укомплектовано 
устаткування по їх обслуговуванню. Такі реа-
лії, і про них я говорю відверто.

– Спостерігав, і не раз, як під 
час слідування до місць пригод 
не всі водії «коректно» реагу-
ють на проблискові маячки ва-

ших пожежних автомобілів. Які способи ви-

рішення цієї проблеми? – запитує Костянтин 
Зотов, котрий проживає по проспекту Мета-
лургів.

– Це проблема не лише для нашого міста, а й 
у цілому для України. Водії справді не завжди 
поступаються дорогою, коли на місце приго-
ди мчить наша пожежно-рятувальна техніка. 
Мені важко пояснити таку їхню поведінку, 
хоча, певно, вони розуміють, що під час лік-
відації пожеж навіть секунди грають велику 
роль.

Неабияк впливають на швидкість прибуття 
наших підрозділів до місць пожеж і різні пере-
криття проїздів до прибудинкових територій, 
які влаштовують «хазяйновиті» криворіжці: 
шлагбауми, скати від автівок, колоди. Та й це 
ще не всі перешкоди. Нарешті прибувши, при-
міром, до приватного палаючого будинку, ми 
починаємо його гасити. А вогонь не збиваєть-
ся, бо надзвичайна захаращеність горищ таких 
будинків збільшує температуру в серцевині 
пожежі і вимагає залучення додаткових сил і 
засобів.

– Усе частіше й частіше 
міліцією Кривого Рогу вияв-
ляються телефонні жартів-
ники, котрі дозволяють собі 

здійснювати хибні виклики пожежно-ряту-
вальних підрозділів. Розкажіть трішки про 
це, – просить старшокласник Артем Климов.

– Неіснуючі пожежі, мінування навчальних 
закладів та інші «надзвичайні ситуації», про 
які повідомляють по телефону, в тому числі і 
школярі, – явище ще досить поширене для на-
шого міста. Але нехтувати проханням про до-
помогу черговий диспетчер не може, хоча за 
багато років роботи досвідчені диспетчери та 
оперативні чергові фактично безпомилково 
визначають фальш за тембром голосу, інтона-
цією, подробицями про подію. Уяви собі, Арте-
ме, що лише протягом тижня буває до десяти 
телефонних провокацій. «Жартівники», пере-
важно підлітки, дзвонять, щоб у такий спосіб 
розважитися, а наші підрозділи все одно мчать 
за вказаною адресою. Найстрашніше в цій си-
туації – коли саме в цей час десь справді палає 
квартира, гине у вогні людина.

– Ви рахували, скільки точно коштує хиб-
ний виклик?

– Звісно, що рахували. Виїзд пожежно-ря-
тувального автомобіля коштує 10668 гри-
вень. Враховуючи те, що протягом 2012 року 
в Кривому Розі було виконано 289 виїздів на 
неіснуючі пригоди, загальна сума даремно ви-
трачених коштів сягнула близько 3 мільйонів 
гривень. Вони викинуті просто на вітер.

За подібні злі жарти встановлена відпові-
дальність. Згідно зі статтею 183 Кодексу Украї-
ни про адміністративні правопорушення заві-
домо неправдивий виклик пожежної охорони 
або спеціальних служб тягне за собою накла-
дення штрафу від трьох до семи неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян.

Прямий телефон «ЧГ»

ВІЗИТКА
Олександр Хлівний народився 9 листопада 1961 

року у Кривому Розі. Має дві вищі освіти – успішно 
закінчив Криворізький гірничорудний інститут та 
Черкаський інститут пожежної безпеки. У 1986 році 
брав участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. 
Пройшов шлях від інспектора пожежної частини до 
начальника управління цивільного захисту у Криво-
му Розі. Полковник.

Одружений. Син і донька – дорослі.
Захоплення – футбол і рибалка.

Микола КРАМАРЕНКО. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

Час такий: 
постійно 
навчатися й 
перенавчатися

У 2012 році дружний та 
злагоджений колектив кому-
нального підприємства «На-
вчально-виробничий центр» 
Дніпропетровської обласної 
ради провів професійно-тех-
нічне навчання понад 530 осіб 
різних категорій робітничих 
кадрів.

– А ще наш навчальний заклад 
провів значну кількість навчань і 
перевірок знань посадових осіб, 
спеціалістів і робітників з більш ніж 
20 нормативно-правових актів, – 
говорить керівник центру Едуард 
Зверєв. – Найбільш розповсю-
джені з них – на право виконання 
робіт з підвищеною небезпекою 
– 900 осіб, з правил електробез-
пеки – 380, з пожежно-технічного 
мінімуму – 447, із загальних пи-
тань охорони праці – 290, з питань 
теплопостачання – 128 осіб.

Едуард Давидович не без гор-
дості також поінформував, що На-
вчально-виробничий центр про-
водив навчання працівників таких 
підприємств та установ нашого 
міста, як Криворізька муніципаль-
на гвардія, Криворізький міський 
та районні центри зайнятості, ПАТ 
«Північний гірничо-збагачуваль-
ний комбінат», «ХайдельбергЦе-
мент Україна», «АрселорМіттал 
Кривий Ріг», «Промислово-вироб-
ниче підприємство «Кривбасви-
бухпром» та інших, а також праців-
ників з професії «Охоронець».

Ледь не 100 
мільйонів боргу

Заборгованість за житлово-
комунальні послуги мешканців 
Саксаганського району скла-
дає 99,4 мільйона гривень. А 
це – 21% від загального боргу 
по місту – 467,5  мільйона гри-
вень.

Щоправда, у порівнянні з 1 січня 
минулого року відбулося зменшен-
ня боргів на 4,6 мільйона гривень, 
інформує кореспондента «Червоно-
го гірника» завідуюча відділом еко-
номіки та промисловості Саксаган-
ського райвиконкому О. Кравченко. 
І уточнює, що згідно з інформацією 
ТОВ «НОВА-КОМ» заборгованість 
мешканців району підприємствам 
– надавачам комунальних послуг 
становить: КПТМ «Криворіжте-
пломережа» – 36,5 млн. грн., ДП 
«Криворізька теплоцентраль» – 
24,4  млн.  грн., ПАТ «Криворіжгаз» 
– 4,0 млн. грн., КП «Кривбасводока-
нал» – 8 мільйонів гривень...

– З метою своєчасної сплати 
мешканцями району за надані 
житлово-комунальні послуги та по-
гашення існуючої заборгованості, 
працівниками підприємств – на-
давачів послуг постійно здійсню-
ється позовно-претензійна робота, 
– говорить вона. – Також ведеться 
інформаційно-роз’яснювальна ро-
бота: розміщуються матеріали на 
інформаційних дошках прибудин-
кових територій щодо необхідності 
своєчасної оплати житлово-кому-
нальних послуг та недопущення на-
копичення заборгованості; мешкан-
цям району, у яких налічується борг 
понад 2000 гривень, розносяться 
повідомлення із зазначенням суми 
боргу та досудовим попереджен-
ням; організовуються сходи з меш-
канцями району та рейди з пред-
ставниками виконавчої служби.

Микола КРАМАРЕНКО.
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Переможці «Світоча Придніпров’я» 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Довгинцівський район

Ліцеїсти – кращі 
міні-футболісти?

Футбольні пристрасті роз-
горнулися минулого тижня у 
Криворізькій загальноосвітній 
школі №130.

 Тут минулого четверга та п’ятниці 
точилися змагання з міні-футболу. 
Уже вчотирнадцяте за підтримки 
комітету з фізичної культури і спор-
ту та  відділу освіти виконкому До-
вгинцівської районної в місті ради 
відбувається турнір з міні-футболу 
на кубок воїна-інтернаціоналіста 
О. Лісового. Те, що він проходить 
саме в Довгинцівському районі, – 
не випадковість, адже саме його 
іменем названо одну з вулиць на 
мікрорайоні «Східний-2».

Щороку в турнірі беруть участь 
збірні команди різних шкіл району. 
Цього року за кубок змагалися 12 ко-
манд, а це – 174 юних футболіста. Та 
перемога дісталася, як завжди, най-
вправнішим гравцям. Тож третє міс-
це у футбольній боротьбі дісталося 
учням Криворізької загальноосвітньої 
школи №65. Другими в турнірі стали 
футболісти з Криворізької спеціалізо-
ваної школи №9, а кубок поїхав до 
Криворізького науково-технічного 
металургійного ліцею №81.

Анна РОДІЧКІНА.

ДОВІДКОВО:
Регіональний конкурс «Світоч Придніпров’я» заснований у 2002 році та проводиться щорічно у Дніпропетров-

ській області. Організаторами конкурсу виступають Дніпропетровська облдержадміністрація та Дніпропетров-
ська обласна рада.

Метою цього регіонального заходу є поширення і популяризація передового практичного досвіду політичної, 
підприємницької, культурної й науково-технічної діяльності в регіоні, активізація й стимулювання діяльності 
у справі розвитку регіонального бізнесу, політичної культури, інформаційного простору, інноваційних техно-
логій, збереження й відновлення культурної спадщини і народних традицій регіону та нації в цілому, а також 
відзначення кращих із кращих у своїх галузях та юних обдарованих дітей.

Кожного року у конкурсі беруть участь близько 500 осіб, більшість з яких є відомими та поважними діячами 
в різних галузях життєдіяльності. Також номінацією «Юне дарування Придніпров’я» відзначаються талановиті 
діти нашого регіону, для яких конкурс стає важливою віхою на шляху майбутніх здобутків.

Наприкінці минулого року в рамках 
традиційного конкурсу 
«Світоч Придніпров’я» 

Дніпропетровщина знову обрала 
кращих з кращих. Нинішній захід 
ювілейний, відбувався вже 
вдесяте.  В число найбільш достойних 
представників Дніпропетровщини 
увійшли й ті, ким по праву пишається 
Криворіжжя. Представляємо їх 
читачам «Червоного гірника».         

g КВК

Нажартували 
Зимовий кубок

Таку нагороду привезли наші 
кавеенщики з Миколаєва. Кри-
ворізька команда КВК «Лібідо 
Лебедя» порадувала своїх при-
хильників приємною звісткою. 
З Миколаєва вони привезли Зи-
мовий кубок КВК «Смішна лави-
на», обігравши у фіналі херсон-
ців і самих миколаївців.

До того ж, учасник команди Ле-
онід Нагорний, відомий як Вадік, 
привіз додому індивідуальний тро-
фей – він переміг у номінації «Кра-
щий жарт».

– Цього року ми грали в мико-
лаївській лізі «Волна», яка не має 
відношення до Зимового кубку. 
Але після перемоги у чвертьфіналі 
нам зателефонували організатори 
цього кубка, команда КВК «Легко і 
просто», – і запропонували зіграти, 
– розповідає капітан команди «Лібі-
до Лебедя» Олексій Верзан, відомий 
вболівальникам як Вензель. – Коман-
да «Легко і просто» – учасники Вищої 
української ліги, яку веде Олександр 
Васильович Масляков. Можна сказа-
ти, що це честь для будь-якої коман-
ди, коли її запрошує грати учасник 
ВУЛ. Така честь випала й деяким ін-
шим командам з миколаївської ліги 
«Волна» – «Убий бобра» з Херсона, 
«Перше побачення» з Миколаєва 
та команді-ветерану «Зроблено в 
Україні», теж миколаївцям. На куб-
ку зібралися сильні гравці.

Цього року команда КВК «Лібідо 
Лебедя» непогано попрацювала – 
вони стали третіми в Робочій лізі 
Кривого Рогу та лауреатами Міжна-
родного Зимового Кубка КВК «Чорне 
море», що проводився в Іллічівську. 
А ще  – дійшли до півфіналів кре-
менчуцької ліги «Талант» та вище-
згаданої миколаївської ліги «Волна».

– У цілому рік вважаємо успіш-
ним, – коментує Олексій. – Було ба-
гато хороших ігор, завели багато но-
вих друзів з усієї України. Наступного 
року плануємо зіграти в інших містах. 
Серед можливих варіантів – Хер-
сон, Дніпропетровськ, Запоріжжя, 
Кременчук. Та обіцяємо не забувати 
й про криворізького глядача!

Анна РОДІЧКІНА.

Краще промислове підприємство 
Придніпров’я

ВАТ «Південний гірничо-
збагачувальний комбінат»

Голова правління – Михайло Костянтинович Короленко

Південний гірничо-збагачувальний комбінат знаходиться на порозі 
нового етапу свого розвитку. На підприємстві впроваджується анти-
кризова програма комбінату та ведеться розробка Стратегії розвитку 
комбінату. Основними напрямками розвитку промислового підприєм-
ства є збільшення обсягів виробництва, покращення якості продукції, 
підвищення економічної ефективності, екологічні та соціальні проек-
ти. У поточному році загальний обсяг інвестицій ВАТ «Південний гір-
ничо-збагачувальний комбінат» складає понад 1 млрд. грн. Основні ко-
шти спрямовані на придбання обладнання та капітальне будівництво 
на підприємстві. Минулого року ВАТ «ПівдГЗК» було визнано кращим 
меценатом Придніпров’я. Продукція підприємства стала переможцем 
у Всеукраїнському конкурсі «Кращий вітчизняний товар 2012 року».

Кращий учитель Придніпров’я

Каруца Жорж Андрійович
Вчитель фізичної культури комунального закладу освіти 
«Криворізький ліцей з посиленою військово-фізичною 
підготовкою»

Каруца Жорж Андрійович (26.12.1937 р.н.) 
працює вчителем фізичної культури в КЗО 
«Криворізький ліцей з посиленою військово-
фізичною підготовкою» з 1987 року, з дня за-
снування ліцею.

Колеги відзначають високий рівень його 
професіоналізму. Досконало володіє сучас-
ною методикою навчання юнаків фізкульту-
рі. Працює активно і творчо, використовує 
оригінальні сучасні методики навчання та 
виховання молоді. Має численні методичні 
авторські розробки з фізичної підготовки. 
Команда ліцею з легкої атлетики та допризо-
вної підготовки молоді упродовж багатьох років посідає перше місце в 
змаганнях районного, міського та обласного рівнів, у 2010 році стала 
призером Всеукраїнської спартакіади серед військових ліцеїв. Більше 

95% вихованців Жоржа Андрійовича при вступі до ВНЗ здають іспити 
з фізкультури на «відмінно».

Кращий медичний працівник Придніпров’я

Ярошенко Василь Іванович
Головний фельдшер комунального 
закладу «Криворізька станція швидкої 
медичної допомоги» Дніпропетровської 
обласної ради

Ярошенко Василь Іванович (1.10.1953 р.н.) 
з 1986 року і донині працює на посаді голов-
ного фельдшера КЗ «Криворізька станція 
швидкої медичної допомоги» ДОР. Має ве-
ликі організаторські та адміністративні зді-
бності, практичний досвід, є керівником Ради 
молодших медичних спеціалістів м. Криво-
го Рогу, має вищу кваліфікаційну категорію 
фельдшера швидкої допомоги. Досконало знає і вміло застосовує на 
практиці медичну апаратуру, що є на оснащенні виїзних бригад. Багато 
уваги приділяє правовому і професійному вихованню середніх і молод-
ших медпрацівників.

Кращий громадський 
діяч Придніпров’я

Глазунов 
Сергій Миколайович
Народний депутат України 
від Партії регіонів

Сергій Миколайович Глазунов (1.09.1958 
р.н.) – народний обранець по 34 виборчому 
округу. Сергій Миколайович має колосаль-
ний життєвий досвід, пройшовши шлях від 

монтера залізничної колії, машиніста екскаватора, майстра, начальника 
цеху, директора капітального будівництва, потім Генерального директора 
Північного ГЗК до першого заступника міністра екології України, народ-
ного депутата від Партії регіонів, заслуженого працівника промисловості 
України, має багато нагород і відзнак.

За його сприяння в містах Жовті Води, П’ятихатки, Вільногірськ, а 
також у П’ятихатському, Верхньодніпровському і Царичанському ра-
йонах зроблено багато. Народний депутат подає серйозну допомогу 
школам, дошкільним і позашкільним закладам, лікарням.

Зокрема, це стосується фінансування програми радіаційного захис-
ту населення, придбання техніки для житлово-комунального госпо-
дарства, автотранспорту швидкої меддопомоги, сучасної діагностичної 
апаратури, які потребували чималих коштів.

Лауреат номінації 
«Юне дарування Придніпров’я» 
регіонального конкурсу 
«Світоч Придніпров’я – 2012»

Марія Роговиць
Учениця 4-го класу вокального відділу кому-

нального позашкільного мистецького навчально-
го закладу «Криворізька міська музична школа № 14».
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Дзержинський район

Подарунки  
та увага дітям

Діти завжди потребують осо-
бливої уваги з боку дорослих. 
Тим паче, вони її заслуговують, 
коли йдеться про малюків, 
які мають певні негаразди зі 
здоров’ям. Наприкінці мину-
лого року у приміщенні викон-
кому Дзержинської районної 
у місті ради народний депутат 
України Вячеслав Задорожний 
і голова райради Сергій Степа-
нюк зустрілися з дітлахами, ко-
трі живуть з ВІЛ.

А справа почалася з того, що 
благодійна організація «Наше май-
бутнє», очолювана І. Тюрьковою, 
направила до Дзержинського рай-
виконкому листи, написані дітьми 
цієї категорії. У них діти просили у 
Святого Миколая подарунки: хто – 
ляльку, хто – комп’ютер, хто – кон-
структор… Кожен поділився в листі 
своїм потаємним бажанням.

Усі присутні діти та їхні рідні, 
батьки дітей, які з різних причин 
не могли бути присутніми на свя-
ті, були приємно здивовані, коли 
отримали подарунки і, розгорнув-
ши пакунки, побачили те, чого так 
чекали до свята. Доброго передно-
ворічного настрою дітям додали ще 
й артисти-аматори своїм святковим 
костюмованим концертом.

Незаконне –  
під демонтаж

Район упритул взявся за впо-
рядкування законності розмі-
щення об’єктів так званої малої 
архітектурної форми.

Нещодавно у виконкомі Дзер-
жинської районної у місті ради від-
булося засідання комісії з упоряд-
кування розміщення тимчасових 
об’єктів для здійснення підприєм-
ницької діяльності під головуван-
ням заступника голови районної у 
місті ради Сергія Трубчанінова. За-
сідання комісії проходило за участю 
представників структурних підроз-
ділів виконкому райради, право-
охоронних органів, КП «Парковка і 
реклама». На ньому було прийнято 
рішення про демонтаж чотирьох 
незаконно розміщених кіосків на 
території району.

Опіка  
та піклування

У районі досить активно опіку-
ються питанням захисту прав не-
повнолітніх. Зокрема тих, котрі 
позбавлені батьківської опіки.

Днями у виконкомі Дзержинської 
районної у місті ради відбулося засі-
дання комісії з питань захисту прав 
дитини. У ньому взяли участь пред-
ставники структурних підрозділів 
виконкому районної у місті ради, 
міського Центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, право-
охоронних органів. На засіданні 
було розглянуто 15 питань щодо 
встановлення опіки і піклування 
над неповнолітніми та захисту їх 
житлових і майнових прав.

Володимир СКІДАНОВ.

На часі

g Світ освіт

Реєструємось на
Із початком нового року розпочався відповідальний період для 
майбутніх абітурієнтів – реєстрація для участі в зовнішньому неза-
лежному оцінюванні 2013 року (ЗНО). Вона стартувала 4 січня і три-
ватиме до 5 березня. Всім охочим вступати цього року до вишів слід 
обов’язково ознайомитись із Правилами прийому до вищого навчально-
го закладу, де вказано перелік конкурсних предметів, Порядком про-
ведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2013 році і здійснити 
вибір необхідних предметів для складання тестів. Пам’ятайте, що за-
гальна кількість предметів, вибраних для проходження зовнішнього 
оцінювання, не повинна перевищувати чотирьох.

Сформувати заяву-ре-
єстраційну картку ви 
зможете самостійно, ско-
риставшись спеціальною 
комп’ютерною програ-
мою, розміщеною на веб-
сайті Українського центру 
оцінювання якості освіти  
(УЦОЯО) –  http://
testportal.gov.ua/ та Дні-
пропетровського РЦОЯО 
– http://dnepr test.dp.ua/ або 
ж звернувшись за допомо-
гою до працівника пункту 
реєстрації.

У нашому місті для на-
дання допомоги в реєстра-
ції з 4 січня до 5 березня 
працює консультативний 
пункт на базі Криворізько-
го педагогічного  інституту 
ДВНЗ «Криворізький на-
ціональний університет» 
(пр. Гагаріна, 54, головний 
корпус, тел. 71-58-34). Режим 
роботи пункту: понеділок 
– п’ятниця з 9.00 до 17.00, 
вихідні: субота, неділя.

Для створення заяви-
реєстраційної картки до 
програми реєстрації вво-
дяться такі дані:

 – дата народження;
 – тип документа, що за-

свідчує особу;
 – номер контактного те-

лефону;
– категорія випускника;
– адреса місця постійного 

проживання;
– відомості про навчаль-

ний заклад (для випускни-
ків поточного навчального 
року);

– перелік навчальних 
предметів, із яких особа ба-
жає пройти зовнішнє оці-
нювання;

– мова, якою особа бажає 
отримати переклади тестів;

 – номер і дата видачі ви-
сновку закладу охорони 
здоров’я  про необхідність 
створення особливих умов 
проходження тестування 
(для осіб, які мають захво-
рювання, що можуть бути 
перешкодою для прохо-
дження тестувань).

Після введення  в про-
граму реєстраційних даних 
слід роздрукувати бланк за-
яви-реєстраційної картки, 
перевірити правильність 
зазначених у ній даних; 
оформити заяву-реєстра-
ційну картку; наклеїти дві 
фотокартки розміром 3 х 4 
см у відповідних місцях за-
яви-реєстраційної картки; 
роздрукувати контроль-
но-інформаційний лист і 
не пізніше 5 березня наді-
слати реєстраційні доку-
менти на адресу Дніпропе-
тровського регіонального 
центру оцінювання якос-
ті освіти (а/с 374, м. Дні-
пропетровськ, Дніпропе-
тровська область, 49000). 
На копіях документів, що 
надаються для реєстрації, 
обов’язково зазначте «Згід-
но з оригіналом» (без лапок), 
поставте особистий підпис, 
напишіть власне прізвище, 
ініціали та дату засвідчення 

копії. Пересилку документів 
бажано здійснити цінним 
листом із описом вкладення.

Також під час реєстра-
ції ви зможете обрати мову, 
якою бажаєте складати 
тести. Відповідно до поба-
жання абітурієнта перед-
бачено переклад тестів зі 
всесвітньої історії, історії 
України, математики, біоло-
гії, географії, фізики та хімії 
кримськотатарською, мол-
довською, польською, росій-
ською, угорською мовами, а 
тесту зі світової літератури 
– російською мовою. Але 
врахуйте, що абітурієнту, 
який обере складання тесту 
мовою національної менши-
ни (з вищеперерахованих), 
буде надано тестовий зошит 
лише обраною ним мовою. 
Тестовий зошит україн-
ською мовою у такому разі 
надаватися не буде.

Якщо реєстрація про-
йшла успішно, рекомендо-
ваним листом від Дніпро-
петровського регіонального 
центру оцінювання якості 
освіти ви отримаєте:

• реєстраційну картку абі-
турієнта;

• бланк Сертифіката зо-
внішнього незалежного оці-
нювання;

• інформаційний бюле-

тень «Зовнішнє незалежне 
оцінювання. 2013 рік»;

• повідомлення про ство-
рення особливих умов про-
ходження зовнішнього 
оцінювання (для осіб, які 
надали відповідний висно-
вок).

Для кожної зареєстрова-
ної особи на веб-сайті Укра-
їнського центру оцінювання 
якості освіти створюється 
персональна інформацій-
на сторінка, доступ до якої 
здійснюється за номером 
Сертифіката та вказаним 
в ньому pin-кодом.

Пам’ятайте, що ви не 
будете зареєстровані для 
проходження зовнішньо-
го оцінювання, якщо:

• надішлете не всі до-
кументи, необхідні для 
здійснення реєстрації;

• неналежно оформите 
заяву-реєстраційну 
картку;

• зазначите в заяві-реє-
страційній картці недо-
стовірні дані;

• подасте заяву пізніше 
встановленого терміну 
(визначається за від-
тиском штемпеля від-
правлення на поштово-
му конверті).

Про факт відмови в ре-
єстрації для проходження 
зовнішнього оцінювання 
вам буде надіслано відпо-
відне повідомлення. Отри-
мавши повідомлення про 
відмову в реєстрації, ви мо-
жете усунути причини, що 
стали підставою для при-
йняття такого рішення, та 
до 19 березня надіслати на 
адресу відповідного регі-
онального центру новий 
комплект реєстраційних 
документів. Якщо протягом 
трьох тижнів із моменту від-
правлення реєстраційних 
документів ви не отримали 
Сертифікат або повідомлен-
ня про відмову в реєстрації, 

зверніться до відповідно-
го регіонального центру за 
телефоном інформаційної 
підтримки. У разі необхід-
ності внесення змін до пе-
реліку предметів або пер-
сональних даних, пройдіть 
реєстрацію повторно, наді-
славши до регіонального 
центру необхідні документи 
та раніше отриманий Сер-
тифікат 2013 року. Зміни до 
реєстраційних даних можна 
вносити лише до 19 березня 
(дата подання визначається 
за поштовим штемпелем).

Увага! Якщо ваші релігій-
ні переконання не дозволя-
ють брати участь у тестуван-
нях з окремих предметів, які 
проводитимуться в суботу, 
то ви матимете можливість 
скласти тест із цього пред-
мета під час додаткової се-
сії зовнішнього оцінюван-
ня, що відбудеться з 4 по 11 
липня 2013 року. Для цього, 
крім інших документів, не-
обхідних для реєстрації, слід 
подати на ім’я директора 
регіонального центру оці-
нювання якості освіти заяву 
щодо надання можливості 
пройти тестування з певно-
го предмета у додаткову се-
сію, де вказати причину, що 
унеможливлює участь у зо-
внішньому оцінюванні під 
час основної сесії.

ЗНО цьогоріч 
проводитиметь-
ся з одинадцяти 
предметів:
українська мова і літера-
тура, фізика, 
історія України,
хімія, всесвітня історія,
біологія, математика,
географія, 
світова література,  
російська мова,
 іноземна мова за 
вибором (англійська, 
німецька, французька, 
іспанська).

Документи та матеріали, необхідні для реєстрації:
– копія паспорта (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям, по батькові та датою на-

родження) або свідоцтво про народження (для осіб, яким станом на 1 вересня 2012 року 
не виповнилося шістнадцять років і які не отримали паспорт);

– копія документа про повну загальну середню освіту. Якщо ви такого документа ще не 
маєте, але здобудете повну загальну середню освіту в 2013 році, то подайте довідку з 
навчального закладу за формою, розробленою Українським центром оцінювання якості 
освіти;

– дві ідентичні фотокартки для документів розміром 3 х 4 см;
– висновок закладу охорони здоров’я про необхідність створення особливих (специфіч-

них) умов для проходження зовнішнього оцінювання (у разі потреби надають особи, які 
мають захворювання, що можуть бути перешкодою для участі в тестуваннях);

– копія документа про зміну прізвища, ім’я, по батькові (надається особами, у документах 
яких є розбіжності в персональних даних);

– документи, перекладені державною мовою та завірені нотаріально (для осіб, які по-
дають документи, оформлені іноземною мовою);

– заява-реєстраційна картка.

Зовнішнє незалежне 
оцінювання прово-
дитиметься з 3 до 27 
червня 2013 року, після 
завершення навчально-
го процесу в загально-
освітніх навчальних 
закладах.

Тетяна ДРЄЄВА.

Календар ЗНО-2013
З 4 січня до 5 березня – Реєстрація учасників ЗНО 2013
23, 30 березня  – Проведення пробного ЗНО 2013
З 3 червня до 27 червня – Проведення основної сесії ЗНО
3 червня – Тестування з хімії
5, 6 червня – Тестування з української мови і літератури
8 червня – Тестування з іноземних мов (англійська, 
німецька, французька та іспанська мови)
10 червня – Тестування з російської мови
12, 13 червня – Тестування з математики
15 червня – Тестування з географії
17 червня – Тестування з всесвітньої історії
19, 20 червня – Тестування з історії України
22 червня – Тестування з фізики
25 червня – Тестування з біології
27 червня – Тестування зі світової літератури
З 18 червня до 7 липня – Оголошення результатів ЗНО
З 4 до 11 липня – Проведення додаткової сесії ЗНО

Телефон «Гарячої лінії» Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти (ДнРЦОЯО)  056-790-24-99. Він працює з понеділка по 
четвер з 09.30 до 13.00 та з 14.00 до 17.30, у п’ятницю з 9.30 до 13.00 та з 14.00 до 16.30. Детальнішу інформацію щодо реєстрації та проведення ЗНО 

у 2013 році можна дізнатися в управлінні освіти і науки виконкому Криворізької міської ради (каб. 516) за тел. 74-66-36.
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Нове в законодавстві

Мінімальний розмір пенсії по втраті годувальника
Найменування Кількість непра-

цездатних % Розмір пенсії 
грудня, грн.

Сума збільшення,
грн.

Державна адресна 
допомога з 01.04.08

один 100% 894,00 10,00
два 120% 1072,80 12,00
три та більше 150% 1326,00 15,00

Розміри підвищень, передбачених Законом України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Найменування підвищення % Розмір підви-
щення, грн.

Сума збіль-
шення, грн.

Підвищення інв. війни 1 групи, інв.армії, прирів. 
до інвалідів війни 1 групи 50% 447,00 грн. 5,00

Підвищення інв. війни 2 групи, інв.армії, прирів. 
до інвалідів війни 2 групи 40% 357,60 грн. 4,00

Підвищення інв. війни 3 групи, інв.армії, прирів. 
до інвалідів війни 3 групи 30% 268,20 грн. 3,00

Підвищення учасникам бойових дій 25% 223,50 грн. 2,50
Підвищення членам сімей загиблих військово
службовців 25% 223,50 грн. 2,50

Підвищення подружжю померлих учасників бо
йових дій, які були інвалідами 10% 89,40 грн. 1,00

Підвищення подружжю померлих учасників ві
йни, які були інвалідами 10% 89,40 грн. 1,00

Доплата до підвищення дружинам померлих 
учасників війни 2% 17,88 грн. 0,14

Підвищення померлих інвалідів війни 25% 223,50 грн. 2,50
Доплата до підвищення членам сімей померлих 
осіб, а також померлих інв. війни 17% 151,98 грн. 1,70
Підвищення учасникам війни 10% 89,40 грн. 1,00

Доплата до підвищення учасникам війни 5% 44,70 грн. 0,50
Підвищення учасникам війни, нагородженим ме
даллю 15% 134,10 грн. 1,50

Доплата до підвищення учасникам війни, нагоро
дженим медаллю 5% 44,70 грн. 0,50

Розміри державної соціальної допомоги на догляд інвалідам 
війни, передбаченої Законом України «Про державну соціальну 
допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам»

Найменування підвищення % Розмір підви-
щення, грн.

Сума збіль-
шення, грн.

державна соціальна допомога на догляд інвалі
дам війни 1 групи А (В\С) 100% 894,00 10,00

державна соціальна допомога на догляд інвалі
дам війни 1 групи Б (В\С) 50% 447,00 5,00

державна соціальна допомога на догляд інвалі
дам війни 2 групи (В\С) 25% 223,50 2,50

державна соціальна допомога на догляд інвалі
дам війни 3 групи (В\С) 15% 134,10 1,50

державна соціальна допомога на догляд інвалі
дам війни 1,2,3 груп (Ст.7 інші); 15% 134,10 1,50

державна соціальна допомога на догляд інвалі
дам війни 1 групи Б (Ст.7 ВВВ) 50% 447,00 5,00

державна соціальна допомога на догляд інвалі
дам війни 1 групи А (Ст.7 інші) 30% 268,20 3,00

державна соціальна допомога на догляд інвалі
дам війни 1,2,3 груп (Ст.7 ВВВ); 25% 223,50 2,50

Розміри підвищень, передбачених Законом України 
«Про жертви нацистських переслідувань»

Найменування підвищення % Розмір підви-
щення, грн.

Сума збіль-
шення, грн.

Підвищення неповнолітнім в’язням ст. 6(1) 25% 223,50 2,50

Підвищення неповнолітнім в’язням інв.1 гр. ст. 6(2) 50% 447,00 5,00

Підвищення неповнолітнім в’язням інв.2 гр. ст. 6(2) 40% 357,60 4,00

Підвищення неповнолітнім в’язням інв.3 гр. ст. 6(2) 30% 268,20 3,00

Підвищення колишнім в’язням концтаборів та ін
ших місць примусового тримання ст. 6(3) 10% 89,40 1,00

Доплата до підвищення учасникам війни 5% 44,7 0,50
Підвищення колишнім в’язням концтаборів та інших 
місць примусового тримання, нагород. мед. ст. 6(3) 15% 134,10 1,50

Доплата до підвищення учасникам війни, нагоро
дженим медаллю 5% 44,7 0,50

Підвищення друж.(чол.) померлих інших жертв на
цис. переслідувань ст. 6(4) 10% 89,40 1,00

Підвищення друж.(чол.) померлих інв., зазначених 
в ст. 6(2) (ст. 6(4)) 25% 223,50 2,50

Розмір надбавки, передбаченої Законом України 
«Про донорство крові та її компонентів»

Найменування підвищення % Розмір підви-
щення, грн.

Сума збіль-
шення, грн.

Надбавка донорам 10% 110,80 1,30

Новорічний перерахунок пенсій
З 1 січня 2013 року проведено перерахунок пенсій 
відповідно до Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2013 рік».

Мінімальний розмір пенсій, призна-
чених відповідно до статті 28 Закону 
України «Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування», визнача-
ється виходячи із розміру прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратили праце-
здатність, 01.01.2013 року – 894,00 грн.

Перерахунок мінімального роз-
міру пенсії, призначеної відповід-
но до статті 28 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсій-
не страхування».

Мінімальний розмір пенсії за віком, 
яка призначена до 01.10.2011 року, за 
наявності у чоловіків 25, а у жінок – 20 
років страхового стажу, а мінімальний 
розмір пенсії за віком, яка призначена 
або перерахована з урахуванням стажу 
та заробітку після 01.10.2011 року за 
наявності у чоловіків 35, а у жінок – 30 

років страхового стажу, встановлюєть-
ся на рівні прожиткового мінімуму для 
осіб, які втратили працездатність, та 
за кожний рік понад 25 років (призна-
чених до 01.10.2011 року) або 35 років 
(призначених, перерахованих після 
01.10.2011 року) для чоловіків та 20 
(призначених до 01.10.2011 року) або 
30 років (призначених, перерахованих 
після 01.10.2011 року) для жінок розмір 
пенсії збільшується на 1 відсоток від 
розміру пенсії, яка обчислена відповід-
но до статті 27, але не більше 1 відсотка 
від прожиткового мінімуму.

Відповідно до змін до частини 3 
ст. 42 Закону України «Про за галь-
нообов’язкове державне пенсійне стра-
хування» працюючим пенсіонерам 
розмір пенсії, обчислений відповідно 
до статті 28, не перераховується у 
разі збільшення розміру прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратили праце-
здатність.

Якщо пенсія по втраті годувальника 
призначена на двох та більше утри-
манців і один з яких працює, то розмір 
пенсії, обчислений відповідно до статті 
28, не перераховується.

В таблицях наведемо розміри пенсій та різницю між розміром пенсії, який виплачено у січні 2013 року, та тим, 
що був виплачений у грудні 2012 року (сума збільшення).

Розміри додаткової пенсії особам, віднесеним до 1 категорії 
потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи

Найменування підвищення % Розмір підвищення, 
грн.

Сума збільшен-
ня, грн.

Інвалідам 1 групи (потерпілі) 36% 321,84 3,60
Інвалідам 2 групи (потерпілі) 24% 214,56 2,40
Інвалідам 3 групи (потерпілі) 18% 160,92 1,80
Дітямінвалідам 18% 160,92 1,80
Інвалідам 1 групи (ліквідатори) 50% 447,00 5,00
Інвалідам 2 групи (ліквідатори) 40% 357,60 4,00
Інвалідам 3 групи (ліквідатори) 30% 268,20 3,00

Розміри додаткової пенсії особам, віднесеним 
до 2, 3, 4 категорії

Найменування підвищення % Розмір підвищення, 
грн.

Сума збіль-
шення, грн.

Особам, віднесеним до 2 категорії 18% 160,92 1,80
Особам, віднесеним до 3 категорії 12% 107,28 1,20
Особам, віднесеним до 4 категорії 6% 53,64 0,60

Розмір компенсаційної виплати за втрату годувальника, ЧАЕС
Найменування підвищення % Розмір під - 

вищення, грн.
Сума збіль-
шення, грн.

Компенсаційна виплата за втрату годувальника 12% 107,28 1,20

Щомісячна державна адресна допомога інвалідам війни та 
учасникам бойових дій (розмір мінімальної пенсійної виплати, з 
урахуванням надбавок та підвищень)

Найменування % Розмір підвищення, грн. Сума збільшення, грн.

Інвалідам 1 групи 285% 2547,90 28,50

Інвалідам 2 групи 255% 2279,70 25,50

Інвалідам 3 групи 225% 2011,50 22,50

Учасникам бойових дій 165% 1475,10 16,50

Мінімальні розміри пенсії для інвалідів внаслідок аварії на ЧАЕС 
(ст. 54)

Ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС у 1986 році та у 1987-1990 роках
Інвалідам 1 групи 180% 1609,20 18,00
Інвалідам 2 групи 160% 1430,40 16,00
Інвалідам 3 групи 145% 1296,30 14,50

Інші інваліди, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з ЧАЕС
Інвалідам 1 групи 150% 1341,00 15,00
Інвалідам 2 групи 125% 1117,50 12,50
Інвалідам 3 групи 110% 983,40 11,00

Діти-інваліди
Дітиінваліди 100% 894,00 10,00

Щомісячна державна адресна допомога інвалідам з числа 
учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (розмір мінімальної 
пенсійної виплати, з урахуванням надбавок та підвищень)

Найменування % Розмір підвищення, грн. Сума збільшення, грн.
Інвалідам 1 групи 285% 2519,40 79,80
Інвалідам 2 групи 255% 2279,70 25,50
Інвалідам 3 групи 225% 2011,50 22,50

Підвищення дітям війни
Найменування % Розмір підвищення, грн. Сума збільшення, грн.

Підвищення дітям війни 7% 62,58 0,70

З 1 січня 2013 року вступає в дію Закон України «Про внесення змін до Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», яким перед-
бачено, що учасникам бойових дій та інвалідам війни ІІ та ІІІ груп з числа учасників 
бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, яким виповнилося 
85 років і більше, надаються пільги, передбачені для інвалідів війни І групи.

Розміри підвищень ветеранам війни, яким виповнилося 
85 і більше років
Підвищення учасникам бойових дій 50% 447,00 грн.
Підвищення інвалідам війни 2 групи 50% 447,00 грн.
Підвищення інвалідам війни 3 групи 50% 447,00 грн.
Підвищення неповнолітнім в’язням ст. 6(1) 50% 447,00 грн.
Підвищення неповнолітнім в’язням інв.2 гр. ст. 6(2) 50% 447,00 грн.
Підвищення неповнолітнім в’язням інв.3 гр. ст. 6(2) 50% 447,00 грн.

Управління Пенсійного фонду України 
в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу.

Свято, казка, 
доброчинство

Новорічні та Різдвяні свята 
для дітей – казкова пора, коли 
збуваються потаємні мрії, а для 
дорослих – чудова нагода для 
доброчинства.

Так, з метою підтримки багатодіт-
них сімей виконкомом Центрально-
Міської районної у місті ради було 
проведено новорічні благодійні 
акції. У Палаці дитячої та юнацької 
творчості під час Новорічної програ-
ми 171 дитина з багатодітних сімей 
отримала святкові подарунки.

Відкриття ялинкового містечка 
для маленьких і дорослих мешкан-
ців району теж ознаменувалось до-
брими справами: під час казкового 
марафону 10 Дідів Морозів та 10 
Снігурок завітали до квартир та бу-
динків, де проживають діти-сироти, 
діти, позбавлені батьківського пі-
клування, діти-інваліди та малеча з 
багатодітних сімей. На Арт-майдані 
біля театру драми та музичної ко-
медії ім. Тараса Шевченка відбулись 
інтерактивні ігри для 300 дітей із ба-
гатодітних сімей.

Новорічні карнавали дарували 
незабутні враження дітям, позбав-
леним батьківського піклування, які 
тимчасово перебувають у дитячих 
притулках №1 та №2, міській дитя-
чій лікарні №1. В КЮТ «Зміна» від-
булася новорічна шоу-програма для 
110 дітей, які опинились у складних 
життєвих обставинах та перебувають 
на обліку в службі у справах дітей 
виконкому районної у місті ради. По 
завершенні свята всі запрошені діти 
отримали солодкі подарунки.

У новий рік – 
з перемогами!

Ну, звісно, які ж зимові кані-
кули без ігор та змагань?

 4 січня на базі Дитячо-юнацької 
спортивної школи №3 комітетом з 
фізичної культури спільно з відді-
лом освіти було проведено новорічні 
спортивні змагання. Дітлахи демон-
стрували фізичну форму та вправ-
ність у різних видах спорту. В ігрово-
му залі відбувся Зимовий чемпіонат 
з хокею на траві серед юнаків. У залі 
боксу пройшов новорічний турнір 
серед вихованців-боксерів. Участь у 
цьому турнірі взяло 36 юних спорт-
сменів. У залі легкої атлетики виру-
вали пристрасті з легкоатлетичного 
триборства. Незабаром переможці 
та призери цих змагань будуть захи-
щати честь району на турнірах місь-
кого та обласного рівнів.

Тетяна ДРЄЄВА.

Якщо хочеш 
повірити в диво

Справжній подарунок-казку 
отримали малеча й дорослі, 
побувавши в ялинковому міс-
течку, що розташувався на Арт-
майдані біля театру.

Відкривали свято кумедні білі вед-
межата, що разом із дітлахами весе-
ло співали і водили хороводи навко-
ло ялинки-красуні. Родзинкою стала 
розважально-конкурсна програма, 
яку запропонував гість із Мадагаска-
ру – лемур Жульєн. Жарти й веселий 
сміх супроводжували кожну дитячу 
забаву. «Найбільше нам сподобалася 
гра «Зимові скульптури», – зізналися 
активні учасниці свята, учениці КЗШ 
№60 Аліна Котельва та Дар’я Бобух.

Щиро й тепло вітала всіх присутніх 
з Новим роком та Різдвом заступник 
голови виконкому Центрально-Місь-
кої районної у місті ради Наталія Гон-
ченко. Свято повернуло дорослих в 
дитинство, а дітей надихнуло вірити 
в дива.

Л. ТЕТЕРЯ, А. БУШИНСЬКА, 
КЗШ №60.
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Актуально

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Інгулецький р-н

g Хроніка пригод
Вимагала шампанського 
замість пива

Перший день 2013-го не виправдав споді-
вання криворіжців розпочати рік без ексцесів. 
Пристрасна суперечка між співмешканцями 
по вул. Погребняка закінчилась госпіталізаці-
єю однієї людини та затриманням іншої. Фабу-
ла непересічна: о 4-й годині чоловік зібрався 
до крамниці за пивом, а дама вимагала шам-
панського – не отримавши розуміння, штрик-
нула благовірного у груди кухонним ножем.

За годину співробітники Жовтневого рай-
відділу міліції також мали справу з шам-
панським. Проголошуючи тост, захмелілий 
громадянин образився на гостю і пожбурив у 
неї фужером – кришталь розбився і порізав 
дівчині грудну клітину.

Раніше засуджений 40-річний тип вирішив 
продовжити пиятику за рахунок випадково-
го перехожого, поблизу заправної станції по 
вул. Вокзальній поживився пуховою курткою 
та мобільним телефоном. Патрульний наряд 
дуже швидко спіймав грабіжника.

Під завісу 1-го січня в палаті хірургічного 
відділення 1-ї міськлікарні пацієнт 1939 р. н., 

який перебував у стаціонарі зі стенокардією та 
ішемічною хворобою серця, повісився на ві-
конній ручці, перекинувши через неї дріт від 
електрочайника.

День другий
Не усім громадянам виявилося можливим 

з чистого листка календаря розпочати нове 
життя – дехто навіки звів з ним рахунки. У 
другий день нового року гумовий джгут як за-
шморг використала пенсіонерка з мкрн. Гір-
ницький, тяжко хворіюча цукровим діабетом. 
По вул. Гете 83-літній чоловік пристосував під 
власну шибеницю трубу опалення, після пере-
несеного у вересні інсульту він перебував на 
обліку в психоневрологічному диспансері.

 У Дзержинському районі, стріляючи на-
вздогін бою курантів петардою, 8-річний 
хлопчак серйозно обпік ліве око.

На променад зі штиком
3-го січня співробітники карного розшуку 

Жовтневого району по вул. Ногіна затрима-
ли підозрілого громадянина 1958 року на-
родження, раніше засудженого, котрий при 
собі мав армійський штик-ніж. Походження та 

мету носіння небезпечного предмета чоловік 
не пояснив.

Обібрав бабусю
До Центрально-Міського райвідділу міліції 3 

січня звернулась жінка. Дві доби перед тим до 
її помешкання увірвався невідомий, погрожу-
ючи розправою, відібрав 300 грн. та ТВ-тюнер. 
Потерпіла весь той час перебувала у шоковому 
стані. Хоча інформація надійшла із запізнен-
ням, міліція арештувала грабіжника, раніше 
засудженого за крадіжки безробітного.

Борги виплачено
Тривалий період підприємство «Кривбас-

шахтопроходка» фінансово-господарської ді-
яльності не вело і мало значну заборгованість 
перед колишніми працівниками по заробітній 
платі. Прокуратура Центрально-Міського ра-
йону постійно контролювала реалізацію судо-
вих рішень про стягнення з банкрута необхід-
них коштів для розрахунку з людьми, перед 
новим роком за рахунок продажу активів 
ліквідованого підприємства заборгованість 
обсягом близько 200 тис. грн. повністю ви-
плачено.

g Компетентний співрозмовник

Розтинати померлих чи ні?
Із кінця листопада минулого року 
країна існує за новим Кримінально-
процесуальним кодексом. Тоді ж 
затверджено порядок взаємодії 
між органами внутрішніх справ, 
прокуратурою та закладами охорони 
здоров’я при встановленні факту смерті 
людини. Цей документ має канцелярську 
назву «Інструкція №1095/955/119», 
що за цим криється насправді – 
розповідає завідуючий Криворізьким 
міжрайонним відділом обласного 
комунального закладу «Бюро судово-
медичної експертизи» Андрій Рубанов.

Насправді 
корисний циркуляр

– Андрію Миколайови-
чу, чим була викликана 
потреба запроваджувати 
ще один циркуляр?

– Даний порядок чітко 
встановлює засади ефек-
тивної взаємодії між різ-
ними відомствами з метою 
запобігання випадкам при-
ховування насильницьких 
смертей громадян. Право-
вою основою слугують За-
кони України «Про мілі-
цію», «Про прокуратуру», 
«Про поховання та похо-
ронну справу», «Основи 
законодавства про охоро-
ну здоров’я».

– Це необхідні формаль-
ності. Громадян же, напев-
но, цікавлять моменти 
прозаїчніші. Наприклад, 
підстави направлення по-
мерлих на судово-медичну 
експертизу.

– Порядок прозоро ви-
значає повноваження та 
обов’язки інстанцій, заді-
яних під час встановлення 
факту смерті людини. Лі-
карі зобов’язані за екстре-
ним телефонним номером 
«102» негайно сповіщати 
про кожне встановлення 
ними смерті громадян не-
залежно від місця її на-
стання, за винятком смерті 
від захворювань у закладах 
охорони здоров’я. У разі 
кончини особи за місцем її 
проживання без ознак на-
сильницької смерті або пі-
дозри на таку, на місце по-

дії обов’язково виїжджає 
лікар територіального за-
кладу охорони здоров’я, 
який за результатами огля-
ду трупа інформує міліцію 
і своє керівництво на пред-
мет можливості встанов-
лення причин смерті без 
розтину та підстав видачі 
лікарського свідоцтва про 
смерть.

Гадаю, доречно роз-
тлумачити деякі терміни. 
Місце проживання – при-
міщення у постійному чи 
тимчасовому володінні 
певної особи, незалежно 
від його правового стату-
су, за винятком готелів та 
санаторіїв, пристосоване 
для постійного чи тимча-
сового мешкання, а також 
присадибні земельні ді-
лянки, прилеглі до при-
ватного будинку. Підозра 
на насильницьку смерть 
– сукупність обставин, 
які дають підстави вважа-
ти, що раптова смерть, за 
нез’ясованих обставин, 
при наявності тілесних 
ушкоджень, могла настати 
через дії чи бездіяльність 
інших осіб.

– Як належить діяти 
представникам правоохо-
ронних органів?

– Передбачається виїзд 
міліціонера з лікарем чи ін-
шими спеціалістами на міс-
це виявлення трупа. Після 
зовнішнього огляду тіла, 
визначення обставин смер-
ті, приймається рішення 
про направлення на СМЕ. 
Обов’язково підлягають 

розтину трупи з підозрами 
на ознаки насильницької 
смерті (травми, удушення, 
вплив крайніх температур 
чи електроструму, отруєн-
ня) осіб, котрі розпроща-
лись із життям поза місцем 
проживання, без певного 
місця проживання, трупи 
осіб віком до 60 років, які 
померли за місцем прожи-
вання при відсутності дис-
пансерного спостереження 
за ними.

Експертиза – 
безкоштовна!

– У яких випадках не по-
трібна експертиза?

– Відповідно, коли смерть 
настала вдома, за наявнос-
ті диспансерного спосте-
реження за хворим, якщо 
відсутні підозри на насиль-
ницьку смерть і є можли-
вість видачі лікарського сві-
доцтва чи фельдшерської 
довідки про смерть без ре-
зультатів патологоанато-
мічного розтину.

– Які існують право-
ві підстави надання бюро 
СМЕ платних послуг?

– Перед тим, як відпові-
сти, зазначу, на мою дум-
ку, ще один важливий мо-
мент. Нововведенням КПК 
є частина 4 статті 238: труп 
підлягає видачі з судово-
медичного моргу після про-
ведення експертизи лише за 
письмового дозволу проку-
рора. Тобто по завершенню 
досліджень родичі помер-

лого отримують свідоцтво 
у реєстратурі моргу бюро 
СМЕ, пред’являють його в 
прокуратуру, звідки надій-
шло направлення, та отри-
мують дозвіл на видачу тіла.

Бюро СМЕ має затвер-
джений перелік із близь-
ко 60 платних послуг, що 
надаються на госпрозра-
хунковій основі чи за до-
говорами на підставі За-
кону України «Про судову 
експертизу» №4038-ХІІ 
від 25.02.1994 р., Постанов 
Кабміну від 17.09.1996 р. 
№1138 та від 11.07.2002 р. 
№989 «Про затвердження 
переліку платних послуг, які 
надаються в державних за-
кладах охорони здоров’я». 
Вони включають проведен-
ня огляду потерпілих по за-
явах самих громадян, такі 
ж огляди в домашніх умо-
вах і лікувальних закладах, 
генетичні дослідження при 
встановленні спірного бать-
ківства, судово-імунологічні 
дослідження крові та спер-
ми в слідах, підготовку тіла 
покійного до поховання або 
кремації. Наголошую! Екс-
пертиза трупа на предмет 
встановлення причин смер-
ті та механізму походження 
тілесних ушкоджень прово-
диться безкоштовно, платні 
ж послуги оформлюються 
договором, підкріплюються 
актом виконаних робіт, за-
свідченим особистим підпи-
сом замовника.

«Пацієнт помер з 
власної ініціативи»

– Постійний контакт 
із мерцями не викликає 
пригніченості?

– Будь-яку роботу в сус-
пільстві хтось має вико-
нувати. Щодо патолого-
анатомів, запевняю – ми 
пересічні люди, зі звичай-
ним страхом опинитись у 
домовині та нічим не при-
мітним почуттям гумору. 
Саме так, я особисто не-
долюблюю «чорні» жарти. 
Проте в житті вдосталь 

трапляється ненавмисних 
кумедних ситуацій, котрі 
недоречно сортувати за ко-
льором.

Часто перечитую свої 
студентські конспекти. На 
полях іноді занотовував не-
ординарні висловлювання 
лекторів, особливо втішав 
перлами професор кафе-
дри фтизіатрії: «Сечогінне 
призначають, коли люди-
ну потрібно розмочити», 
«Одужання пацієнта від-
кладається, бо в нього тем-
пература, близька до кім-
натної», «Життя студентів 
– рух, при тому одні вору-
шать руками-ногами, а інші 
– вухами», «Я прожив сім-
десят років і збагнув: кури-
ти – бридко, пити – гидко, 
а здоровеньким віддавати 
Богу душу шкода», «Тубер-
кульозників треба годувати 
бульйоном, тобто екстра-
ктом із курячих трупиків», 
«Пацієнт помер з власної 
ініціативи».

Пригадую, перебував в 
інтернатурі й трапилось це 
якраз під Новий рік. Вів іс-
торію хвороби дуже серйоз-
ного, поважного віку па-
цієнта з переломом стегна. 
При такій травмі періодич-
но слід обстежувати ногу, 
чи правильно, без укоро-
чення зростаються кістки. 
Підходжу, значить, до дя-
дечка з рулеткою, обереж-
но міряю. Рожевощокий 
молодий лобуряка з ліжка 
навпроти голосно регоче: 
«Дядьку Миколо, а на твої 
похорони вхід буде лише 
по запрошеннях чи можна і 
мені, хлопцю з вулиці, про-
сто так зайти?» – «Що ти 
варнякаєш, задрипанець!» 
– «Хіба я щось не так зро-
зумів? Он з вас уже й розмі-
ри знімають для труни…» 
Тільки диво врятувало 
мене від милиці розлючено-
го чоловіка, не влучив, коли 
бив, так жбурнув її навздо-
гін, а якби міг самостійно 
схопитися на ноги, мабуть, 
просто покусав би і мене, і 
дотепника-сусіда.

_____________________________________________________________________ Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

На сторожі 
довкілля

З метою пом’якшення впливу 
на довкілля, на ІнГЗК був роз-
роблений і рік як втілюється 
комплексний план організацій-
но-технічних природоохоронних 
заходів, узгоджених із принци-
пами екологічної політики Групи 
Метінвест.

До найважливіших пунктів про-
екту директор з охорони праці, про-
мислової безпеки та охорони навко-
лишнього середовища ІнГЗК Валерій 
Палеха відніс введення в експлуата-
цію передочисних споруд складу па-
ливно-мастильних матеріалів цеху 
підготовки виробництва: для змен-
шення ризику забруднення ґрунту 
і підземних вод нафтопродуктами 
передбачено додаткове очищення 
поверхневих стоків перед викидом у 
промислову каналізацію на шламо-
сховище. Ефективність затримання 
концентрації нафтопродуктів за роз-
рахунками покращиться з 24,85 до 
0,05 мг/л, інших шкідливих речовин 
– з 344,7 до 2-3 мг/л.

Теорії молодих – 
у практику!

На Південному ГЗК уперше 
відбувся конкурс «Кращий мо-
лодий менеджер». За умовами, 
звання мали виборювати особи 
віком до 35 років, з вищою осві-
тою, стажем роботи на підпри-
ємстві не менше 2 років.

Затія від початку влаштовувалась 
для підвищення ефективності керів-
ництва підрозділами комбінату, по-
ширення кращого досвіду, виявлення 
перспективних керівників з міцною 
мотивацією кар’єрного росту.

– Через такі заходи співробітни-
ки середньої ланки мають змогу 
розкрити лідерські задатки, – гово-
рить директор з персоналу Віталій 
Пахомов. – Керівництво компанії 
розуміє важливість вчасного фор-
мування кадрового резерву, молоді 
менеджери вже залучаються до ви-
конання ключових функцій у сфері 
управління виробництвом.

У фіналі вели суперництво 10 пре-
тендентів, котрі підготували власні 
наукові проекти. Експертна рада ви-
значала ступінь новаторства, чіткість 
логічних обґрунтувань, перспективи 
практичного втілення розроблених 
концепцій. Авторами найвагоміших 
теоретичних праць стали Костянтин 
Коваленко, Максим Савченко, Антон 
Гопкало.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.

g З вдячністю
«Відрадно бачити, 
як покращується життя наших 
тернівчан»

Ми, інваліди війни Микола Тодосович Мельничук 
та Павло Миколайович Кравцов, пройшли дорогами 
Великої Вітчизняної війни до самої Перемоги. Тому 
тепер нам дуже радісно за мирне життя на нашій 
українській землі.

Ми, ветерани, ніколи не стояли осторонь про-
блем, які існували в нашому суспільстві, адже нам 
не байдуже майбутнє нашої країни. Для нас дуже 
важливо, що районна влада не залишає нас наодинці 
з нашими проблемами, а постійно допомагає, за-
вдяки чому ми впевнено дивимось у майбутнє. Нам 
відрадно бачити, як з кожним роком покращується 
життя наших тернівчан, і ми розуміємо, що все від-
бувається, завдячуючи голові Тернівської районної у 
місті ради Володимиру Петровичу Терьохіну.

Також висловлюємо подяку директору приватного 
підприємства «Уют-2007» Ігорю Вікторовичу Пе-
тровському за якісно виконані в 2012 році капітальні 
ремонти покрівель наших будинків за адресами: вул. 
Дворникова, 35, та вул. Глазунова, 84.

З повагою М. Т. МЕЛЬНИЧУК, П.М. КРАВЦОВ.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Криворізький р-н

g Сучасні шахраї

Бережіться «шушери»!
Уявіть собі таку ситуацію. Ви прийшли в 
продуктовий магазин і попросили шоко-
лад – гормон радості в зимову депресію. А 
замість нього вам дають солодку плитку 
з пліснявою. Та при цьому ще й нахва-
люють товар, мовляв, плитка ще їстівна. 
Ви протестуєте: навіщо цей непотріб? 
Але продавець вас не чує й хутко зникає 
десь у підсобному приміщенні. Коли 
ви звертаєтесь до адміністратора, той 
заявляє, що відсьогодні продавець пішов 
у відпустку. І ввечері вже їде в інше місто. 
Чи не правда, дуже нахабно? Як мовиться, 
на городі бузина, а в Києві дядько.

Щось подібне та вже з 
негативними наслідками 
трапилось і з Віктором Сер-
гійовичем, який мешкає на 
Окунівці (селище неподалік  
44-го кварталу). Чоловіка 
(прізвище, на його про-
хання, не називаємо), який 
бував у бувальцях, сучасні 
шахраї «кинули» на рівному 
місці. Вірніше, досвідчений 
чолов’яга сам клюнув на 
«живця», як кажуть рибалки. 
А отой «живець» у вигляді 
двох молодих хлопців сам 
з’явився на Окунівці. Віктору 
біля його помешкання ділки 
запропонували нові та якісні 
двері. Оскільки бачили, що 
господар оселі якраз робив 
ремонт у своєму приватному 
домі (вірніше, у літній кухні). 
Звичайно, господар заціка-
вився пропозицією.

– Усе-таки хлопці самі на-
відались до мого будинку, 
зробили заміри й пообіцяли 
привезти вхідні двері дніпро-
петровського виробництва, 
– міркував Віктор Сергійо-
вич. – Хіба не сервіс? Оборуд-
ка відбулась швидко: після 
оплати мені дали квитанцію 
на 2150 гривень. І невдовзі 
двері вже стояли біля літньої 
кухні. Залишалось їх тільки 
поставити. Покликав на допо-
могу старшого сина. Максим 
у цій справі добре тямить – 
займався свого часу різними 
ремонтами. Коли оглянув 

двері, дуже здивувався: «А 
чого це, батьку, тобі замість 
дніпропетровських дверей 
підсунули китайські? Вони ж 
десь на тисячу гривень де-
шевші». У мене пропав дар 
мови, ну, думаю, паразити, я 
до вас доберусь.

Уже наступного дня при-
ходжу на їхню фірму – при-
ватне підприємство «Шушу-
ра імекс», що знаходиться 
по вулиці Кремлівській, 23. 
І очам своїм не вірю! Виві-
ски ніякої немає, вхідні двері 
зачинені. Цікавлюсь в охо-
ронця «Похоронного бюро» 
(що знаходиться поруч): де 
працівники? А той відповідає, 
що вони, мовляв, нещодавно 
кудись виїхали. Та все-таки 
після численних спроб вда-
лось додзвонитися до пред-
ставника фірми – Діми, який 
пообіцяв у всьому розібра-
тись. І справді, невдовзі біля 
будинку з’явились «Жигулі». 
Той Діма (прізвища свого він 
не назвав) підтвердив – двері 
привезли не ті. Мовляв, ось 
така вийшла незадачка. Сів у 
своє авто й поїхав, пообіцяв-
ши, що все буде «о’кей». Але 
той «о’кей» довго не реалізо-
вувався. Діма на телефонні 
дзвінки не відповідав, щось 
бурчав у мобілці. А згодом 
телефонний зв’язок і взагалі 
зник.

Отоді Віктор зрозумів: 
його ошукали й він мав 

справу з фірмою, котру на-
зивають «роги й копита», як 
у відомому класичному лі-
тературному творі. А шахрай 
Діма, очевидно, дуже зараз 
зайнятий – перегортає роз-
діли про кмітливість Остапа 
Бендера.

Куди тільки не звертався по 
допомогу чолов’яга – у місь-
ке товариство із захисту прав 
споживачів, у районну мілі-
цію. Після відвідин товариства 
стало ясно, що, окрім заяви, 
потрібна ще купа різних папе-
рів. І швидко нічого не буде. 
Правоохоронці запропонували 
написати заяву, після чого по-
просили Віктора зробити при-
пис, що, мовляв, претензій до 
міліції в нього немає жодних.

– Я наївно вирішив, що 
такий у них існує порядок в 

оформленні документації, – 
бідкається потерпілий, – а 
коли вже вийшов на вулицю, 
то все зрозумів… У районній 
прокуратурі відповіли ко-
ротко: «Які двері? Ми цим не 
займаємося – звертайтесь до 
міліції». Але вже нікуди йти не 
кортіло. Годі! Сам винен…

Та злився лише на себе: 
його, бувалого чоловіка, 
ошукала якась молода «шу-
шера». І, очевидно, не тільки 
його, але й інших довірливих 
клієнтів. Тому Віктор Сергійо-
вич попереджає можливих 
клієнтів бути обачними й не 
«клювати» на «живця» моло-
дих шахраїв. Бережіться отієї 
«шушери», котра вміло міняє 
свою дислокацію й будь-що 
прагне «кинути» вас на крев-
ні.

___________________________________________________ Віталій ТКАЧУК. Мал. Анатолія ГАЙНА.

Ціни, товари, послуги

Кошик споживача

Ціни записала Любов КОЗИНЕЦЬ.

грн.

g Оголошення
Шановні споживачі!

З 15.12.12р. через відділення поштового 
зв’язку УДППЗ «Укрпошта» ви можете користу-
ватися послугою відправка двостороннього між-
народного електронного переказу Єврожиро у на-
ціональній валюті між Україною та Бразилією.

Для відправки міжнародних електронних пе-
реказів до Бразилії у валюті (євро) та виплати 
грошових коштів за системами: Western Union, 
BLIZKO, Money Gram, ЮНИСТРИМ – звертай-
теся до Поштамту – Центру поштового зв’язку 
№2 (м. Кривий Ріг, пр. Карла Маркса, 26).

ТАРИФ НА ПЕРЕСИЛКУ СТАНОВИТЬ:
у відсотках від суми переказу:
до 500 грн. – 6%, але не менше ніж 1 долар 
     США;
понад 500 грн. до 1000 грн. – 5%;
понад 1000 грн. – 4%.
Більш детальну інформацію ви можете отри-

мати за телефоном: 92-30-16.
Запрошуємо вас скористатися даною послугою. 

Це надійно, швидко, зручно!

Обережно! Лід!
У зв’язку з перемінними 

погодними умовами (міну-
совою температурою вночі, 
плюсовою – вдень), з метою 
профілактики надзвичай-
них ситуацій, пов’язаних з 
проваленням людей під лід,  
4 січня 2013 року головним 
спеціалістом з питань надзви-
чайних ситуацій та цивільного 
захисту населення виконкому 
Саксаганської районної у місті 
ради сумісно з представником 
3-го державного пожежно-
рятувального загону ГТУ МНС 
в Дніпропетровській області 
здійснено рейд по водойми-
щах Саксаганського району.

В ході заходу виявлено де-
сять рибалок, з усіма прове-
дено роз’яснювальну роботу, 
інформовано про небезпеку, 
яку в собі таїть лід, надано на-
очні пам’ятки поводження на 
льоду.

Виконком Саксаганської 
районної у місті ради звер-
тається до всіх любителів зи-
мового дозвілля, пов’язаного 
з перебуванням на льоду, а 
саме: до рибалок, дітей та, 
насамперед, до їх батьків: «Ці-
нуйте своє життя та здоров’я, 
а також близьких та рідних! 
Пам’ятайте, що безпечне та 
несерйозне ставлення до не-
безпеки, яку таїть в собі тон-
кий лід, може призвести до 
трагедії!»

Криворізьке міське управління  
ГУМВС України в Дніпропетровській області 

ОГОЛОШУЄ НАБІР 
на службу в органи внутрішніх справ на посаду 

слідчих. 
Вимоги до кандидатів: вік до ЗО років, служба у Зброй-

них силах України, вища юридична освіта.
Звертатись за телефоном 92-54-62 або в Криворізьке 

міське управління за адресою: проспект Карла Маркса, 71, 
кабінет № 333.

Сільпо Меtrо Ринок
Фрукти, овочі

Картопля (кг) 2,69 – 3,49 2,39 – 3,59 2,00 – 3,50
Буряк (кг) 2,98 – 2,99 3,40 – 4,91 3,00 – 5,00
Морква (кг) 2,88 3,40 – 6,30 2,50 – 3,50
Огірки (кг) 39,99 – 44,99 – 35,00 – 40,00
Капуста (кг) 2,88 – 4,79 1,88 – 2,34 2,50 – 3,00
Помідори (кг) 25,99 – 40,99 – 30,00 – 40,00
Яблука (кг) 3,22 – 11,49 – 5,00 – 9,00

М’ясо, яйця
Свинина (кг) 32,89 – 50,49 40,99 – 53,99 32,50 – 55,00
Яловичина (кг)  – 27,89 – 70,00 36,80 – 60,00
Кури (кг) 22,49 21,19 – 22,26 20,50 – 22,90
Яйця (10 шт.) 8,00 – 17,49 14,89 7,50 – 10,00

Бакалія
Цукор 5,39 – 6,44 5,16 – 5,58 5,40
Пшоно 3,79 – 4,39 5,44 – 7,58 3,50 – 5,50
Рис 5,79 – 19,24 7,84 – 11,74 6,00 – 10,50
Гречка 7,64 – 12,99 7,78 – 19,68 8,00 – 10,00
Олія соняшникова 11,94 – 17,19 14,28 – 15,58 14,00 – 16,00

Борошняні вироби
Хліб (булка) 3,54 – 9,99 4,58 – 4,79 3,00 – 6,00
Борошно (кг) 5,54 – 18,44 3,69 – 5,63 4,25 – 4,50
Макаронні вироби 4,89 – 7,57 5,16 – 7,88 6,00 – 7,50

Молочні вироби
Молоко (0,9 л) 6,14 – 9,54 6,79 – 7,99 7,00
Сир твердий (кг) 50,83 – 111,32 51,98 – 94,99 49,99 – 89,99
Вершкове масло (0,2 кг) 10,54 – 18,39 10,19 – 17,50 9,20 – 14,80
Сметана (0,4 л) 7,49 – 11,54 4,48 – 7,39 20,00 – 22,00
Кефір (0,5 л) 3,84 – 4,44 3,68  –

17 січня –  
у Надеждівці 
фестиваль!

 Уже традиційно в Криво-
різькому районі проходить 
фестиваль «Від Різдва до Во-
дохреща» за участю солістів, 
фольклорних колективів клу-
бів. 

Проведення заходу – це внесок 
у реалізацію важливих держав-
них програм, урядових постанов 
та указів Президента України  
Віктора Януковича щодо розвитку 
української культури, підтримки 
талановитої молоді та відродження 
духовності.

Цього року районний фестиваль 
відбудеться 17 січня в приміщенні 
Надеждівського сільського будинку 
культури. Самодіяльні митці образ-
но, яскраво покажуть, що Різдво 
уособлює добробут, благополуччя, 
злагоду, а також те, як у давнину 
господар і господиня української 
оселі стежили за тим, щоб у хаті 
були спокій, мир, взагалі – здорова 
моральна обстановка. І молодим, і 
старшим родинам це треба добре 
запам’ятати.

Одинадцять  
програм  
розвитку

На останній сесії Криворізь-
кої райради депутати затвер-
дили районний бюджет 2013 
року і питання щодо фінансу-
вання районних програм. Сто-
совно запланованих програм, 
то їх втілюватиметься в життя 
в нинішньому році аж 11.

Серед них: соціального захисту 
ветеранів та соціальної підтримки 
ветеранської організації, мотива-
ції працівників медичної галузі, 
розвитку малого підприємництва, 
підтримки дітей, молоді, жінок та 
різних категорій сімей, протидії 
розповсюдженню інфекційних, со-
ціально небезпечних хвороб... На 
реалізацію програм обранці на-
роду запланували чималі гроші – 
понад два з половиною мільйони 
гривень.

У районі зникли 
борги за спожите 
тепло

 Корисна й варта запозичен-
ня для городян інформація: 
на засіданні громадської ради 
Криворізького району, яке про-
вів перший заступник голови 
райдержадміністрації Юрій 
Волосов, йшлося про справи 
комунальні. 

І от Юрій Анатолійович зазна-
чив, що великим досягненням 
минулого року стало переведення 
осель мешканців району на індиві-
дуальне опалення. «Відтак, зникли 
борги за спожиту теплову енергію. 
Котельнями в нас нині опалюються 
лише об’єкти соціальної сфери».

 Щодо газифікації району, то ми-
нулого року більш ніж 300 селян 
стали користувачами газу. Лише в 
Червоненській сільській раді вве-
дено в дію 15 кілометрів газопро-
воду.

Микола КРАМАРЕНКО.
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Помірно товстенький,
випромінюючий добро та надійність
Голос криворіжця Сергія 
Галібіна будить країну з 
ранкової передачі FM-
станції «Наше радіо».
Що лишається поза 
ефіром?

– Сергію, чим відрізняються 
радіоведучі від телевізійних ко-
лег?

– Я не нафарбований. Це вель-
ми комфортно – мати змогу пере-
бувати на робочому місці в якому 
завгодно стані, аби самобутньо 
протікав творчий процес і вну-
трішньо почуватися розкуто. Я пе-
редусім актор, з місією розважати 
аудиторію. Побутові турботи маю 
лишати вдома, якщо вони заважа-
ють налаштуватись на мажорний 
ритм. Єдине, що здатне завади-
ти мені подарувати бадьорий за-
ряд українцям, – це технічні збої. 
Украй рідко таке трапляється, але 
застереження лишаються.

Нині радіо здобуло візуалізацію. 
Раніше натовп гадав: голос радіо-
мовця належить худому, огряд-
ному, голомозому, патлатому? 
Віднедавна звукова хвиля супро-
воджується он-лайн трансляцією в 
Інтернеті. Бачите, червоним оком 
підморгує веб-камера? Значить, 
хтось прямо зараз стежить за нами. 
Доводилось не раз брати участь у 
рекламних кампаніях, знаю, як по-
дати свій образ: великий, помірно 
товстенький, випромінюючий до-
бро та надійність. Таким я є й на-
справді. Радіо не перетворилось на 
меншого брата телебачення, проте 
деякий рух у тому напрямку на-
ростає, приміром, усі розмови із 
знаменитими співрозмовниками 
викладаються в мережу.

– Який досвід із вашого періоду 
криворізького становлення є най-
ціннішим?

– У 90-х панував дух цілковитої 
свободи. Власне, тоді ніхто нічого 
толком не знав, ще не начитались 
американської методичної літера-
тури, відтак творчий продукт ви-
ходив оригінальним. Нині дово-
диться зважати на нібито науково 
обґрунтоване поняття цільового 
кола споживачів, фокус-зрізи, рей-
тинги… Нудьга неймовірна! Проте 
закони бізнесу вимагають беззапе-
речно рахуватися з ними. Удома ж 
потужно палало бажання вигадати 
щось суто своє, неповторне – до-
бросусідське суперництво вели не 
лише «Система» з «Хвилею»: по-
дружньому конкурували і в колек-
тивах – кожного радіожокея слуха-
чі пізнавали за підбором музики, 
підготовленими темами.

За півтора десятиліття, хочу ві-
рити, я зовсім не постарів, при-
наймні, внутрішньо. Незабаром 

відзначу 42-річчя, віку не сором-
люсь, але почуваюсь молодим бій-
цем. У тому – заслуга радіо: чую 
себе збоку – і це спонукає моло-
діти, є необхідність щодня пере-
творювати будні на шоу. Прямий 
ефір не терпить фальші, жарти 
повинні лунати щиро, свіжо, го-
стро.

Більш юному поколінню на-
віть не збагнути, як колись, доки 
линула реклама, вдавалось трохи 

не вручну перемотати касе-
ту, знайти потрібний трек і 
не втратити провідну тему. 
Хоч техніка ступила дале-
ко, людський фактор про-
довжує бути визначальним 
рушієм будь-якої справи. 
Комп’ютер душу не замі-
нить.

– Випадковість чи зако-
номірність – той факт, що 
саме з Кривого Рогу вийшли 
провідні вітчизняні радіо-
ведучі?

– Так, топ-рейтинг повніс-
тю окупували кривбасівці. 
Аліна Безсонова, Ольга Су-
ботіна, Анатолій Анатоліч, 
Анна Свиридова, моя на-
парниця, та ще три-чотири 
особи. То є наслідком само-
виховання. Поясню. У Киє-
ві давно назріла величезна 
проблема відшукати грамот-
ні креативні кадри. Якщо 
раніше потрібних людей-са-
мородків кликали з перифе-
рії, фактично переманювали 
з дрібніших об’єктів, тепер 
усюди, окрім столиці, пра-
цюють автоматичні ретран-
слятори, по суті, глобалізо-
вані радіомережі самі себе 
з’їли. Відносно юним, проте 
вже дещо знаючим талантам, 

котрі прагнуть вирватись на вищі 
орбіти, немає звідки взятись.

– Експромти «додзвонювачів» у 
студію несуть багато клопотів?

– Не повірите, на всі студії теле-
фонує максимум тисяча людей з 
усієї України. Виникла така рідкіс-
на професія – брати участь у радіо-
конкурсах. Більшість впізнаємо по 
голосах, зробити нічого не можна, 
вони діють чесно. Блокування «за-
свічених» номерів толку не дало. 
Рекордсменом є киянин: понад рік 
збирає солідний урожай головних 
призів, а це нівроку гостинці – від 
автомобіля до закордонних турів. 

Торгує тим уловом чи колекціо-
нує – навіть не підозрюю. Проте 
переважна більшість перейма-
ються легкою формою манії «по-
висіти на вухах» у багатотисячної 
юрби українців. Легко вести бесіду 
із трохи сп’янілими типами, вони 
добровільно обирають роль блаз-
нів. Кілька разів наших дівчат до-
водилось проводжати додому під 
пильною охороною, бо збоченці, 
підглянувши за ними у веб-камеру, 
надто брутально пропонували 
близькі стосунки.

– Пригадуєте найбільш екс-
травагантний приз?

– На кін поставили мене. У пря-
мому розумінні. Кілька найерудо-
ваніших жінок за перемогу у вікто-
рині отримали колективну путівку 
разом зі мною до Криму.

– З чим у вас асоціюється Но-
вий рік?

– Втратив лік, протягом якого 
часу це єдиний момент, коли маю 
змогу взяти хоч куцу відпустку. 
Лечу одноосібно в Сполучені Шта-
ти на океанське узбережжя, ан-
глійською володію слабо, відтак 
отримую тиждень повного мов-
чання. На п’ятий день відлюдни-
цтва починає кортіти спілкування, 
значить, я відпочив і готовий по 
новій зануритись у працю.

Як уже згадував, з Новим роком 
по сусідству – мій день 
народження, відтак з 
острахом під Різдво че-
каю розіграшів. Слу-
хайте «Наше радіо» і 
метикуйте, на які капос-
ті здатні колеги. Найсві-
жіший приклад. Торік 
замислив утекти від ки-
ївської суєти до Криво-
го Рогу. Веду останню 
передачу в передчутті 
перестуку залізничних 
колій до рідної сторо-
ни і святкового торта 
на свою честь. Прямий 
ефір. До студії врива-
ється гамірний натовп 
товаришів – точно із 
тортом і стриптизер-

шою на додачу. Дівка звабливо тан-
цює, а мене змусили коментувати, 
як вони жлуктять шампанське і на-
скільки привабливе у безсоромниці 
тіло. Добрався додому, цілу ніч від-
значав дату з приятелями в нічно-
му клубі. Ледь під ранок вклався у 
ліжко – телефонує Ганнуся Свири-
дова, просить розповісти подроби-
ці бурхливого хлоп’ячого вечора. 
Щось белькочу… Аж тут її життє-
радісний вигук: «Шановні слухачі, 
тільки-но ви почули сповідь Сер-
гія Галібіна про його візит до най-
кращого міста на Землі – Кривого 
Рогу!»

_____________________________________________________________________ Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Тернівський р-н

Бесіди за кавою

g Рядки з конверта

За чуткое отношение к ветеранам – благодарность от всей души
В 2003 году при клубе «Ветеран» поселка им. 

Горького, путем привлечения пенсионеров – 
бывших работников шахты им. Ленина, шахты 
им. Орджоникидзе и других, была организована 
художественная самодеятельность. Руководство 
художественной самодеятельностью совет клуба 
возложил на бывшую работницу шахты им. Лени-
на В.Т. Бордюжан, аккомпаниатором был баянист 
В.А. Бойко, но в связи с возрастом в 2010 году он 
перестал участвовать в работе коллектива. Хор 

был на краю распада. Мы обращались ко многим 
баянистам, но все они требуют оплаты своего 
труда, а средств на оплату у клуба нет.

На нашу просьбу помочь откликнулся депутат го-
родского совета Сергей Евгеньевич Смелый и изыскал 
возможность содержать баяниста для нашего 
коллектива. Благодаря С.Е. Смелому и его коман-
де наш коллектив принимает активное участие 
в районных и городских смотрах художественной 
самодеятельности, где был награжден дипломами 

и благодарностями, а также занимал 2 и 3 места. 
Выступаем перед людьми с ограниченными физи-
ческими возможностями, другими людьми, которые 
особенно нуждаются в нашей поддержке.

От всего нашего коллектива художественной са-
модеятельности клуба «Ветеран» поселка им. Горь-
кого, через газету «Червоний гірник» от всей души 
хотим поблагодарить С.Е. Смелого и его команду 
за чуткое отношение к ветеранам и пожелать им 
крепкого здоровья и больших успехов в работе.

________________________________________________ Руководитель хора «Калина» В. БОРДЮЖАН, староста хора В. ГОРБУНОВ.

Зичу землякам у грядущому
році послідовності. Власне,
все у житті можна втиснути
у два слова. Де натхнення –
там і удача, буде здоров’я –
не забариться й наснага.
Якщо Ріг – то Кривий, а рік 
– то Новий! Коли «Гірник» – 
то тільки «Червоний», коли 
добробут – лише повний!

План розвитку 
гірничих робіт 
затверджено

У 2013 році ПАТ «Північний 
ГЗК» відзначатиме свій золотий 
ювілей. 

На засіданні комісії Державної 
служби Держгірпромнагляду Укра-
їни слухався звіт ПАТ «ПівнГЗК» про 
виконання плану розвитку гірничих 
робіт у 2012 році та про виробничу 
програму комбінату на 2013 рік. Як 
зазначалося, всі виробничі показ-
ники минулого року виконано. Крім 
того, понад план видобуто руди з 
Першотравневого та Ганнівського 
кар’єрів, а також перевищено пла-
новий обсяг з розкривних робіт. 
Щодо планів на 2013 рік, то з вироб-
ництва концентрату він залишаєть-
ся на рівні 2012 р., тобто понад 14,6 
млн. т із вмістом заліза 66%. Дарма, 
що 11 грудня минулого року тут 
сталося масштабне (4800 кв. м) об-
валення покрівлі над одним із цехів 
з виробництва обкотишів, унаслідок 
чого виробничий процес у ньому 
призупинено, планом 2013 року 
передбачено виробити обкотишів 
із вмістом заліза 62,24% на 155 тис. 
т більше проти 2012 року. При за-
твердженні плану розвитку гірничих 
робіт на 2013 рік зазначалося також, 
що ПАТ «ПівнГЗК» наряду з виробни-
чою програмою значну увагу приді-
ляє питанням охорони праці – ви-
конано всі заплановані 33 заходи на 
загальну суму 56 млн. грн.

Завітайте 
на «Новорічний 
вернісаж»

Сьогодні у Веселотернівській 
філії міського історико-крає-
знавчого музею відкрилась 
традиційна виставка «Новоріч-
ний вернісаж». 

Її першими відвідувачами та 
гостями стали вихованці Недільної 
школи при Святомихайлівському 
храмі. Нею опікуються настоятель 
храму протоієрей Ігор та матушка 
Фатинія. До речі, вона удостоєна 
звання «Мати-героїня». Діти під-
готували до цієї події мистецький 
подарунок – Різдвяні співи. На «Но-
ворічному вернісажі» представле-
но 138 мистецьких робіт. Зокрема, 
уперше тут демонструються 8 кар-
тин у техніці арт-фіш (з рибних кіс-
точок) майстрині Людмили Халабу-
ди. У виставці також беруть участь 
роботи гуртківців Тернівської та До-
вгинцівської Станцій юних техніків, 
а також вихованців двох районних 
ЦДЮТ – «Терноцвіт» та «Сузір’я».

Як велить буква 
колдоговору

На спільному засіданні ад-
міністрації та профкому ПАТ 
«ПівнГЗК» за участю начальни-
ків цехів, головних спеціалістів 
управління комбінату, пред-
ставників цехових профкомів 
підбито підсумки виконання 
колдоговору в ІІ півріччі 2012 р. 

На підставі перевірки його вико-
нання складено акт про те, що всі 35 
пунктів виконано в повному обсязі. 
Зокрема, значна увага приділялася 
поліпшенню екології: зменшено 
викиди пилу на 18,5 т та шкідли-
вих речовин в атмосферу – на 4,9 
тис. т. Покращено умови праці на 
180 робочих місцях, немає про-
блем із забезпеченням спецодягом. 
Усі працівники комбінату охоплені 
медичним страхуванням. На оздо-
ровлення працівників та членів їхніх 
сімей витрачено 8,6 млн. грн.

Мотрона ПАНОВА.
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Спорт

 ________________________________________________________________________________________ Сторінку підготував Віталій ТКАЧУК. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

Вниманию родителей!

Твориться історія  зимових видів спорту
Нарешті збулося! Хвилюючій миті початку роз-
витку хокею з шайбою у Кривому Розі дано 
старт. Зовсім ще маленькі 5-6-річні хлопчики, 
котрі виявили бажання постійно грати у хокей на 
новенькій криворізькій «Льодовій арені», уперше 
стали на ковзани. Це дебютне тренування на льо-
ду під орудою наставників в їхньому житті, котре 
тільки-но починається. І одразу так цікаво!

Маленьких майбутніх хокеїстів, 
тренерів ДЮСШ №1, батьків із та-
кою трепетною подією сердечно 
привітала заступник міського го-
лови Валентина Бєрлін. Вона, зо-
крема, висловила впевненість у 
тому, що маленькі дітки, котрі ще 
не вміють стояти на ковзанах, у 
майбутньому принесуть славу на-
шому місту в такому зимовому 
виді спорту, як хокей з шайбою. 
Також велика перспектива чекає 
на нас у фігурному катанні.

І ось, після тренерських наста-
нов, хлопчики зробили свої перші 
кроки на арені. Не всім далася ця 
спроба: чимало хто одразу опи-
нився на льоду. Але, як мовиться, 
головне – почати…

– Стараюся, пробую, та ще па-
даю, – каже захеканий, але задово-
лений шестирічний Максим Копи-
лов, – проте трішечки вже й стою на 
ковзанах. Бачите, он мій татко як за 
мене переживає… Хоче, щоб я став 
знаменитим хокеїстом. Я – теж.

– Думаю, що в майбутньому 
матимемо і хокейні команди, і фі-
гуристів, – ділиться заступник 
директора ДЮСШ №1 Михай-
ло Могилат. – Та коли вони через 
кілька років уже наберуться прак-
тичних знань і певного вміння, то 
зможуть грати, скоріше всього, у 
міських змаганнях. Тобто між со-
бою. Уже створено й міську федера-
цію з хокею з шайбою, яку очолює 
депутат міськ ради Олег Малачев-
ський. Зараз тренери набирають 

дітлахів у секції з хокею та фі-
гурного катання. А поки що 
запрошуємо городян на віль-
не катання на льоду: для до-
рослих квиток коштує 30 гри-
вень, для студентів і школярів 
молодшого віку – 20 гривень, 
і безкоштовно – для малечі до 
12 років.

– Для нашого міста по-
справжньому настав історичний 
момент, – говорить голова міськ-
спорткомітету Іван Коваленко. – 
Уперше за багато років у нас по-
чали «культивувати» два зимових 
види спорту – хокей з шайбою та 
фігурне катання. Уже зараз, як ба-
чите, 45 хлопчиків займаються з 

тренерами ДЮСШ №1 на «Льодо-
вій арені». За 45 років знову-таки 
вперше у нас збудовано таку вели-
ку фундаментальну спортспоруду. 
Тому за все ми вдячні насамперед 
нашому колишньому губернато-
ру, а нині віце-прем’єр-міністру 
України Олександру Вілкулу, меру 
нашого міста Юрію Вілкулу. Вони 
дуже багато зробили для того, щоб 
з’явилась така потужна спорт-
арена. До речі, тільки за 10 днів 
її роботи багато безплатно пока-
талось на ковзанах як дорослих, 
так і дітей… За цей час оздоро-

вилось близько 11 тисяч дітлахів.
Весь календарний період тут 

працюватимуть оздоровчі групи. 
Найкращий час віддано для відді-
лень хокею з шайбою та фігурного 
катання. Підібрані тренери: три – з 
хокею та два – з фігурного катання, 
спеціалісти, котрі будуть проводи-

ти навчально-тренувальні заняття. 
Щире спасибі керівнику новоство-
реної міської федерації з хокею з 
шайбою Олегу Малачевському, ко-
трий все робить для популяризації 
цих двох зимових видів спорту в 
Кривому Розі. Свого часу, точніше 
40 років тому, в нас був Анатолій 
Безсмертний, який теж популяри-
зував хокей у Жовтневому районі 
серед дітвори (на жаль, він уже пі-
шов із життя). Так от, працюючи 
інструктором у ЖЕКу, він ство-
рив уперше дитячу команду, яка 
стала чемпіоном України в тур-
нірі «Золота шайба». Тільки тоді 
хлопці грали у звичайних дворах 
на замерзлих майданчиках, у хо-
кейних коробках. А зараз маємо 
стаціонарну арену, яка відповідає 
всім міжнародним вимогам. Тож 
сподіватимемося, що в перспекти-

ві побачимо вже своїх Петрових, 
Харламових, Фірсових, Третяків. 
І будуть у нас такі фігуристки, як 
перша олімпійська чемпіонка не-
залежної України, землячка-дні-
пропетровчанка Оксана Баюл.

Користуючись нагодою, запро-
шую криворіжців на «Льодову аре-
ну».

– Перший вихід новачків на лід – 
це завжди відповідально, – пояснює 
тренер ДЮСШ №1 з хокею з шай-
бою Сергій Наконечний. – Зазви-
чай, багато хто з хлопчаків не нава-
жується встати на ковзани. Сьогодні 
хлопчики хоча й падали на льоду, та 
все одно підводилися. Для мене це 
вже позитивний результат. Тому ро-
блю перший висновок: до нас при-
йшли ті, хто по-справжньому хоче 
серйозно займатись хокеєм і має бо-
йовий настрій. А значить, буде діло!

g П’єдестал
«Армп’ятірка»  
найсильніших рукоборців 
Кривбасу

Міська федерація армспорту традиційно ви-
значила кращу п’ятірку рукоборців Кривбасу за 
минулий рік. Як зазначив президент федерації 
Сергій Карачун, «армп’ятірку» очолив заслужений 
майстер спорту України Олексій Семеренко. Він то-
рік виграв золоті медалі на чемпіонаті та в Кубку 
України в суперважкій ваговій категорії (спортклуб 
«Північне сяйво»). Ще два представники цього 
спортклубу – майстри спорту Євген Третяк і Тетяна 
Брикайло у своїх вагових категоріях були відповід-
но другим і третьою в цьому рейтингу. Зокрема, 
Євген завоював звання віце-чемпіона світу та Єв-
ропи серед юніорів, а Тетяна минулого року вигра-
ла кубок країни серед дорослих (вагова категорія 
50 кілограмів). На 4-5 місцях майстри армспорту 
Максим Терещук та Олег Михайленко (перший здо-
був Кубок України серед дорослих, другий – сріб-
ний призер чемпіонату країни серед студентів та 
Кубка України серед дорослих).

g Науково-технічна творчість

Креативні та сильні довгинцівські  
автомоделісти
На базі комунального позашкільного закладу «Станція юних 
техніків Довгинцівського району» було проведено міські змагання 
з автомоделювання (радіокеровані моделі «Іграшки»).

– Змагання відбува-
лись у рамках зимових 
ігор з науково-технічної 
творчості «Техномарафон», – коментує завідуюча відділом СЮТ Довгин-
цівського району Тетяна Таравська. – Понад 30 учасників з 12 команд 
суперничали між собою. Окрім криворізьких, у змаганнях взяли участь дві 
команди з Будинку дитячої творчості Широківського району. У результаті без-
компромісної боротьби перше та друге місця посіли довгинцівці – відповідно 
команда Станції юних техніків та команда Довгинцівського району. Третє – у 
представників ЦПО «Зміна» Центрально-Міського району. Звичайно, були ви-
значені й кращі автомоделісти. А саме: в особистій першості переможцем став 
вихованець автомодельного гуртка СЮТ Довгинцівського району Олександр 
Алексєєв. Цим гуртком керує Тетяна Вікторівна Косарєва. Ще один її вихо-
ванець, Марк Михальченко, здобув друге призове місце. А ось учень авто-
модельного гуртка Будинку дитячої творчості Широківського району Богдан 
Панченко задовольнився третьою сходинкою п’єдесталу пошани. Та головне, 
що всі учасники міського турніру отримали гарний настрій та задоволення від 
цього автомодельного дійства.
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 09.15, 

10.10, 12.35, 13.00, 23.15 
Погода

06.20 Православный 
календарь

06.25, 07.20 Рецепты 
здоровья

06.30 Агроера
06.35, 07.40 Глас народа
06.40, 07.15 Страна on line
06.45 Смех с доставкой 

на дом
07.25 Заголовки
07.30 Гость студии
07.45 Киножурнал «Хочу 

все знать»
08.20 Док.фильм 

«Е.Яковлева. Я сама»
09.00, 21.00 Итоги дня
09.20, 04.10 Детский фести-

валь «Изменим мир к 
лучшему»

10.15, 02.55 Международ-
ный фестиваль «Счастли-
вые ладони 2012»

11.30 Худ.фильм «Макар 
следопыт» 1с

12.40 Изменим мир к 
лучшему!

13.05 Право на защиту
13.25 Темный силуэт
13.35, 01.55 Худ.фильм 

«Обыкновенное чудо»
14.40 Окно в Америку
15.05 Сериал «Маруся»
16.40 Кривое зеркало
18.20, 01.20 Новости (с 

сурдопереводом)
18.40 Агро-News
18.55 Фестиваль песни и 

юмора в Коблево
19.35, 21.25 Место встречи
20.55 Официальная 

хроника
22.55 Тройка, Кено, Секунда 

удачи
23.00, 01.00 Итоги
23.20 От первого лица
23.50 Кино в деталях
00.35 Между строк
01.40 Cельсовет
05.00 Ток-шоу «Вера. На-

дежда. Любовь»

КАНАЛ «1+1»
06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 00.10, 04.00 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

07.25 Мультфильм «Эски-
моска» (1)

10.00, 17.10 Сериал 
«Величественные века. 
Роксолана - 2» (1)

11.45 Худ.фильм «Бело-
снежка. Месть гномов»

13.50 Худ.фильм «Однажды 
в Новый год» (1)

15.45 «Семейные мелодра-
мы - 2»

16.45 «ТСН. Избранное»
20.00 Худ.фильм «Чемпио-

ны из подворотни»
00.25 Худ.фильм «Жемчу-

жина Нила» (1)
02.20 Худ.фильм «Любов-

ник Леди Чаттерлей»
04.35 «Голос. Дети»

ИНТЕР
05.30 Худ.фильм «Ромашка, 

кактус, маргаритка» (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 Подробностях
09.10 Худ.фильм «Ирония 

судьбы, или С легким 
паром» (1)

13.25 Док.сериал «След-
ствие вели... с Леонидом 
Каневским 2»

14.15 Худ.фильм «Зимний 
круиз»

16.10 «Жди меня»
18.10 Сериал «Жизнь, 

которой не было»
20.00, 01.15 «Подробности»
20.30, 01.45 «Спорт в Под-

робностях»
20.35 Сериал «Участковый»
22.25 Док.фильм «Россия. 

Полное затмение»
23.25 Худ.фильм «При-

ключения молодого 
Шерлока Холмса»

01.50 Сериал «Все, что нам 
нужно» (1)

ICTV
05.50 Служба розыска 

детей
05.55, 07.05, 01.15, 03.15 

Погода
06.05, 04.20 Свитанок
07.10 Сериал «Леся+Рома»
07.40 Провокатор
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.25, 00.15 Чрезвы-

чайные новости
10.30 Худ.фильм «Кошки 

против собак»
12.20 Анекдоты по-

украински
12.45 Факты. День

13.00 Худ.фильм «Знакомь-
тесь: Дэйв»

14.50 Худ.фильм «Сын 
Маски»

16.45 Худ.фильм «Маска»
18.45 Факты. Вечер
20.10 Сериал «Морской 

патруль»
22.25 Сериал «Прокурор-

ская проверка»
23.50 Сериал «Такси»
01.20 Худ.фильм «Своя чу-

жая жизнь» 1 серия (2)
03.20 Сериал «Под при-

крытием»
04.05 ПроЦiкаве

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30 «Кривий Рiг - моє 

мiсто»
07.00, 09.30 «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, 09.40 «На землi на 

рiднiй...»
09.00 «Косметичка»
09.45 Молодiжна програма 

«Cтудiя»
10.15, 02.30 Хит-парад «На 

все 100»
11.10 «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»
15.15 Худ.фильм «Великий 

утешитель» 1 категория
16.55 «Интеркласс»
17.10 «Магия природы»
18.10, 19.15, 21.05, 23.05 

Погода
18.30, 01.00 «Я i мiй дiм»
19.10, 21.00, 23.00 «Спорт»
19.25 «Пiдземка»
19.35 «Близкие Путеше-

ствия»
20.00 «Афиша»
20.05 «Медицинский теле-

журнал»
20.20, 21.50 «Мини-путеше-

ствия»
21.15 «На углу улиц»
21.45 «Юридическая 

консультация»
22.00 «Беседы о вечном»
23.10, 03.30 Худ.фильм «Ген-

рих IV» 2 категория
02.00 Док.сериал «Этот 

загадочный мир»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.15 Сериал «Как сказал 

Джим»
05.55, 06.40 Очевидец. 

Самое шокирующее
06.35, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 00.50 

Репортер
07.35, 08.35, 19.20, 01.15 

Погода
09.00 Мультфильм «Беспо-

добный мистер Фокс»
10.45 Мультфильм «Пла-

нета 51»
12.40, 19.35 Сериал «Папины 

дочки»
13.15 Мультсериал «Злюки 

бобры»
14.25 Kids Time
14.40, 15.45 Teen Time
14.45 Сериал «АйКарли»
15.50 Сериал «Третья плане-

та от солнца»
16.50 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире пре-
ступных страстей»

17.55, 20.35 Сериал «Во-
ронины»

19.15, 01.10 Спортрепортер
21.40 Сериал «Счастливы 

вместе»
22.45 Сериал «Школа» (2)
23.55 Сериал «Дневники 

вампира» (2)
01.20 Служба розыска 

детей
01.25 Сериал «Сплетница»
02.50 Зона ночi

СТБ
06.05 «Чужие ошибки. 

Родовое проклятье»
06.50, 16.10 «Все буде 

добре!»
08.30, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.55 «Звездная жизнь»
10.50 Худ.фильм «По семей-

ным обстоятельствам»(1)
13.30 «Битва экстрасенсов»
14.25 «Дорогая, мы убива-

ем детей»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.50, 22.35 «Україна має 

талант!-4»
02.00 Сериал «Доктор 

Хаус»(2)
02.45 «Лучшее на ТВ»
02.50 Худ.фильм «Старый 

Новый год»(1)

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

18.55, 21.25 Погода
09.00 Женщины, которые 

мечтали о власти
10.00, 16.50, 03.45 Алло, 

доктор!
11.15 Татьяна Самойлова. 

До и после славы
12.20, 23.05 Этот удивитель-

ный мир
14.00 Социальный статус: 

ваши права
15.00, 18.30, 21.00 Служба 

новостей «Социальный 
пульс»

15.30 Эхо джунглей
16.00 Страна советов
17.50, 00.00 Мастер путе-

шествий
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Евгений Петро-
сян, часть

20.00 Социальный статус: 
ваша пенсия

21.30 Людмила Целиков-
ская

22.10 Великие махинаторы
00.30 Амурные мелодии (3)
01.10 Худ.фильм «Компро-

метирующие ситуации. 
Джим и Джейн» (3)

02.30 Худ.фильм «Компро-
метирующие ситуации. 
Шаловливые пальчики» 
(3)

04.30 Худ.фильм «Таин-
ственный остров» (1)

ТЕТ
06.00 Счастье есть
06.40 Узнай как
06.55 Сериал «Как я встре-

тил вашу маму» (1)
07.30 Телепузики
07.55 Мультик с Лунтиком
08.25 Мультсериал «Даша-

следопыт»
09.00 Сериал «Кремлевские 

курсанты» 116 серия (1)
10.00 Сериал «Все женщины 

- ведьмы» (1)
11.00 Сериал «Говорящая с 

призраками» 43 серия (1)
12.00 Сериал «Однажды в 

сказке» 13 серия (1)
12.55 Твою маму!
13.35 Сериал «Моя прекрас-

ная няня» (1)
14.40, 20.25 Даешь моло-

дежь!
15.40 Вайфайтеры
16.05 Сериал «Барвиха 2» (1)
17.05, 01.20 Досвидос
17.40 Одна за всех
18.45, 00.20 БарДак
19.25 Богиня шопинга
19.50, 00.55 Кузница звезд 3
21.30 Виталька
22.00 Сериал «Метод Лавро-

вой» 5 серия (1)
23.00 Дурнев + 1
23.25 Сериал «Реальная 

кровь» (3)
01.45 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.05 Серебряный 

апельсин
06.10 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00, 17.00, 19.00, 03.15 

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 12.45 Сериал «След» 

(1)
10.00 Сериал «Пуля-дура 

- 4: Агент и сокровище 
нации» (1)

11.50, 04.15 Ток-шоу «Пусть 
говорят»

15.20 Чистосердечное 
признание

16.00 Право на защиту
17.10 Сериал «Неравный 

брак» (1)
19.20, 03.35 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
20.00 Сериал «Дикий - 3» (1)
21.45 Худ.фильм «Хеллбой - 

2: Золотая армия» (2)
23.45 Худ.фильм «Обитель 

зла 2: Апокалипсис» (3)
01.15 Худ.фильм «Волк» (2)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»
06.45, 08.35, 18.50, 23.40, 

00.30, 03.20 «Время 
спорта»

06.50, 07.25, 08.30, 23.45, 
00.35, 02.35, 03.25, 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, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 05.00 
«Время новостей»

07.10, 08.10, 22.40, 23.20, 
00.15, 02.30, 03.15 «Биз-
нес-время»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.40 «Трансмиссия-
новости»

08.15, 08.50 «Хроника 
недели»

08.25, 08.45, 09.50, 10.10, 

12.30, 13.50, 14.50, 16.50, 
17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 
02.25, 03.55 «Погода»

09.15, 13.10, 14.10 «5 
элемент»

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

15.15 «Мамина школа»
16.10 «Мотор»
17.25 «В кабинетах»
18.15 «Территория закона»
19.30, 20.10, 21.10, 01.10, 

05.10 «Время. Итоги дня»
21.40, 03.00, 04.00 «Время-

Тайм»
22.15, 02.40 «Налоговый 

дневник»
23.30, 00.25 «CRIME NEWS»
04.20 «Не первый взгляд»
04.40 «Кино с Яниной Со-

коловой»

НТН
06.15 «Легенды уголовного 

розыска»
06.45 Худ.фильм «Исполни-

тель приговора» (1)
08.00 «Невероятная афера 

доктора «Пи»
09.00 Сериал «Спас под 

березами» (1)
10.50 Сериал «Реквием для 

свидетеля»
14.55 Сериал «Защитница»
18.30 «Случайный сви-

детель»
19.00, 23.45, 02.00, 04.15 

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

листы: мыслить как 
преступник. Поведение 
подозреваемого» (2)

22.45 Сериал «CSI: Лас-
Вегас»

00.15 Худ.фильм «Твари из 
бездны» (3)

02.30 Сериал «Чисто ан-
глийские убийства» (2)

04.45 «Уроки тетушки Совы»
05.05 «Правда жизни»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
08.20 Худ.фильм «Потапов, 

к доске!»
10.20 Худ.фильм «Замёрз-

шая из Майами»
12.15 «Пороблено в 

Українi»
13.30 «КВН- 2012»
16.10 «Новогодний парад 

звезд»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Шопинг монстры»
20.00, 23.25 «Рассмеши 

комика»
21.00 «Большая разница»
22.00 «Вечер. Паша. 

Звёзды.»
00.25 Худ.фильм «Амери-

канская девственница»
02.00 Худ.фильм «Грязная 

любовь»
03.20 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
05.15 Сериал «Как сказад 

Джим»
05.55, 06.40 Очевидец. 

Самое шокирующее
06.35, 07.40 Подъем
07.05 Тележурнал «Пассаж»
07.35, 08.35 Погода
08.30 Репортер
08.45 «Родительский клуб»
09.00 Мультфильм «Беспо-

добный мистер Фокс»
10.45 Мультфильм «Пла-

нета 51»
12.40, 19.35 Сериал «Папины 

дочки»
13.15, 14.25 Kids’ Time
13.20 Мультсериал «Злюки 

бобры»
14.40, 15.45 Teen Time
14.45 Сериал «АйКарли»
15.50 Сериал «Третья плане-

та от солнца»
16.50 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире пре-
ступных страстей»

17.55, 20.35 Сериал «Во-
ронины»

19.00 Новости 11, 21.30, 
00.50, 02.50 канала

21.00 «О рыбалке всерьез»
22.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
22.45 Сериал «Школа»
23.55 Сериал «Дневники 

вампира»
01.20 Служба розыска 

детей
01.25 Сериал «Сплетница»

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

Вести
09.30 Ток-шоу «1000 

мелочей»
10.15 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00, 03.10 Сериал «Ефро-

синья. Таежная любовь»
12.30, 15.30, 17.40 Местное 

время. Вести-Москва
12.50 Вести. Дежурная 

часть
13.00 Ток-шоу «Дело Х. 

Следствие продолжа-
ется»

13.55 Сериал «Институт 
благородных девиц»

14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Всегда гово-

ри «всегда» - 6»

18.30, 02.30 «Прямой эфир»
19.20 Сериал «Вероника. 

Потерянное счастье»
21.05 Сериал «Объект 11»
21.55 «Операция «Эдель-

вейс». Последняя тайна»
22.55 Сериал «Котовский»
23.45 «Девчата»
00.25 «Вести+»
00.40 Худ.фильм «Префе-

ранс по пятницам»
02.15 Вести.ru

НТВ-МИР
04.00 «НТВ утром»
06.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2». «Доверяй, 
но проверяй», «Мировой 
закусон»

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
«Сегодня»

08.25 «Русская начинка»
09.00 «Александр Журбин. 

Мелодии на память»
09.40 «Достопримеча-

тельности»
10.00 Сериал «Дети белой 

богини». 10 серия
11.35 «До суда»
12.35 «Суд присяжных»
13.35, 16.35 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие»
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт»

15.35 Сериал «Супруги». 
«Адреналин»

17.30, 01.25 «Прокурорская 
проверка»

18.35 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским

19.25 Сериал «Литейный». 
«Старые счеты», «По-
путное задание»

21.15 «Сегодня. Итоги»
21.40 Сериал «Инспектор 

Купер». «Для тех, кому за 
сорок «

23.35 Сериал «Город соблаз-
нов». 1, 2 серия

02.35 «До суда «
03.35 «Криминальная 

Россия. Современные 
хроники»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05, 09.15 «Доброе утро»
09.30 «Контрольная за-

купка»
10.00 «Жить здорово!»
11.00, 04.05 «Модный при-

говор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Доброго здоро-

вьица!»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Хочу знать»
15.45 «Дешево и сердито»
16.30, 01.45 «Ты не один»
17.05, 02.10 Сериал «Не-

равный брак»
18.40, 03.10 «Давай по-

женимся!»
19.55, 00.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Метод 

Фрейда»
23.35 Ночные новости
23.50 «Наталья Варлей. 

Скучно без Шурика»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
01.00, 05.05 «Доброе утро»
05.00, 08.00, 11.00, 23.00 

Новости
06.05 «Жить здорово!»
07.05 Модный приговор
08.15 Контрольная закупка
08.40 «Время обедать!»
09.10 «Доброго здоро-

вьица!»
10.00 Другие новости
10.25, 14.40 Понять. Про-

стить
11.15 «Хочу знать»
11.45 «Дешево и сердито»
12.40 «Ты не один»
13.05 Сериал «Неравный 

брак»
14.00 Вечерние Новости
15.10, 22.15 «Давай по-

женимся!»
16.00 «Пусть говорят»
17.00 «Время»
17.30, 23.05 Сериал «Метод 

Фрейда»
19.20 Ночные новости
19.35 «Наталья Варлей. 

Скучно без Шурика»
20.30 Худ.фильм «И у 

холмов есть глаза»

RTVI
06.00 «Страна и люди»
07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Цена победы»
09.00 Сериал «Плата за 

любовь». 11 серия
10.00 Сериал «Мент в за-

коне-5». Фильм 1 «Месть 
Кручи» 4 серия

10.50 О Москве «Мегополис»
11.00 Информационная 

программа «Грани 
недели» с Владимиром 
Кара-Мурзой

12.00 Док.фильм «Рок 
Большого театра»

13.00 Худ.фильм «Карусель»
14.30 «Русский акцент» с 

Еленой Мещеряковой. 
«Иглы патриотов»

15.00, 17.00 «Сейчас в мире»
15.08, 17.08, 01.00 «Особое 

мнение»
16.00 Сериал «Плата за лю-

бовь». 12, 02.00 серия
18.00 «Полный альбац»

19.00, 04.00 «Разбор полёта»
20.00, 05.00 Сериал «Бан-

дитский Петербург-6. 
Журналист». 7 серия

21.00, 03.00 Сериал «Мент 
в законе-5». Фильм 2 
«Квартирный вопрос» 
1 серия

23.00 Худ.фильм «4 листа 
фанеры, или два убий-
ства в баре»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
08.00 Сегодня. Дайджест
09.00, 17.30 Семь чудес 

Украины
10.15 Цивилизация. Страш-

но выйти из дому
11.45 Ювелир ТВ
14.30 Лекции и события
16.30 Вокруг света
17.45 Цивилизация. Созда-

вая историю
19.00, 23.30 Знак воскли-

цания
20.00 ТВiй Дакар
20.30, 23.00, 04.00 Сегодня
21.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.30 Худ.фильм «Ада, - это 

же неудобно» (1)

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.30 Худ.фильм «Китай-

ский сервиз». 6+
08.20 Док.фильм «Анна 

Самохина. Одиночество 
королевы». 12+

09.10, 13.10 «Петровка, 
38». 16+

09.30, 12.30, 15.30, 17.50 
События

09.50 Худ.фильм «Башмач-
ник». 12+

11.55 Док.фильм «Служеб-
ный роман». 12+

12.50 Город новостей
13.30 Док.сериал «Вос-

питание детенышей. 
Лоси». 6+

14.35 «Врачи». 12+
15.50 Сериал «Дни ангела». 

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

ное наследство». 12+
19.05 Док.фильм «Екатери-

на Фурцева. Женщина в 
мужской игре». 12+

20.00 Сериал «Фурцева». 
16+

22.10 События. 25-й час
22.45 Док.фильм «Капа-

бланка. Шахматный 
король и его королева». 
12+

23.35 Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи». 12+

01.40 Худ.фильм «Хорошо 
сидим!» 16+

03.05 «Хроники москов-
ского быта. Красный 
супермен». 12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.30 Худ.фильм «Транти-

ванти»
10.00, 17.30 Док.фильм о 

Кино
11.00, 18.30 Сериал «Сто-

лыпин. Невыученные 
уроки»

13.00 Худ.фильм «Дети Дон 
Кихота»

14.30 Худ.фильм «Одинокая 
женщина желает позна-
комиться»

16.00 Худ.фильм «Ты у меня 
одна»

20.30 Худ.фильм «Тихое 
следствие»

22.00 Худ.фильм «Выстрел 
в спину»

23.30 Худ.фильм «Взрослый 
сын»

01.00 Худ.фильм «Началь-
ник Чукотки»

02.30 Худ.фильм «Кре-
пость»

04.00 Худ.фильм «Внима-
ние! Всем постам»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Комедия 

«Каникулы строгого 
режима» 12+

10.00, 18.00, 02.00 Фэнтези 
«Тайна старого леса» 16+

12.10, 20.10, 04.10 Драма 
«Путь короля» 12+

14.15, 22.15, 06.15 Триллер 
«Треугольник» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Худ.фильм 

«Приключения Толи 
Клюквина». 6+

02.05, 08.05, 14.05 Мультсе-
риал «Доктор Айболит» 
ф.1 «Доктор Айболит и 
его звери». 0+ «Сборник 
мультфильмов. «Почта». 
6+ «Белая арена». 0+ 
«Кругляшок». 6+»

03.00 Мультсериал 
«Сандокан. Два тигра». 
16, 09.00, 15.00 с., 12+, 
«В яранге горит огонь». 
6+, мультфильм «Вася и 
динозавр». 6+

04.00, 10.00, 16.00 Худ.
фильм «Мужчины есть 
мужчины». 12+, «Конец 
черной топи». 6+

05.30 Мультсериал «Супер-
герои». 17, 11.30, 17.30 
серия 12+

06.00, 12.00, 18.00 «Мудрые 
сказки тетушки Совы» 6+ 
«Дед Мороз и лето». 0+»

НАШЕ КИНО
06.00 Худ.фильм «Алый 

камень» 12+
08.00 Худ.фильм «Ошибки 

юности» 16+
10.00 Худ.фильм «Торможе-

ние в небесах» 12+
12.00 Худ.фильм «Как за-

калялась сталь» 16+
13.30, 01.30 Худ.фильм «От-

крытая книга-1» 12+
15.00, 16.30 Худ.фильм 

«Царская охота» 18+
18.00 Худ.фильм «Комсо-

мольск» 12+
20.00 Худ.фильм «Белая 

птица с черной отмети-
ной» 12+

22.00 Худ.фильм «Добро-
та» 12+

00.00 Худ.фильм «Доктор 
Калюжный» 12+

03.00 Худ.фильм «Жребий» 
12+

04.30 Худ.фильм «Северный 
вариант» 12+

КИНОКЛУБ
05.00 Худ.фильм «Захват» 

16+
07.00 Худ.фильм «Месть» 

16+
09.00, 01.00 Худ.фильм «Од-

нажды в Китае» 12+
11.00, 03.00 Худ.фильм 

«Лопе де Вега: Распутник 
и соблазнитель» 18+

13.00 Худ.фильм «Хэллоуин 
6: Проклятие Майкла 
Майерса» 18+

15.00 Худ.фильм «Моно-
гамия» 18+

17.00 Худ.фильм «Аморе 
14» 12+

19.00 Худ.фильм «Текила» 
18+

21.00 Худ.фильм «Снега 
Килиманджаро» 12+

23.00 Худ.фильм «Ночь уми-
рающих тигров» 18+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Было ВРЕМЯ» 16+
05.00 «Новости поп-

музыки» 12+
06.40 «Вокруг смеха» 12+
08.00 Фильм-спектакль 

«Крыша» 12+
10.00 «Поле чудес» 12+
11.00, 02.00 «Колба време-

ни» 16+
12.00 Док.фильм «Я помню 

чудное мгновенье...» 12+
13.00 «Что? Где? Когда?» 12+
14.15 «25 лет в кино» 12+
16.00 Док.фильм «Три кре-

ста над Вильнюсом» 16+
17.40 Худ.фильм «Моя 

судьба» 12+
19.00 «ВРЕМЯ» 12+
20.00 «Рожденные в СССР» 

12+
21.00 «Они учили меня 

доброте...» 12+
22.00 Док.фильм «Созвез-

дие «Динамо» 12+
23.00 «Утренняя почта» 12+
23.40 Худ.фильм «Не-

вероятное пари, или 
истинное путешествие, 
благополучно завершив-
шееся сто лет назад» 12+

01.00 «Почему мне это 
интересно?» 12+

03.00 «Музыкальный 
ринг» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала - 5». 2 серия 
«Случайный кадр». 16+

20.00 Сериал «Агент 
особого назначения - 2». 
ф.4. «Крестный отец». 
1 ч. 16+

21.00 Сериал «Мент в 
законе - 4». ф.2. «Волчья 
хватка». 4 серия 16+

22.00 Сериал «Эра Стрель-
ца-2». 5 серия 16+

23.00 Сериал «Крот 2». 5 
серия 16+

00.00 Сериал «Русский шо-
колад». 17 серия 16+

TV 1000
02.00 Криминальное кино 

«Мечта Кассандры» 16+
04.00 Комедия «Карманные 

деньги» 12+
06.00 Боевик «Властелин 

колец. Братство кольца» 
12+

09.10 Боевик «Властелин 
колец 2. Две крепости» 
12+

12.20 Боевик «Властелин 
колец. Возвращение 
Короля» 12+

16.00 Боевик «Охота Ханта» 
16+

18.00 Боевик «Перевозчик 
3» 16+

20.00 Боевик «Лара Крофт. 
Расхитительница гроб-
ниц» 12+

22.00 Боевик «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц - Колыбель 
жизни» 12+

00.10 Драма «Крик совы» 
16+

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм (1)

07.20 Мультсериал «Год-
зилла» (1)

08.10 «Улётное видео по-
русски»

08.30, 09.10 «Облом UA»
08.55, 21.25 Дневник Ралли 

Даккар
09.35, 20.10 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
10.00 Сериал «Граница. 

Таежный роман» (1)
18.00 Сериал «Офицеры» (1)
19.00 Сериал «Кодекс 

чести» (1)
20.35 «Месть природы»
21.00 Новости 2+2
21.30 Худ.фильм «Чужие» 

(2)
00.10 Худ.фильм «Битва за 

сокровища» (3)
01.45 «Легенды преступно-

го мира»
02.35 «Дорожние войны»
03.50 Худ.фильм «Хочу 

сделать признание» (1)

TV1000 ACTION
03.00 Комедия «Прожигате-

ли жизни» 16+
05.15 Боевик «Во имя коро-

ля 2» 16+
07.00 Комедия «Фокусники» 

16+
09.00 Научная фантастика 

«Динокрок против 
динозавра» 16+

11.00 Фильм ужасов «Акуло-
завр» 16+

13.00 Боевик «После за-
ката» 12+

15.00 Фильм ужасов «При-
манки» 18+

17.00 Боевик «Приговорен-
ные» 16+

19.00 Триллер «Разверстые 
могилы» 16+

21.00 Триллер «Body of 
Evidence»

23.00 Мягкая эротика «При-
косновение соблазна» 
18+

00.40 Мягкая эротика 
«Пумы выбирают чер-
ное» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Сериал «Иван По-

душкин. Джентльмен 
сыска» 16+

05.35, 07.20, 16.00, 17.50, 
01.00 «Окно в кино»

05.45, 16.15 Сериал «Когда 
её совсем не ждёшь...»

06.30, 17.00, 01.05 Сериал 
«Фурцева» 16+

07.30 Худ.фильм «Найдё-
ныш»

09.10 Худ.фильм «Тень, 
или Может быть, всё 
обойдётся» 12+

11.20 Худ.фильм «Китай-
ский сервизъ» 16+

13.00 Худ.фильм «О чём 
говорят мужчины» 12+

14.35 Худ.фильм «Свадьба 
по обмену»

18.00 Худ.фильм «Не скажу» 
16+

19.50 Худ.фильм «Тиски» 
18+

22.00 Худ.фильм «Бедная 
Саша»

23.40 Худ.фильм «Дорога 
домой» 12+

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицейская 

академия»
05.30 «Битва анекдотов»
06.10 «Бодрое утро»
07.00, 12.40 «Минутка для 

ребенка»
07.30 «Клуб юмора»
09.00, 18.00 Сериал «Конан»
09.50 Худ.фильм «12 сту-

льев» 1 серия
11.40, 17.00 Сериал «Отчаян-

ные родители»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол»
16.30 Мультсериал «Сокро-

вища острова черепах»
19.00 Сериал «Элен и 

ребята»
20.00 Мультсериал «Чело-

век-паук»
20.15 «33 м2»
21.00 Худ.фильм «Принцы 

воздуха»

MAXXI-TV
06.30, 19.30 Йога
07.15, 07.45, 09.50, 11.45, 

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

все»
08.25, 14.15 «Восточные 

танцы»
08.50, 01.10 MaxxiМузыка
09.05, 16.00 «Вкус сыра»
10.30, 22.55 «Ukrainian 

Fashion Week»
10.55, 12.25, 15.55 «Выдаю-

щиеся мужчины»
11.05 «Джунгли шоу-

бизнеса»
12.35, 16.45 Телеювелирторг
20.05 «Взрослые дети»
20.45 «Мама в большом 

городе»
21.30 «Время для себя»
22.10 «Мир путешествий»

УТ-1

Понеділок, 14 січня
Cхід 7.53 Захід 16.21
Тривалість дня 8.28

Схід 8.52 
Захід 20.11

РибиВасилій (Великий), Емілія
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 09.25, 

12.35, 23.15 Погода
06.20 Православный 

календарь
06.25, 07.20 Рецепты 

здоровья
06.30 Агроера
06.35, 07.40 Глас народа
06.40, 07.15 Страна on line
06.45 Вести.Ru
07.25 Заголовки
07.30 Гость студии
07.45 Киножурнал «Хочу 

все знать»
08.20 Док.фильм 

«А.Пугачева. Найти 
меня»

09.00, 21.00 Итоги дня
09.30 Фестиваль песни и 

юмора в Коблево
09.50, 15.05 Сериал «Ма-

руся»
11.20 Худ.фильм «Макар 

следопыт» 2с
12.40 Желаем счастья
13.00, 01.40 Худ.фильм 

«Вальс длинною в 
жизнь»

16.35, 19.35 Кривое зеркало
18.20, 01.20 Новости (с 

сурдопереводом)
18.40 Романсы А.Малинина
20.55 Официальная 

хроника
21.20 Социальное шоу 

«Адреналин»
22.55 Тройка, Кено, 

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

Азенкур
00.35 Между строк
03.40 «Секреты успеха» с 

Натальей Городенской
04.10 Док.фильм «Андрей 

Малышко. Искусство 
оставаться собой»

04.40 Док.фильм «Княгиня-
монахиня»

05.10 Док.фильм «Я 
остаюсь.Ю.Богатиков»

КАНАЛ «1+1»
06.05 «Служба поиска 

детей»
06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.10, 04.20 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

07.25 Мультфильм «Эски-
моска» (1)

10.00, 17.10 Сериал 
«Величественные века. 
Роксолана - 2» (1)

11.50 Худ.фильм «Чемпио-
ны из подворотни»

15.50, 02.50 «Семейные 
мелодрамы - 2»

16.45, 02.25 «ТСН. Из-
бранное»

20.00 Сериал «Шерлок - 1»
22.00, 01.35 «Украинские 

сенсации»
23.25 Худ.фильм «Ларго 

Винч. Начало» (2)
03.35 «Семейные мело-

драмы»
04.35 «Голос. Дети»

ИНТЕР
05.30 Сериал «Улики»
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 Подробностях
09.10, 20.35 Сериал «Участ-

ковый»
11.05, 13.00 Док.сериал 

«Следствие вели... с Лео-
нидом Каневским 2»

13.55 «Детективы»
14.20 «Судебные дела»
15.10 «Семейный суд»
16.05 Сериал «Сердце 

Марии» (1)
18.10 Сериал «Жизнь, 

которой не было»
20.00, 01.20 «Подробности»
20.30, 01.50 «Спорт в Под-

робностях»
22.25 Док.фильм «Россия. 

Полное затмение»
23.20 Худ.фильм «Шерлок 

Холмс. Комнаты смерти: 
Темное происхождение 
Шерлока Холмса»

01.55 «Телевизионная 
служба розыска детей»

02.00 Худ.фильм «Парень 
каратист» (1)

04.00 Док.сериал «Жад-
ность»

ICTV
05.20, 06.55, 01.15, 03.15 

Погода
05.25 Факты
05.55, 04.20 Свитанок
07.05 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Экстренный вызов

08.45 Факты. Утро
09.30, 19.25, 00.15 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.30 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей»
12.35 Анекдоты по-

украински
12.45 Факты. День
12.55, 22.25 Сериал «Про-

курорская проверка»
14.05, 20.10 Сериал «Мор-

ской патруль»
18.45 Факты. Вечер
23.50 Сериал «Такси»
01.20 Худ.фильм «Своя чу-

жая жизнь» 2 серия (2)
03.20 Сериал «Под при-

крытием»
04.05 ПроЦiкаве

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30 «Святковий музичний 

калейдоскоп»
07.00, 19.10, 21.00, 23.00 

«Спорт»
07.05, 09.30, 19.15, 21.05, 

23.05 «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 Путе-

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

суждалки»
09.50 «Сад. Огород. 

Цветник»
10.05 «Зооквартал»
10.35, 03.00 «Золотая 

коллекция кино» 1 
категория

12.00, 13.00 «Книжная 
полка»

12.30, 02.30 «Беседы о 
вечном»

13.30 «На углу улиц»
14.00 «Сделано руками»
14.30 «Интеркласс»
14.55, 20.20, 22.20 «На землi 

на рiднiй...»
15.00, 18.00, 19.00, 20.30, 

22.30, 01.30 «Мiсто»
15.15 Худ.фильм «Искатели 

счастья» 1 категория
16.45 «Магия природы»
17.15 Молодiжна програма 

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

ження»
21.30 «Ха ха шоу»
22.00 «Медицинский 

журнал»
22.25 «Епiзоди колишнього»
23.15 Худ.фильм «Собака на 

рождество» 1 категория
01.00 «Я i мiй дiм»
05.00 «Музыкальный 

калейдоскоп»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.15 Сериал «Как сказал 

Джим»
05.55, 06.40 Очевидец. 

Самое шокирующее
06.35, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 00.50 

Репортер
07.35, 08.35, 19.20, 01.10 

Погода
09.00, 16.45 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире пре-
ступных страстей»

10.00, 19.35 Сериал «Папины 
дочки»

13.10, 14.10 Kids Time
13.15 Мультсериал «Злюки 

бобры»
14.35, 15.40 Teen Time
14.40 Сериал «АйКарли»
15.45 Сериал «Третья плане-

та от солнца»
17.55, 20.35 Сериал «Во-

ронины»
19.15, 01.05 Спортрепортер
21.40 Сериал «Счастливы 

вместе»
22.45 Сериал «Школа» (2)
23.50 Сериал «Дневники 

вампира» (2)
01.15 Сериал «Сплетница»
02.45 Зона ночi

СТБ
06.05 «Чужие ошибки. Нож 

в спину»
06.50, 16.10 «Все буде 

добре!»
08.25, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
10.05 «Звездная жизнь»
11.00 Худ.фильм «Любовь 

на два полюса»
12.50 Худ.фильм «Суженый-

ряженый»(1)
14.30 «Дорогая, мы убива-

ем детей»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»

19.45, 22.35 «Україна має 
талант!-4»

02.10 Сериал «Доктор 
Хаус»(2)

02.50 Худ.фильм «Дни 
Турбиных»(1)

04.05 Ночной эфир

ТОНИС
06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30 Эхо джунглей
07.00 Утреннее espresso
09.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Евгений Петро-
сян, часть

10.00, 16.50, 03.35 Алло, 
доктор!

11.15 Людмила Целиков-
ская

12.00 Этот удивительный 
мир

14.00 Социальный статус: 
ваша пенсия

15.15, 16.30, 17.45, 18.55, 
21.25 Погода

15.30 Ронин. Ток-шоу с 
Дмитрием Выдриным

16.00 Страна советов
17.50, 23.40 Мастер путе-

шествий
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Евгений Петро-
сян, 2 часть

20.00 Социальный статус: 
ваши льготы

21.30 Василий Ливанов. 
В жизни я не Шерлок 
Холмс

22.30 Ценою жизни
22.40 Великие махинаторы
00.20 Амурные мелодии (3)
01.00 Худ.фильм «Компро-

метирующие ситуации. 
Приватный танец» (3)

02.15 Худ.фильм «Компро-
метирующие ситуации. 
Истинная женщина» (3)

04.20 Будь в курсе!
04.40 Худ.фильм «Белый 

Клык» (1)

ТЕТ
06.00 Счастье есть
06.40 Узнай как
06.55 Сериал «Как я встре-

тил вашу маму» (1)
07.30 Мультсериал Даша-

следопыт
07.55 Мультик с Лунтиком
08.25 Мультсериал «Даша-

следопыт»
09.00 Сериал «Кремлевские 

курсанты» 117 серия (1)
10.00 Сериал «Все женщины 

- ведьмы» (1)
11.00 Сериал «Говорящая с 

призраками» 44 серия 
(1)

12.00 Сериал «Однажды в 
сказке» 14 серия (1)

12.55, 19.25 Богиня шопинга
13.35 Сериал «Моя прекрас-

ная няня» (1)
14.40, 20.25 Даешь моло-

дежь!
15.40 Вайфайтеры
16.05 Сериал «Барвиха 2» (1)
17.05, 01.20 Досвидос
17.40 Одна за всех
18.45, 00.20 БарДак
19.50, 00.55 Кузница звезд 3
21.30 Виталька
22.00 Сериал «Метод Лавро-

вой» 6 серия (1)
23.00 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
23.25 Сериал «Реальная 

кровь» (3)
01.45 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.30 Серебряный 

апельсин
06.10 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00, 17.00, 19.00, 03.40 

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 12.45, 20.50 Сериал 

«След» (1)
10.00 Сериал «Пуля-дура 

- 4: Агент и сокровище 
нации» (1)

11.50, 04.40 Ток-шоу «Пусть 
говорят»

15.20, 03.00 Чистосердеч-
ное признание

16.00 Право на защиту
17.10 Сериал «Неравный 

брак» (1)
19.20, 04.00 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
20.00 Сериал «Дикий - 3» (1)
21.45 Сериал «Право на 

правду» (1)
00.10 Сериал «Тюдоры. 

Второй сезон» (3)
01.10 Худ.фильм «Хеллбой - 

2: Золотая армия» (2)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»
06.45, 08.15, 18.50, 23.40, 

00.25, 03.20 «Время 
спорта»

06.50, 07.25, 23.45, 00.35, 
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, 22.40, 23.20, 
00.15, 02.30, 03.15 «Биз-
нес-время»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

08.20 «Новости Киевщины»
08.40, 09.50, 12.50, 14.50, 

16.50, 17.20, 17.50, 22.50, 
23.50, 03.55 «Погода»

09.15, 13.35, 14.10, 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 «Налоговый днев-
ник»

16.10 «Трансмиссия»
17.25 «Особенный взгляд»
18.15 «Энергонадзор»
21.40, 03.00, 04.00 «Время-

Тайм»
22.15, 02.40 «Агроконтроль»
23.30 «CRIME NEWS»
04.20 «Жизнь интересна»
04.40 «Феерия путеше-

ствий»

НТН
05.30 Худ.фильм «Человек 

из прошлого»
07.10 Худ.фильм «Серые 

волки» (1)
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 Сериал «Версия - 3»
12.00 Сериал «Детективы»
12.30 Сериал «СБУ. Спец-

операция»
14.35, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
16.45, 19.00, 23.45, 01.55, 

04.05 «Свiдок»
17.00 Сериал «Псевдоним 

«Албанец - 3»
21.45 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник. Поведение 
подозреваемого» (2)

22.45 Сериал «CSI: Лас-
Вегас» (2)

00.15 Худ.фильм «Когти-
стый: легенда о снежном 
человеке» (3)

02.25 Сериал «Чисто ан-
глийские убийства» (2)

04.35 «Уроки тетушки Совы»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
09.15 «Три сестры»
10.20 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.15 Сериал «Сабрина- 
маленькая ведьма»

12.10, 23.00 Сериал «Кли-
ника»

13.10, 00.00 Сериал «Мен-
талист»

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 «Камеди клаб»
22.00 «Дневник беремен-

ной»
00.50 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ 
05.15 Сериал «Как сказад 

Джим»
05.55, 06.40 Очевидец. 

Самое шокирующее
06.35, 07.45 Подъем
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 00.50, 02.45 
канала

07.30 «Ваше право»
09.00, 16.45 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире пре-
ступных страстей»

10.00, 19.35 Сериал «Папины 
дочки»

13.10, 14.10 Kids’ Time
13.15 Мультсериал «Злюки 

бобры»
14.35 «Мой малыш»
15.00 Сериал «АйКарли»
15.40 Teen Time
15.45 Сериал «Третья плане-

та от солнца»
17.55, 20.35 Сериал «Во-

ронины»
22.00 «Просто собака»
22.20 «Перевоплощение»
23.00 Сериал «Школа»
23.50 Сериал «Дневники 

вампира»
01.15 Сериал «Сплетница»

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Утро России»
08.05, 23.05 Сериал «Ко-

товский»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Вести
09.30 Ток-шоу «1000 

мелочей»
10.15 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00, 03.10 Сериал «Ефро-

синья. Таежная любовь»
12.30, 15.30, 17.40 Местное 

время. Вести-Москва
12.50 Вести. Дежурная 

часть

13.00 Ток-шоу «Дело Х. 
Следствие продолжа-
ется»

13.55 Сериал «Институт 
благородных девиц»

14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Всегда гово-

ри «всегда» - 7»
18.30, 02.30 «Прямой эфир»
19.20 Сериал «Вероника. 

Потерянное счастье»
21.15 Сериал «Объект 11»
22.05 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий
23.55 «Вести+»
00.15 «Честный детектив»
00.45 Худ.фильм «Смятение 

чувств»
02.15 Вести.ru

НТВ-МИР
04.00 «НТВ утром»
06.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2». «Свободный 
поиск», «Би-Би-Си»

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
«Сегодня»

08.25 «Кулинарный поеди-
нок» с Оскаром Кучерой

09.25 «Золотая пыль»
10.00 Сериал «Дети белой 

богини». 11 серия
11.35 «До суда»
12.35 «Суд присяжных»
13.35, 16.35 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие»
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт»

15.35 Сериал «Супруги». 
«Чужие»

17.30 «Прокурорская 
проверка»

18.35 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским

19.25 Сериал «Литейный». 
«Маска зла», «Синдикат»

21.15 «Сегодня. Итоги»
21.40 Сериал «Инспектор 

Купер». «Мечта»
23.35 Сериал «Город соблаз-

нов». 3 серия
00.30 «Бывает же такое» 

«Последние кадры»
01.00 Профилактика

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05, 09.15 «Доброе утро»
09.30 «Контрольная за-

купка»
10.00 «Жить здорово!»
11.00, 04.05 «Модный при-

говор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Доброго здоро-

вьица!»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Хочу знать»
15.45 «Дешево и сердито»
16.30, 01.45 «Ты не один»
17.05, 02.10 Сериал «Не-

равный брак»
18.40, 03.10 «Давай по-

женимся!»
19.55, 00.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Метод 

Фрейда»
23.35 Ночные новости
23.50 Сериал «Задиры»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
01.00, 05.05 «Доброе утро»
05.00, 08.00, 11.00, 23.00 

Новости
06.05 «Жить здорово!»
07.05 Модный приговор
08.15 Контрольная закупка
08.40 «Время обедать!»
09.10 «Доброго здоро-

вьица!»
10.00 Другие новости
10.25, 14.40 Понять. Про-

стить
11.15 «Хочу знать»
11.45 «Дешево и сердито»
12.40 «Ты не один»
13.10 Сериал «Неравный 

брак»
14.00 Вечерние Новости
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Пусть говорят»
17.00 «Время»
17.30, 23.05 Сериал «Метод 

Фрейда»
19.20 Ночные новости
19.35 «Задиры». Новый 

сезон
20.35 Худ.фильм «Морской 

пехотинец»
22.05 «Бывшие жены»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Плата за 

любовь». 12 серия
10.00 Сериал «Мент в 

законе-5». Фильм 2 
«Квартирный вопрос» 
1 серия

11.00 «Германия за неделю»
11.30 «Американский 

ликбез» «Русские амери-
канцы. Айн Рэнд»

12.00 «Полный альбац»
13.00 Худ.фильм «4 листа 

фанеры, или два убий-
ства в баре»

15.00, 17.00 «Сейчас в мире»
15.08, 17.08, 01.00 «Особое 

мнение»
16.00, 02.00 Сериал «Я всё 

решу сама». Фильм 1 
«Танцующая на волнах» 
1 серия

18.00, 04.00 «Обложка»
19.00 «Большой дозор»
20.00, 05.00 Сериал «Бан-

дитский Петербург-7. 
Передел». 1 серия

21.00, 03.00 Сериал «Мент 
в законе-5». Фильм 2 
«Квартирный вопрос» 
2 серия

23.00 Худ.фильм «Звезда 
и смерть Хоакина 
Муриеты»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
07.30 ТВiй Дакар
08.00, 20.30, 23.00, 04.00 

Сегодня
08.30, 16.30 Вокруг света
09.35 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.15 Цивилизация. Созда-

вая историю
11.45 Ювелир ТВ
14.30 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
17.30 Семь чудес Украины
17.45 Цивилизация. Боль-

шой побег. Расплата
19.00, 23.30 Знак воскли-

цания
21.00 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
22.00 Альбертэйнштейн
00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.30 Худ.фильм «Барбара 

Радзивилл» (1)

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.30 Худ.фильм «Трем-

бита»
08.20 Док.фильм «Евгений 

Весник. Всё не как у 
людей». 12+

09.10, 13.10 «Петровка, 
38». 16+

09.30, 12.30, 15.30, 17.50 
События

09.50 Худ.фильм «Десять 
негритят». 12+

12.50 Город новостей
13.30 Док.сериал «Вос-

питание детенышей. 
Медвежата». 6+

14.35 «Врачи». 12+
15.50 Сериал «Дни ангела». 

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

вый спорт». 16+
20.00 Сериал «Фурцева». 

16+
22.05 События. 25-й час.
22.40 «Линия защиты». 16+
23.15 Док.фильм «Знахарь 

ХХI века». 12+
00.00 Профилактика!!!

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.30 Худ.фильм «Золотые 

рога»
10.00, 17.30 Док.фильм о 

Кино
11.00, 18.30 Сериал «Сто-

лыпин. Невыученные 
уроки»

13.00 Худ.фильм «Началь-
ник Чукотки»

14.30 Худ.фильм «Майская 
ночь или утопленница»

16.00 Худ.фильм «Человек с 
бульвара Капуцинов»

20.30 Худ.фильм «Кре-
пость»

22.00 Худ.фильм «Раз-
ведчики»

23.30 Худ.фильм «Одинокая 
женщина желает позна-
комиться»

01.00 Худ.фильм «Ты у меня 
одна»

02.30 Худ.фильм «В небе 
ночные ведьмы»

04.00 Худ.фильм «Пилоты»

TV XXI FILM
08.00, 16.00 Драма «Затуха-

ющий огонек» 12+
09.55, 17.55 Комедия «При-

знайте меня виновным» 
16+

12.10, 20.10 Драма «Путь 
короля» 12+

14.25, 22.25 Драма «Кроли-
чья нора» 12+

00.00 Профилактика!!!

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Худ.

фильм «Самый красивый 
конь». 6+

02.20, 08.20, 14.20 Мультсе-
риал «Доктор Айболит» 
ф.2 «Бармалей и морские 
пираты». 0+ «Сборник 
мультфильмов. «Сказка 
о богине Макоше». 12+ 
«Журавлиные перья». 
0+»

03.00 Мультсериал «Сандо-
кан. Два тигра». 17, 09.00, 
15.00 с., 12+, «Золотые 
колосья». 6+ Сказки 
зарубежных писателей. 
«Вересковый мед». 12+

04.00, 10.00, 16.00 Худ.
фильм «Потрясающий 

Берендеев». 12+, «Как 
казаки в футбол играли». 
12+

05.30 Мультсериал «Супер-
герои». 18, 11.30, 17.30 
с., 12+

06.00, 12.00, 18.00 «Всемир-
ная картинная галерея 
с тетушкой Совой», 
«Веселая карусель» 6+

НАШЕ КИНО
06.00 Худ.фильм «Комсо-

мольск» 12+
08.00 Худ.фильм «Белая 

птица с черной отмети-
ной» 12+

10.00 Худ.фильм «Добро-
та» 12+

12.00 Худ.фильм «Доктор 
Калюжный» 12+

13.30, 01.30 Худ.фильм «От-
крытая книга-1» 12+

15.00 Худ.фильм «Жребий» 
12+

16.30 Худ.фильм «Северный 
вариант» 12+

18.00 Худ.фильм «Тремби-
та» 12+

20.00 Худ.фильм «Жена 
ушла» 12+

22.00 Худ.фильм «Француз-
ский вальс» 12+

00.00 Худ.фильм «Антоша 
Рыбкин» 12+

03.00, 04.30 Худ.фильм «Бой 
на перекрестке» 16+

КИНОКЛУБ
05.00 Худ.фильм «Хэллоуин 

6: Проклятие Майкла 
Майерса» 18+

07.00 Худ.фильм «Моно-
гамия» 18+

09.00, 01.00 Худ.фильм 
«Аморе 14» 12+

11.00, 03.00 Худ.фильм 
«Текила» 18+

13.00 Худ.фильм «Снега 
Килиманджаро» 12+

15.00 Худ.фильм «Ночь уми-
рающих тигров» 18+

17.00 Худ.фильм «Тост» 16+
19.00 Худ.фильм «О» 18+
21.00 Худ.фильм «Печаль-

ная баллада для трубы» 
18+

23.00 Худ.фильм «Грехов-
ные утехи» 18+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Поле чудес» 12+
05.00, 14.00, 20.00 «Рожден-

ные в СССР» 12+
06.00 Док.фильм «Я помню 

чудное мгновенье...» 12+
07.00 «Что? Где? Когда?» 12+
08.15 «25 лет в кино» 12+
10.00 Док.фильм «Три кре-

ста над Вильнюсом» 16+
11.40, 17.40 Худ.фильм «Моя 

судьба» 12+
13.00, 19.00 «ВРЕМЯ» 12+
15.00 «Они учили меня 

доброте...» 12+
16.00 «Битломания» 12+
17.00 Док.фильм «Призна-

ние в любви» 12+
21.00 Док.фильм «Мир 

танца» 12+
22.00 «Было ВРЕМЯ» 16+
23.00 «Новости поп-

музыки» 12+
00.40 «Вокруг смеха» 12+
02.00 Фильм-спектакль 

«Крыша» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала - 5». 3 серия «Не-
фтяной гамбит». 16+

20.00 Сериал «Агент 
особого назначения - 2». 
ф.4. «Крестный отец». 
2 ч. 16+

21.00 Сериал «Мент в 
законе - 4». ф.3. «Капкан 
для смотрящего». 1 
серия 16+

22.00 Сериал «Эра Стрель-
ца-2». 6 серия 16+

23.00 Сериал «Крот 2». 6 
серия 16+

00.00 Сериал «Русский шо-
колад». 18 серия 16+

TV 1000
02.00 Комедия «Карманные 

деньги» 12+
04.00 Комедия «Мертвец в 

колледже» 12+
06.00 Драма «Истинные 

цвета» 16+
08.00 Боевик «Лара Крофт. 

Расхитительница гроб-
ниц» 12+

10.00 Боевик «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц - Колыбель 
жизни» 12+

12.10 Мультфильм «Лови 
волну!» 12+

13.45 Боевик «Перевозчик 
3» 16+

15.45 Комедия «Любовь по 
правилам и без» 16+

18.00 Драма «Крик совы» 
16+

20.00 Триллер «Жатва» 16+
22.00 Драма «Ловушка» 16+
00.00 Драма «Учитель на 

замену» 16+

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм (1)
07.20 Мультсериал «Год-

зилла» (1)
08.10, 09.35 «Улётное видео 

по-русски»
08.30 «Облом UA»
08.55, 21.25 Дневник Ралли 

Даккар
09.00, 21.00 Новости 2+2
10.15, 11.05, 20.10 «Су-

масшедшее видео 
по-украински»

10.40 «Месть природы»
11.30, 18.00 Сериал «Офи-

церы» (1)
13.20, 19.00 Сериал «Кодекс 

чести» (1)
15.00 Сериал «Побег» (1)
20.35 «ДжеДАИ»
21.30 Худ.фильм «S.W.A.T.: 

Огненная буря» (2)
23.20 Худ.фильм «Чужие» 

(2)
01.50 «Легенды преступно-

го мира»
02.40 «Дорожние войны»
03.45 Худ.фильм «Хочу 

сделать признание» (1)

TV1000 ACTION
03.00 Боевик «После за-

ката» 12+
05.00 Комедия «Фокусники» 

16+
07.00 Боевик «Атака пау-

ков» 12+
09.00 Фильм ужасов «При-

манки» 18+
11.00 Боевик «Приговорен-

ные» 16+
13.00 Боевик «Черепашки-

ниндзя» 12+
15.00 Боевик «Часовой 

механизм» 16+
17.00 Боевик «Нападение на 

13-ый участок» 16+
19.00 Драма «Киллер» 16+
21.00 Научная фантастика 

«Существо» 18+
23.00 Мягкая эротика 

«Пумы выбирают чер-
ное» 18+

00.40 Мягкая эротика «Лю-
бимчик учителей» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Худ.фильм «Небесный 

суд» 16+
05.15 Худ.фильм «В Альде-

баран!»
05.45, 16.15 Сериал «Когда 

её совсем не ждёшь...»
06.30, 17.00, 01.05 Сериал 

«Фурцева» 16+
07.20, 16.00, 17.50, 01.00 

«Окно в кино»
07.30 Худ.фильм «Найдё-

ныш - 2» 12+
09.05 Худ.фильм «Тайна 

королевы Анны, или 
Мушкетёры тридцать лет 
спустя»

11.40 Худ.фильм «Тиски» 
18+

13.55 Худ.фильм «Анискин 
и Фантомас»

18.00 Худ.фильм «Найдё-
ныш-3» 12+

19.30 Худ.фильм «Скало-
лазка и Последний из 
седьмой колыбели» 16+

21.05 Худ.фильм «Яблоко 
раздора»

22.40 Худ.фильм «Под 
куполом цирка» 12+

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицейская 

академия»
05.30 «Битва анекдотов»
06.10 «Бодрое утро»
07.00, 12.40 «Минутка для 

ребенка»
07.30 «Клуб юмора»
09.00, 18.00 Сериал «Конан»
09.50 Худ.фильм «12 сту-

льев» 2 серия
11.40, 17.00 Сериал «Отчаян-

ные родители»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол»
16.30 Мультсериал «Сокро-

вища острова черепах»
19.00 Сериал «Элен и 

ребята»
20.00 Мультсериал «Чело-

век-паук»
20.15 «33 м2»
21.00 Худ.фильм «Роскош-

ная жизнь»

MAXXI-TV
06.30, 19.30 Йога
07.15, 07.45, 11.50, 18.55 Со-

юзмультфильм
07.25 «Сбросим лишнее»
08.15, 19.10 «Все про все»
08.25, 14.15 «Восточные 

танцы»
08.50, 01.10 MaxxiМузыка
09.05, 16.00 «Вкус сыра»
09.50, 22.10 «Мир путеше-

ствий»
10.25 «Мама в большом 

городе»
11.05 «Время для себя»
12.25, 21.25 «Выдающиеся 

мужчины»
12.35, 16.45 Телеювелирторг
20.05 «Взрослые дети»
20.45 Джунгли шоу-бизнеса
21.30 «Сейшн»
22.55 «Ukrainian Fashion 

Week»

УТ-1

Вівторок, 15 cічня
Cхід 7.53 Захід 16.23
Тривалість дня 8.30

Схід 9.18  
Захід 21.25

РибиСильвестр, Феоген, Серафим
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 09.20, 

12.20, 12.40, 23.15 Погода
06.20 Православный 

календарь
06.25, 07.20 Рецепты 

здоровья
06.30 Агроера
06.35, 07.40 Глас народа
06.40, 07.15 Страна on line
06.45 Вести.Ru
07.25 Заголовки
07.30 Гость студии
07.45 Киножурнал «Хочу 

все знать»
08.20 Док.фильм 

«Е.Сафонова. В поисках 
любви»

09.00, 21.00 Итоги дня
09.30 Фестиваль песни и 

юмора в Коблево
10.25, 15.00 Сериал 

«Маруся»
11.15 Худ.фильм «Макар 

следопыт» 3с
12.45 Украинская песня
13.20, 01.40 Худ.фильм «Вос-

точный коридор»
16.35, 19.30 Кривое зеркало
18.20, 01.20 Новости (с 

сурдопереводом)
18.40 Юбилейный концерт 

М.Гаденко
20.50 Мегалот
20.55 Официальная 

хроника
21.25 Юбилейный концерт 

народного артиста 
Украины П.Зиброва

22.50 Суперлото, Тройка, 
Кено

23.00, 01.00 Итоги
23.20 От первого лица
23.50 Великие битвы. 

Трафальгар
00.35 Между строк
03.20 Ток-шоу «Вера. На-

дежда. Любовь»
04.10 Кубок мира по футбо-

лу 2014. Дневник ФИФА
04.35 Кто в доме хозяин?
04.55 Док.фильм «Элиот 

Несс против Аль Капоне»

КАНАЛ «1+1»
06.05 «Служба поиска 

детей»
06.10, 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 Мультфильм «Эски-
моска» (1)

10.00, 17.10 Сериал 
«Величественные века. 
Роксолана - 2» (1)

11.50 Сериал «Шерлок - 1»
13.45 «Не ври мне - 3»
14.50 «Семейные мело-

драмы»
15.45, 03.25 «Семейные 

мелодрамы - 2»
16.45 «ТСН. Избранное»
20.00 Сериал «Шерлок - 2»
22.00 «Табу с Миколою 

Вереснем»
23.20 Худ.фильм «Ларго 

Винч. Заговор в Бирме» 
(2)

01.45 Худ.фильм «Ларго 
Винч. Начало» (2)

04.10 «Голос. Дети»

ИНТЕР
05.30 Сериал «Улики»
07.00, 12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30 Спорт в Подробностях
08.00, 08.30, 09.00 «Но-

вости»
09.10, 20.35 Сериал «Участ-

ковый»
11.00, 13.00 Док.сериал 

«Следствие вели... с Лео-
нидом Каневским 2»

13.50 «Детективы»
14.20 «Судебные дела»
15.10 «Семейный суд»
16.05 Сериал «Сердце 

Марии» (1)
18.10 Сериал «Жизнь, 

которой не было»
20.00, 01.35 «Подробности»
20.30, 02.05 «Спорт в Под-

робностях»
22.25 Док.фильм «Россия. 

Полное затмение»
23.20 Худ.фильм «Шерлок 

Холмс. Комнаты смерти: 
Глаза пациентки»

01.10 «Парк автомобильно-
го периода»

02.10 «Телевизионная 
служба розыска детей»

02.15 Худ.фильм «Парень 
каратист 2»

04.00 Док.сериал «Жад-
ность»

ICTV
05.20 Служба розыска 

детей
05.25, 07.00, 01.15, 03.15 

Погода
05.30 Факты
06.00, 04.25 Свитанок
07.05 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Несекретные файлы
08.45 Факты. Утро
09.25, 19.25, 00.15 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.30 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей»
12.45 Факты. День
12.55, 22.25 Сериал «Про-

курорская проверка»
14.05, 20.10 Сериал «Мор-

ской патруль»
18.45 Факты. Вечер
23.55 Сериал «Такси»
01.20 Худ.фильм «Любимец 

Бога» (2)
03.20 Сериал «Под при-

крытием»
04.05 ПроЦiкаве

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, 18.10, 21.05, 
23.05 «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, 15.15 «Гарна новина»
08.05 Док.сериал «Магия 

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

суждалки»
09.55 «Шаг навстречу»
10.00 «Ха ха шоу»
10.30 Худ.фильм «Собака на 

рождество» 1 категория
12.00 «Резонанс»
12.15 «Зооквартал»
12.45 «Близкие Путеше-

ствия»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
14.05 «Интеркласс»
14.20 «Косметичка»
15.15 Худ.фильм «Поручик 

Киже» 1 категория
16.45 «Магия природы»
17.15 «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 програма 

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

го»
23.10 Худ.фильм «Две 

собаки на рождество» 1 
категория

01.00 «Я i мiй дiм»
02.30 «Перчинка»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

НОВЫЙ КАНАЛ
05.15 Сериал «Как сказал 

Джим»
05.55, 06.45 Очевидец. 

Самое шокирующее
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 00.45 

Репортер
07.35, 08.35, 19.20, 01.10 

Погода
09.00, 16.50 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире пре-
ступных страстей»

10.05, 19.35 Сериал «Папины 
дочки»

13.15, 14.15 Kids Time
13.20 Мультсериал «Злюки 

бобры»
14.35, 15.40 Teen Time
14.40 Сериал «АйКарли»
15.45 Сериал «Третья плане-

та от солнца»
17.55, 20.35 Сериал «Во-

ронины»
19.15, 01.05 Спортрепор-

тер
21.40 Сериал «Счастливы 

вместе»
22.45 Сериал «Школа» (2)
23.50 Сериал «Дневники 

вампира» (2)
01.15 Служба розыска 

детей
01.20 Сериал «Сплетница»
02.45 Зона ночi

СТБ
06.10 «Чужие ошибки. По-

следний отпуск «немца»
06.55, 16.10 «Все буде 

добре!»
08.35, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
10.00 «Звездная жизнь»
10.55 Худ.фильм «Дом 

малютки»(1)
14.30 «Дорогая, мы убива-

ем детей»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»

19.45, 22.35 «Україна має 
талант!-4»

02.15 Сериал «Доктор 
Хаус»(2)

02.55 Худ.фильм «Дни 
Турбиных»(1)

04.10 Ночной эфир

ТОНИС
06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 12.20, 23.40 Этот 
удивительный мир

07.00 Утреннее espresso
09.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Евгений Петро-
сян, 2 часть

10.00, 16.50, 03.55 Алло, 
доктор!

11.15 Василий Ливанов. 
В жизни я не Шерлок 
Холмс

14.00 Социальный статус: 
ваши льготы

15.15, 16.30, 17.45, 18.55, 
21.25 Погода

15.30 Эхо джунглей
16.00 Страна советов
17.50, 00.10 Мастер путе-

шествий
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Евгений Петро-
сян, 3 часть

20.00 Социальный статус: 
ваше здоровье

21.30 Михаил Кононов. Весь 
мир против меня

22.30 Ценою жизни
22.40 Великие махинаторы
00.35 Амурные мелодии (3)
01.20 Худ.фильм «Компро-

метирующие ситуации. 
Одинокая мисс» (3)

02.40 Худ.фильм «Компро-
метирующие ситуации. 
Вот это Голливуд!» (3)

04.40 Худ.фильм «Принц и 
нищий» (1)

ТЕТ
06.00 Счастье есть
06.40 Узнай как
06.55 Сериал «Как я встре-

тил вашу маму» (1)
07.30 Мультсериал Даша-

следопыт
07.55 Мультик с Лунтиком
08.25 Мультсериал «Даша-

следопыт»
09.00 Сериал «Кремлевские 

курсанты» 118 серия (1)
10.00 Сериал «Все женщины 

- ведьмы» (1)
11.00 Сериал «Говорящая с 

призраками» 45 серия (1)
12.00 Сериал «Однажды в 

сказке» 15 серия (1)
12.55, 19.25 Богиня шопинга
13.35 Сериал «Моя прекрас-

ная няня» (1)
14.40, 20.25 Даешь моло-

дежь!
15.40 Вайфайтеры
16.05 Сериал «Барвиха 2» (1)
17.05, 01.20 Досвидос
17.40 Одна за всех
18.45, 00.20 БарДак
19.50, 00.55 Кузница звезд 3
21.30 Виталька
22.00 Сериал «Метод Лав-

ровой» 7 серия (1)
23.00 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
23.25 Сериал «Реальная 

кровь» (3)
01.45 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.30 Серебряный 

апельсин
06.10 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00, 17.00, 19.00, 03.40 

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 12.45, 20.50 Сериал 

«След» (1)
10.00, 20.00 Сериал «Дикий 

- 3» (1)
11.50, 04.40 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.20, 03.00 Чистосердеч-

ное признание
16.00 Право на защиту
17.10 Сериал «Неравный 

брак» (1)
19.20, 04.00 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
21.45 Сериал «Право на 

правду» (1)
00.10 Сериал «Тюдоры. 

Второй сезон» (3)
01.10 Худ.фильм «Мария-

Антуанетта» (2)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»
06.45, 08.20, 18.50, 23.40, 

00.30, 03.20 «Время 
спорта»

06.50, 08.45, 23.45, 00.35, 
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, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 05.00 
«Время новостей»

07.10, 08.10, 22.40, 23.20, 

00.15, 02.30, 03.15 «Биз-
нес-время»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.40 «Трансмиссия-
новости»

08.25 «Трансмиссия-тест»
08.50, 09.50, 12.35, 13.50, 

14.50, 16.55, 17.20, 17.50, 
22.50, 23.50, 03.55 «По-
года»

09.15, 13.10, 14.10 «5 
элемент»

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

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

Тайм»
22.15 «Акцент»
23.30, 00.25 «CRIME NEWS»
02.40 «Новости киевщины»
04.20 «Мастер-класс с На-

талкой Фицич»
04.40 «Кино с Яниной Со-

коловой»

НТН
05.00 Худ.фильм «Мыти-

щинский маньяк»
06.45 Худ.фильм «Петровка, 

38» (1)
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 Сериал «Версия - 3»
12.00 Сериал «Детективы»
12.30 Сериал «СБУ. Спец-

операция»
14.30, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
16.45, 19.00, 23.45, 02.00, 

04.10 «Свiдок»
17.00 Сериал «Псевдоним 

«Албанец - 3»
21.45 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник. Поведение 
подозреваемого» (2)

22.45 Сериал «CSI: Лас-
Вегас» (2)

00.15 Худ.фильм «Черная 
топь» (3)

02.30 Сериал «Чисто ан-
глийские убийства» (2)

04.40 «Уроки тетушки Совы»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
09.15 «Три сестры»
10.20 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.15 Сериал «Сабрина- 
маленькая ведьма»

12.10, 23.00 Сериал «Кли-
ника»

13.10, 00.00 Сериал «Мен-
талист»

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 беремен-

ной»
00.50 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
04.45 «О рыбалке всерьез»
05.15 Сериал «Как сказад 

Джим»
05.55, 06.45 Очевидец. 

Самое шокирующее
06.40, 07.40 Подъем
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 00.45, 02.45 
канала

09.00, 16.50 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире пре-
ступных страстей»

10.05, 19.35 Сериал «Папины 
дочки»

13.15, 14.15 Kids’ Time
13.20 Мультсериал «Злюки 

бобры»
14.35, 15.40 Teen Time
14.40 Сериал «АйКарли»
15.45 Сериал «Третья плане-

та от солнца»
17.55, 20.35 Сериал «Во-

ронины»
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
22.20 «Мой новый 

DRESSCODE»
22.45 Сериал «Школа»
23.50 Сериал «Дневники 

вампира»
01.15 Служба розыска 

детей
01.20 Сериал «Сплетница»

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Утро России»
08.05, 23.05 Сериал «Ко-

товский»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Вести
09.30 Ток-шоу «1000 

мелочей»
10.15 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00, 03.10 Сериал «Ефро-

синья. Таежная любовь»
12.30, 15.30, 17.40 Местное 

время. Вести-Москва
12.50 Вести. Дежурная 

часть
13.00 Ток-шоу «Дело Х. 

Следствие продолжа-
ется»

13.55 Сериал «Институт 
благородных девиц»

14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Всегда гово-

ри «всегда» - 7»
18.30, 02.30 «Прямой эфир»
19.20 Сериал «Вероника. 

Потерянное счастье»
21.15 Сериал «Объект 11»
22.05 «Исторические 

хроники» с Николаем 
Сванидзе. «1988. Алек-
сандр Яковлев»

23.55 «Вести+»
00.15 «Городок». Дайджест
00.45 Худ.фильм «Пред-

лагаю руку и сердце»
02.15 Вести.ru

НТВ-МИР
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 

«Сегодня»
08.25 «Квартирный во-

прос»
09.25 «Поедем, поедим!»
10.00 Сериал «Дети белой 

богини». 12 серия
11.35 «До суда»
12.35 «Суд присяжных»
13.35, 16.35 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие»
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт»

15.35 Сериал «Супруги». 
«Стриптиз»

17.30, 01.25 «Прокурорская 
проверка»

18.35 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским

19.25 Сериал «Литейный». 
«Мертвая вода», «На-
ходка»

21.15 «Сегодня. Итоги»
21.40 Сериал «Инспектор 

Купер». «Смерть звезды»
23.35 Сериал «Город соблаз-

нов». 4, 5 серия
02.35 «До суда «
03.35 «Криминальная 

Россия. Современные 
хроники»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05, 09.15 «Доброе утро»
09.30 «Контрольная за-

купка»
10.00 «Жить здорово!»
11.00, 04.05 «Модный при-

говор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Доброго здоро-

вьица!»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Хочу знать»
15.45 «Дешево и сердито»
16.30, 01.45 «Ты не один»
17.05, 02.15 Сериал «Нерав-

ный брак»
18.40, 03.10 «Давай по-

женимся!»
19.55, 00.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Ангел в 

сердце»
23.35 Ночные новости
23.50 Среда обитания

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
01.00, 05.05 «Доброе утро»
05.00, 08.00, 11.00, 23.00 

Новости
06.05 «Жить здорово!»
07.05 Модный приговор
08.15 Контрольная закупка
08.40 «Время обедать!»
09.10 «Доброго здоро-

вьица!»
10.00 Другие новости
10.25, 14.40 Понять. Про-

стить
11.15 «Хочу знать»
11.45 «Дешево и сердито»
12.40 «Ты не один»
13.10 Сериал «Неравный 

брак»
14.00 Вечерние Новости
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Пусть говорят»
17.00 «Время»
17.30, 23.05 Сериал «Ангел 

в сердце»
19.20 Ночные новости
19.35 «Гримм»
20.20 Худ.фильм «Кто по-

едет в Трускавец»
21.35 Худ.фильм «Развлече-

ние для старичков»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Я всё решу 

сама». Фильм 1 «Танцую-
щая на волнах» 1 серия

10.00 Сериал «Мент в 
законе-5». Фильм 2 
«Квартирный вопрос» 
2 серия

11.00 «Израиль за неделю»
12.00 «Большой дозор»
13.00 Худ.фильм «Звезда 

и смерть Хоакина 
Муриеты»

15.00, 17.00, 22.00 «Сейчас 
в мире»

15.08, 17.08, 01.00 «Особое 
мнение»

16.00 Сериал «Я всё решу 
сама». Фильм 1 «Танцую-
щая на волнах» 2 серияю

18.00, 04.00 «Ищем выход»
19.00 «В круге света»
20.00, 05.00 Сериал «Бан-

дитский Петербург-7. 
Передел». 2 серия

21.00, 03.00 Сериал «Мент 
в законе-5». Фильм 2 
«Квартирный вопрос» 
3 серия

23.00 Худ.фильм «Афри-
каныч»

02.00 Сериал «Я всё решу 
сама». Фильм 1 «Танцую-
щая на волнах» 2 серия

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
08.00, 20.30, 23.00, 04.00 

Сегодня
08.30, 16.30 Вокруг света
10.15 Цивилизация. Боль-

шой побег. Расплата
11.45 Ювелир ТВ
14.30 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
15.30 Альбертэйнштейн
17.30 Семь чудес Украины
17.45 Цивилизация. Исто-

рический детектив. Дело 
Кольцова

19.00, 23.30 Знак воскли-
цания

21.00 Политклуб Виталия 
Портникова

00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.30 Худ.фильм «Верная 

река» (1)

ТВ ЦЕНТР
04.00 Профилактика!!!
10.00 Худ.фильм «Задача с 

тремя неизвестными». 
6+

12.30, 15.30, 17.50 События
12.50 Город новостей
13.10 «Петровка, 38». 16+
13.30 Док.сериал «Вос-

питание детенышей. 
Гиены». 6+

14.35 «Врачи». 12+
15.50 Сериал «Дни ангела». 

12+
16.45 «Право голоса». 16+
18.15 «Доказательства 

вины. Один в поле во-
ин». 16+

19.05 «Без обмана. Птичьи 
права». 16+

20.00 Сериал «Фурцева». 
16+

22.05 События. 25-й час
22.40 Худ.фильм «Война 

Фойла». 16+
00.45 Худ.фильм «Китай-

ский сервиз». 6+
02.35 Реальные истории. 

«Возвращение звезды». 
12+

03.10 Док.фильм «Яснови-
дящий Хануссен. Стре-
лочник судьбы». 12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.30 Худ.фильм «Аленький 

цветочек»
10.00, 17.30 Док.фильм о 

Кино
11.00, 18.30 Сериал «Сто-

лыпин. Невыученные 
уроки»

13.00 Худ.фильм «Взрослый 
сын»

14.30 Худ.фильм «Судьба 
человека»

16.00 Худ.фильм «Инспек-
тор ГАИ»

20.30 Худ.фильм «Внима-
ние! Всем постам»

22.00 Худ.фильм «В небе 
ночные ведьмы»

23.30 Худ.фильм «Человек с 
бульвара Капуцинов»

01.00 Худ.фильм «Майская 
ночь или утопленница»

02.30 Худ.фильм «История 
монахини»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Мелодра-

ма «Последнее метро» 
12+

10.15, 18.15, 02.15 Драма 
«Выкуп» 16+

11.55, 19.55, 03.55 Мело-
драма «Три метра над 
уровнем неба» 16+

14.00, 22.00, 06.00 Трагико-
медия «Душка» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Худ.фильм 

«Посторонним вход раз-
решен». 12+

02.15, 08.15, 14.15 Мультсе-
риал «Доктор Айболит» 
ф.3 «Варвара - злая 
сестра Айболита» 0+, 
«Серый Волк энд Крас-
ная Шапочка». 12+

03.00 Мультсериал «Сандо-
кан. Два тигра». 18, 09.00, 
15.00 с., 12+, «Дракон». 
6+, «Было скучно...». 6+

04.00, 10.00, 16.00 Худ.
фильм «Рыцарь из 
Княж-городка» 12+, «Про 
полосатого слоненка» 0+

05.30 Мультсериал «Супер-
герои». 19, 11.30, 17.30 
с., 12+

06.00, 12.00, 18.00 «Всемир-
ная картинная галерея 
с тетушкой Совой» 6+, 
«Карандаш и Клякса - 
веселые охотники». 6+

НАШЕ КИНО
06.00 Худ.фильм «Тремби-

та» 12+
08.00 Худ.фильм «Жена 

ушла» 12+
10.00 Худ.фильм «Француз-

ский вальс» 12+
12.00 Худ.фильм «Антоша 

Рыбкин» 12+
13.30 Худ.фильм «Открытая 

книга-1» 12+
15.00, 16.30 Худ.фильм «Бой 

на перекрестке» 16+
18.00 Худ.фильм «Шахтеры» 

12+
20.00 Худ.фильм «Похище-

ние «Савойи» 12+
22.00 Худ.фильм «Опыт 

бреда любовного очаро-
вания» 18+

00.00 Худ.фильм «Три 
товарища» 12+

01.30 Худ.фильм «Открытая 
книга-2» 12+

03.00 Худ.фильм «Герой 
нашего времени» 12+

04.30 Худ.фильм «Смотри-
ны» 12+

КИНОКЛУБ
05.00 Худ.фильм «Снега 

Килиманджаро» 12+
07.00 Худ.фильм «Ночь уми-

рающих тигров» 18+
09.00, 01.00 Худ.фильм 

«Тост» 16+
11.00, 03.00 Худ.фильм 

«О» 18+
13.00 Худ.фильм «Грехов-

ные утехи» 18+
15.00 Худ.фильм «Ронал-

варвар» 12+
17.00 Худ.фильм «Бюро 

убийств» 12+
19.00 Худ.фильм «Ярды» 

18+
21.00 Худ.фильм «Отсут-

ствие» 16+
23.00 Худ.фильм «Ужасноe 

счастьe» 16+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 Док.фильм «Три кре-

ста над Вильнюсом» 16+
05.40, 11.40, 17.40 Худ.фильм 

«Моя судьба» 12+
07.00, 13.00, 19.00 «ВРЕМЯ» 

12+
08.00, 14.00, 20.00, 23.00 

«Рожденные в СССР» 12+
09.00 «Они учили меня 

доброте...» 12+
10.00 «Битломания» 12+
11.00 Док.фильм «Призна-

ние в любви» 12+
15.00 Док.фильм «Мир 

танца» 12+
16.00 Док.фильм «Послед-

ний сезон» 12+
16.30 «Поет Дин Рид» 12+
17.00 «Актеры и судьбы» 

12+
21.00 «Программа А» 12+
22.00 «Поле чудес» 12+
00.00 Док.фильм «Я помню 

чудное мгновенье...» 12+
01.00 «Что? Где? Когда?» 12+
02.15 «25 лет в кино» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала - 5». 4 серия 
«Судный день». 16+

20.00 Сериал «Агент 
особого назначения - 2». 
Фильм 5 - «Берегись 
автомобиля». 1 ч. 16+

21.00 Сериал «Мент в 
законе - 4». ф.3. «Капкан 
для смотрящего». 2 
серия 16+

22.00 Сериал «Эра Стрель-
ца-2». 7 серия 16+

23.00 Сериал «Крот 2». 7 
серия 16+

00.00 Сериал «Русский шо-
колад». 19 серия 16+

TV 1000
02.00 Драма «Истинные 

цвета» 16+
03.55 Боевик «Игры патри-

отов» 16+
06.00 Мультфильм «Лови 

волну!» 12+
07.35 Комедия «Любовь по 

правилам и без» 16+
09.50 Криминальное кино 

«Пылающая равнина» 
16+

11.45 Мультфильм «Поляр-
ный экспресс» 12+

14.05 Комедия «Мексика-
нец» 16+

16.15 Триллер «Жатва» 16+
18.00 Драма «Ловушка» 16+
19.50 Боевик «Война 

миров» 16+
22.00 Драма «Учитель на 

замену» 16+
23.45 Криминальное кино 

«Отважная» 16+

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм (1)
07.20 Мультсериал «Год-

зилла» (1)
08.10, 09.35 «Улётное видео 

по-русски»
08.30, 20.35 «Облом UA»
08.55, 21.25 Дневник Ралли 

Даккар
09.00, 21.00 Новости 2+2
10.15, 20.10 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
10.40 «Месть природы»
11.15 «ДжеДАИ»
12.05 «Убойное видео»
12.30, 18.00 Сериал «Офи-

церы» (1)
13.25, 19.00 Сериал «Кодекс 

чести» (1)

14.15 Сериал «Солдаты» (1)
16.00 Сериал «Команда 

Че» (1)
17.00 Сериал «Граница. 

Таежный роман» (1)
21.30 Худ.фильм «Загнан-

ный» (2)
23.20 Худ.фильм «S.W.A.T.: 

Огненная буря» (2)
01.05 Худ.фильм «Битва за 

сокровища» (3)
02.35 «Дорожние войны»
03.50 Худ.фильм «Киевские 

просители» (1)

TV1000 ACTION
03.00 Боевик «Черепашки-

ниндзя» 12+
05.00 Боевик «Атака пау-

ков» 12+
07.00 Драма «Макбет» 16+
09.00 Боевик «Часовой 

механизм» 16+
11.00 Боевик «Нападение на 

13-ый участок» 16+
13.00 Боевик «Дети шпио-

нов 4D» 12+
15.00 Драма «Барбаросса» 

16+
19.00 Комедия «Секс и 101 

смерть» 16+
21.00 Драма «Исчезновение 

Элис Крид» 18+
23.00 Мягкая эротика «Лю-

бимчик учителей» 18+
00.40 Мягкая эротика «За-

ведись!» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Худ.фильм «След-

ствие ведут знатоки. Пуд 
золота» 16+

04.20 Худ.фильм «Серёжа»
05.35, 07.20, 16.00, 17.50 

«Окно в кино»
05.45, 16.20 Сериал «Когда 

её совсем не ждёшь...»
06.30, 17.05, 01.05 Сериал 

«Фурцева» 16+
07.25 Худ.фильм «Как он 

лгал её мужу» 12+
08.00 Худ.фильм «Найдё-

ныш - 2» 12+
09.35 Худ.фильм «Алые 

паруса» 12+
11.05 Худ.фильм «Бабник-2» 

18+
12.15 Худ.фильм «Свер-

стницы», Худ.фильм «Они 
сражались за Родину»

18.00 Худ.фильм «Найдё-
ныш-3» 12+

19.40 Худ.фильм «Башмач-
ник» 16+

21.25 Худ.фильм «Возвра-
щение Баттерфляй» 12+

23.00 Худ.фильм «Короткие 
истории»

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицейская 

академия»
05.30 «Битва анекдотов»
06.10 «Бодрое утро»
07.00, 12.40 «Минутка для 

ребенка»
07.30 «Клуб юмора»
09.00 профилактика
09.50 Худ.фильм «12 сту-

льев» 3 серия
11.40, 17.00 Сериал «Отчаян-

ные родители»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол»
16.30 Мультсериал «Сокро-

вища острова черепах»
18.00 Сериал «Конан»
19.00 Сериал «Элен и 

ребята»
20.00 Мультсериал «Чело-

век-паук»
20.15 «33 м2»
21.00 Худ.фильм «Рудо и 

Курси»

MAXXI-TV
06.30, 19.30 Йога
07.15, 07.45, 11.50, 18.55 Со-

юзмультфильм
07.25 «Сбросим лишнее»
08.15, 19.10, 21.25 «Все про 

все»
08.25, 14.15 «Восточные 

танцы»
08.50, 01.10 MaxxiМузыка
09.05, 16.00 «Вкус сыра»
09.50, 22.10 «Мир путеше-

ствий»
10.25, 20.05 «Взрослые 

дети»
11.05 Что такое хорошо и 

что такое плохо?
12.25 «Выдающиеся 

мужчины»
12.35, 16.45 Телеювелирторг
20.45 «Женские откро-

вения»
21.30 «Кухня на шпильках»
22.55 «Ukrainian Fashion 

Week»

УТ-1

Середа, 16 січня
Cхід 7.52 Захід 16.24
Тривалість дня 8.32

Схід 9.41 
Захід 22.36

ОвенМаланія, Гордій
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 23.15 

Погода
06.20 Православный 

календарь
06.25, 07.20 Рецепты 

здоровья
06.30 Агроера
06.35, 07.40 Глас народа
06.40, 07.15 Страна on line
06.45 Вести.Ru
07.25 Заголовки
07.30 Гость студии
07.45 Киножурнал «Хочу 

все знать»
08.20 Док.фильм 

«И.Муравьева. Самая 
обаятельная и привлека-
тельная»

09.00, 21.00 Итоги дня
09.25, 14.25 Сериал 

«Маруся»
10.55 Детская речь. Худ.

фильм «Сын полка» 1с
12.05 Шаг к звездам
12.50, 03.25 Худ.фильм «Зав-

тра будет поздно»
15.15 Наш спорт
15.25, 01.40 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт (женщины)
17.10 Юбилейный концерт 

С.Ротару
18.20, 01.20 Новости (с 

сурдопереводом)
18.40 Кривое зеркало
20.55 Официальная 

хроника
21.20 Концерт А.Малинина
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00, 01.00 Итоги
23.20 От первого лица
23.50 Великие битвы. Боль-

шая Армада
00.35 Между строк
05.05 Школа юного супе-

рагента
05.20 Док.фильм «Шахтер-

ский герцог»

КАНАЛ «1+1»
06.05 «Служба поиска 

детей»
06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 00.35 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

07.25 Мультфильм «Эски-
моска» (1)

10.00, 17.10 Сериал 
«Величественные века. 
Роксолана - 2» (1)

11.50 Сериал «Шерлок - 2»
13.45 «Не ври мне - 3»
14.50 «Семейные мело-

драмы»
15.45 «Семейные мелодра-

мы - 2»
16.45 «ТСН. Избранное»
20.00 Сериал «Шерлок - 3»
22.00 Худ.фильм «Рекрут»
00.50 Худ.фильм «Гоп-

стоп» (2)
02.20 Худ.фильм «Ларго 

Винч. Заговор в Бирме» 
(2)

04.15 «Голос. Дети»

ИНТЕР
05.30 Сериал «Улики»
07.00, 12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30 Спорт в Подробностях
08.00, 08.30, 09.00 «Но-

вости»
09.10, 20.35 Сериал «Участ-

ковый»
11.05, 13.00 Док.сериал 

«Следствие вели... с Лео-
нидом Каневским 2»

13.55 «Детективы»
14.20 «Судебные дела»
15.10 «Семейный суд»
16.05 Сериал «Сердце 

Марии» (1)
18.10 Сериал «Жизнь, 

которой не было»
20.00, 01.10 «Подробности»
20.30, 01.40 «Спорт в Под-

робностях»
22.25 Док.фильм «Россия. 

Полное затмение»
23.20 Худ.фильм «Шерлок 

Холмс. Комнаты смерти: 
Кресло фотографа»

01.45 «Телевизионная 
служба розыска детей»

01.50 Худ.фильм «Парень 
каратист 3»

03.35 Док.сериал «Жад-
ность»

ICTV
05.25, 07.00, 01.15, 02.50 

Погода
05.30 Факты
06.00, 04.15 Свитанок
07.05 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Максимум в Украине

08.45 Факты. Утро
09.25, 19.25, 00.15 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.35 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей»
12.45 Факты. День
13.00, 22.25 Сериал «Про-

курорская проверка»
14.10, 20.10 Сериал «Мор-

ской патруль»
18.45 Факты. Вечер
23.50 Сериал «Такси»
01.20 Худ.фильм «Если бы 

красота убивала» (2)
02.55 Сериал «Под при-

крытием»
03.40 ПроЦiкаве

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, 19.15, 21.05 «Погода»
09.40 «На углу улиц»
10.10 «Контакт»
10.40 Худ.фильм «Две 

собаки на рождество» 1 
категория

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

калейдоскоп»
13.30 Молодiжна програма 

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

Цветник»
14.30 «Беседы о вечном»
15.15 Худ.фильм «Аршин 

Мал-Алан» 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 колишнього»
20.15 «Афиша»
20.20 «На землi на рiднiй...»
21.15 «Чистий четвер»
21.30 «ARTiCOOL»
22.00 «Книжная полка»
23.10 Худ.фильм «Добро 

пожаловать в «Эдель-
вес» 1 категория

01.00 «Я i мiй дiм»
02.30 «Сделано руками»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

НОВЫЙ КАНАЛ
05.15 Сериал «Как сказал 

Джим»
05.55, 06.45 Очевидец. 

Самое шокирующее
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 00.50 

Репортер
07.35, 08.35, 19.20, 01.10 

Погода
09.00, 16.45 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире пре-
ступных страстей»

10.05, 19.35 Сериал «Папины 
дочки»

13.15, 14.15 Kids Time
13.20 Мультсериал «Злюки 

бобры»
14.35, 15.40 Teen Time
14.40 Сериал «АйКарли»
15.45 Сериал «Третья плане-

та от солнца»
17.55, 20.35 Сериал «Во-

ронины»
19.15, 01.05 Спортрепортер
21.40 Сериал «Счастливы 

вместе»
22.45 Сериал «Школа» (2)
23.50 Сериал «Дневники 

вампира» (2)
01.15 Служба розыска 

детей
01.20 Сериал «Сплетница»
02.45 Зона ночi

СТБ
05.35 «Чужие ошибки. 

Любовь киллера»
06.25, 16.10 «Все буде 

добре!»
08.05, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.20 «Звездная жизнь»
10.15 Худ.фильм «Абонент 

временно недосту-
пен»(1)

14.30 «Дорогая, мы убива-
ем детей»

18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.45, 22.35 «Україна має 

талант!-4»
01.55 Сериал «Доктор 

Хаус»(2)
02.35 Худ.фильм «Дни 

Турбиных»(1)
03.40 Ночной эфир

ТОНИС
06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 15.30 Эхо джунглей
07.00 Утреннее espresso
09.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Евгений Петро-
сян, 3 часть

10.00, 16.50, 04.00 Алло, 
доктор!

11.15 Михаил Кононов. Весь 
мир против меня

12.20, 23.40 Этот удивитель-
ный мир

14.00 Социальный статус: 
ваше здоровье

15.15, 16.30, 17.45, 18.55, 
21.25 Погода

16.00 Страна советов
17.50, 00.10 Мастер путе-

шествий
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Сергей Михай-
лов, часть

20.00 Социальный статус: 
ваш дом

21.30 Светлана Светличная. 
Светить всегда

22.30 Ценою жизни
22.40 Великие махинаторы
00.35 Амурные мелодии (3)
01.20 Худ.фильм «Компро-

метирующие ситуации. 
Любители остренького» 
(3)

02.35 Худ.фильм «Девушка 
по вызову» (3)

04.45 Кумиры
04.55 Худ.фильм «Пышка»

ТЕТ
06.00 Счастье есть
06.40 Узнай как
06.55 Сериал «Как я встре-

тил вашу маму» (1)
07.30 Мультсериал Даша-

следопыт
07.55 Мультик с Лунтиком
08.25 Мультсериал «Даша-

следопыт»
09.00 Сериал «Кремлевские 

курсанты» 119 серия (1)
10.00 Сериал «Все женщины 

- ведьмы» (1)
11.00 Сериал «Говорящая с 

призраками» 46 серия (1)
12.00 Сериал «Однажды в 

сказке» 16 серия (1)
12.55, 19.25 Богиня шопинга
13.35 Сериал «Моя прекрас-

ная няня» (1)
14.40, 20.25 Даешь моло-

дежь!
15.40 Вайфайтеры
16.05 Сериал «Барвиха 2» (1)
17.05, 01.20 Досвидос
17.40 Одна за всех
18.45, 00.20 БарДак
19.50, 00.55 Кузница звезд 3
21.30 Виталька
22.00 Сериал «Метод Лав-

ровой» 8 серия (1)
23.00 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
23.25 Сериал «Реальная 

кровь» (3)
01.45 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.50 Серебряный 

апельсин
06.10 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00, 17.00, 19.00, 04.00 

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 12.45, 20.50 Сериал 

«След» (1)
10.00, 20.00 Сериал «Дикий 

- 3» (1)
11.50, 05.00 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.20 Чистосердечное 

признание
16.00 Право на защиту
17.10 Сериал «Неравный 

брак» (1)
19.20, 04.20 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
21.45 Сериал «Право на 

правду» (1)
00.10 Сериал «Тюдоры. 

Второй сезон» (3)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»
06.45, 08.25, 18.50, 23.40, 

00.30, 03.20 «Время 
спорта»

06.50, 08.35, 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, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 05.00 
«Время новостей»

07.10, 08.15, 22.40, 23.20, 
00.15, 02.30, 03.15 «Биз-
нес-время»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.45 «Трансмиссия-
новости»

08.20, 08.40, 08.55, 09.50, 
12.50, 13.50, 14.50, 16.50, 
17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 
00.35, 03.55 «Погода»

09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 
элемент»

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

16.10 «В кабинетах»
17.25 «Акцент»
18.15 «Лесной патруль»
21.40, 03.00, 04.00 «Время-

Тайм»
22.15, 02.40 «Энергонадзор»
23.30, 00.25 «CRIME NEWS»
04.20 «Жизнь интересна»
04.40 «Машина времени»

НТН
05.05 Худ.фильм «Убийство 

депутата»
05.15 «Правда жизни»
06.45 Худ.фильм «Огарева, 

6» (1)
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 Сериал «Версия - 3»
12.00 Сериал «Детективы»
12.25 Сериал «СБУ. Спец-

операция»
14.30 «Литейный»
16.45, 19.00, 23.45, 01.55, 

04.10 «Свiдок»
17.00 Сериал «Псевдоним 

«Албанец - 3»
19.30 Сериал «Литейный»
21.45 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник. Поведение 
подозреваемого» (2)

22.45 Сериал «CSI: Лас-
Вегас» (2)

00.15 Худ.фильм «Прокля-
тие мертвого озера» (3)

02.25 Сериал «Чисто ан-
глийские убийства» (2)

04.40 «Речовий доказ»
05.00 «Уроки тетушки Совы»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
09.15 «Три сестры»
10.20 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.15 Сериал «Сабрина- 
маленькая ведьма»

12.10, 23.00 Сериал «Кли-
ника»

13.10, 00.00 Сериал «Мен-
талист»

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 беремен-

ной»
00.50 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
05.15 Сериал «Как сказад 

Джим»
05.55, 06.45 Очевидец. 

Самое шокирующее
06.40 Подъем
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 00.50, 02.45 
канала

07.30 «Персона»
08.10 «Ваше право»
09.00, 16.45 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире пре-
ступных страстей»

10.05, 19.35 Сериал «Папины 
дочки»

13.15 Kids’ Time
13.20 Мультсериал «Злюки 

бобры»
14.15 «36,6»
14.40 Сериал «АйКарли»
15.40 Teen Time
15.45 Сериал «Третья плане-

та от солнца»
17.55, 20.35 Сериал «Во-

ронины»
21.00 «Вечерний разговор»
22.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
22.45 Сериал «Школа»
23.50 Сериал «Дневники 

вампира»
01.15 Служба розыска 

детей

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Утро России»
08.05, 23.05 Сериал «Ко-

товский»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Вести
09.30 Ток-шоу «1000 

мелочей»
10.15 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00, 03.10 Сериал «Ефро-

синья. Таежная любовь»
12.30, 15.30, 17.40 Местное 

время. Вести-Москва
12.50 Вести. Дежурная 

часть
13.00 Ток-шоу «Дело Х. 

Следствие продолжа-

ется»
13.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»
14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Всегда гово-

ри «всегда» - 7»
18.30, 02.30 «Прямой эфир»
19.20 Сериал «Вероника. 

Потерянное счастье»
21.15 Сериал «Объект 11»
22.05 «Исторические 

хроники» с Николаем 
Сванидзе. «1989. Нико-
лай Рыжков»

23.55 «Вести+»
00.15 Худ.фильм «Странные 

люди»
02.15 Вести.ru

НТВ-МИР
04.00 «НТВ утром»
06.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2». «Пришелец», 
«Доставка с курьером»

08.00 «Сегодня «
08.25 «Дачный ответ»
09.30 «Медицинские 

тайны»
10.05 Сериал «Таксистка-4». 

1 серия
11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня»
11.35, 02.35 «До суда»
12.35 «Суд присяжных»
13.35, 16.35 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие»
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт»

15.35 Сериал «Супруги». 
«Свидетель»

17.30, 01.25 «Прокурорская 
проверка»

18.35 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским

19.25 Сериал «Литейный». 
«Точный рецепт», 
«Правозащитник»

21.15 «Сегодня. Итоги»
21.40 Сериал «Инспектор 

Купер». «Снежинка «
23.35 Сериал «Город со-

блазнов». 6, 7 серия
03.35 «Криминальная 

Россия.  Современные 
хроники»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05, 09.15 «Доброе утро»
09.30 «Контрольная за-

купка»
10.00 «Жить здорово!»
11.00, 04.05 «Модный при-

говор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Доброго здоро-

вьица!»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Хочу знать»
15.45 «Дешево и сердито»
16.30, 01.45 «Ты не один»
17.05, 02.10 Сериал «Не-

равный брак»
18.40, 03.10 «Давай по-

женимся!»
19.55, 00.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Ангел в 

сердце»
23.35 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
01.00, 05.05 «Доброе утро»
05.00, 08.00, 11.00, 23.00 

Новости
06.05 «Жить здорово!»
07.05 Модный приговор
08.15, 22.30 Контрольная 

закупка
08.40 «Время обедать!»
09.10 «Доброго здоро-

вьица!»
10.00 Другие новости
10.25, 14.40 Понять. Про-

стить
11.15 «Хочу знать»
11.45 «Дешево и сердито»
12.40 «Ты не один»
13.10 Сериал «Неравный 

брак»
14.00 Вечерние Новости
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Пусть говорят»
17.00 «Время»
17.30, 23.05 Сериал «Ангел 

в сердце»
19.20 Ночные новости
19.35 На ночь глядя
20.25 Худ.фильм «Подаль-

ше от тебя»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Я всё решу 

сама». Фильм 1 «Танцую-
щая на волнах» 2 серия

10.00 Сериал «Мент в 
законе-5». Фильм 2 
«Квартирный вопрос» 
3 серия

11.00 «Страна и люди»
12.00 «В круге света»
13.00 Худ.фильм «Афри-

каныч»
15.00, 17.00, 22.00 «Сейчас 

в мире»

15.08, 17.08, 01.00 «Особое 
мнение»

16.00, 02.00 Сериал «Я всё 
решу сама». Фильм 1 
«Танцующая на волнах» 
3 серия

18.00 «48, 04.00 минут»
19.00 «Своими глазами»
20.00, 05.00 Сериал «Бан-

дитский Петербург-7. 
Передел». 3 серия

21.00, 03.00 Сериал «Мент 
в законе-5». Фильм 2 
«Квартирный вопрос» 
4 серия

23.00 Худ.фильм «Неуста-
новленное лицо»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
08.00, 20.30, 23.00, 04.00 

Сегодня
08.30, 16.30 Вокруг света
09.35 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.15 Цивилизация. Исто-

рический детектив. Дело 
Кольцова

11.45 Ювелир ТВ
14.30 Политклуб Виталия 

Портникова
17.30 Семь чудес Украины
17.45 Цивилизация. Как 

Фейсбук изменил мир. 
Арабская весна с.1

19.00, 23.30 Знак воскли-
цания

21.00 Игра в слова и не 
только

00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.30 Худ.фильм «Галка» (1)

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.30 Худ.фильм «Неприду-

манная история». 12+
08.15, 13.10 «Петровка, 

38». 16+
08.30, 09.50 Худ.фильм 

«Самая красивая». 12+
09.30, 12.30, 15.30, 17.50 

События
12.50 Город новостей
13.30 Док.сериал «Вос-

питание детенышей. 
Гориллы». 6+

14.35 «Врачи». 12+
15.50 Сериал «Дни ангела». 

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

двойников». 12+
20.00 Сериал «Фурцева». 

16+
22.00 События. 25-й час
22.35 Худ.фильм «Турнир на 

выживание». 16+
00.25 Худ.фильм «Троих 

надо убрать». 16+
02.20 Док.фильм «Крова-

вый спорт». 16+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.30 Худ.фильм «Садись 

рядом, Мишка!»
10.00, 17.30 Док.фильм о 

Кино
11.00 Сериал «Столыпин. 

Невыученные уроки»
13.00 Худ.фильм «Пена»
14.30 Худ.фильм «Конец 

императора тайги»
16.00 Худ.фильм «Барышня-

крестьянка»
18.30 Сериал «Гибель 

империи»
20.30 Худ.фильм «Эскадрон 

гусар летучих»
23.30 Худ.фильм «Сердца 

четырех»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Триллер 

«Орел приземлился» 12+
10.20, 18.20, 02.20 Комедия 

«Веселенькое воскресе-
нье» 12+

12.15, 20.15, 04.15 Триллер 
«Лемминг» 16+

14.30, 22.30, 06.30 Триллер 
«Пока ее не было» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Худ.фильм 

«Тимур и его команда». 
1 с., 12+

02.05, 08.05, 14.05 
Мультсериал «Доктор 
Айболит» ф.4 «Коварный 
план Бармалея». 0+, 
«Петя-петушок». 0+ «Как 
верблюжонок и ослик 
в школу ходили». 0+ 
«Приключения Хомы». 
0+ «Два жадных медве-
жонка». 0+»

03.00 Мультсериал «Сандо-
кан. Два тигра». 19, 09.00, 
15.00 с., 12+, «Янтарный 
замок». 6+, «Сказка о 
глупом мышонке». 0+

04.00, 10.00, 16.00 Худ.
фильм «Зловредное вос-
кресенье». 12+, «Глаша и 
кикимора». 0+

05.30 Мультсериал «Супер-
герои». 20, 11.30, 17.30 
с., 12+

06.00, 12.00, 18.00 «Всемир-
ная картинная галерея 

с тетушкой Совой» 6+, 
«Разрешите погулять с 
вашей собакой». 6+

НАШЕ КИНО
06.00 Худ.фильм «Шахтеры» 

12+
08.00 Худ.фильм «Похище-

ние «Савойи» 12+
10.00 Худ.фильм «Опыт 

бреда любовного очаро-
вания» 18+

12.00 Худ.фильм «Три 
товарища» 12+

13.30, 01.30 Худ.фильм «От-
крытая книга-2» 12+

15.00 Худ.фильм «Герой 
нашего времени» 12+

16.30 Худ.фильм «Смотри-
ны» 12+

18.00 Худ.фильм «Летняя 
поездка к морю» 16+

20.00 Худ.фильм «Воскрес-
ный папа» 12+

22.00 Худ.фильм «Нечистая 
сила» 18+

00.20 Худ.фильм «До буду-
щей весны...» 12+

03.00, 04.30 Худ.фильм 
«Новые приключения 
янки при дворе короля 
Артура» 16+

КИНОКЛУБ
05.00 Худ.фильм «Грехов-

ные утехи» 18+
07.00 Худ.фильм «Ронал-

варвар» 12+
09.00, 01.05 Худ.фильм 

«Бюро убийств» 12+
11.00, 03.00 Худ.фильм 

«Ярды» 18+
13.00 Худ.фильм «Отсут-

ствие» 16+
15.00 Худ.фильм «Ужасноe 

счастьe» 16+
17.00 Худ.фильм «Мулан» 

16+
19.00 Худ.фильм «Мужчины 

в большом городе» 18+
21.00 Худ.фильм «Отзвуки 

эха» 16+
23.00 Худ.фильм «Женщина 

и мужчины» 18+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Битломания» 12+
05.00 Док.фильм «Призна-

ние в любви» 12+
05.40, 11.40, 23.40 Худ.фильм 

«Моя судьба» 12+
07.00, 13.00, 19.00, 01.00 

«ВРЕМЯ» 12+
08.00, 14.00, 20.00, 02.00 

«Рожденные в СССР» 12+
09.00 Док.фильм «Мир 

танца» 12+
10.00 Док.фильм «Послед-

ний сезон» 12+
10.30 «Поет Дин Рид» 12+
11.00 «Актеры и судьбы» 

12+
15.00, 21.00 «Программа 

А» 12+
16.00 «И в шутку, и всерьез» 

12+
16.35 ВИА «Самоцветы» 12+
17.05 «Торговый ряд» 12+
17.30 Телеспектакль 

«Мегрэ и человек на 
скамейке» 12+

22.00 Док.фильм «Три кре-
ста над Вильнюсом» 16+

03.00 «Они учили меня 
доброте...» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала - 5». 5 серия 
«Друг человека». 16+

20.00 Сериал «Агент 
особого назначения - 2». 
Фильм 5 - «Берегись 
автомобиля». 2 ч. 16+

21.00 Сериал «Мент в 
законе - 4». ф.3. «Капкан 
для смотрящего». 3 
серия 16+

22.00 Сериал «Эра Стрель-
ца-2». 8 серия 16+

23.00 Сериал «Крот 2»- 8 
серия 16+

00.00 Сериал «Русский шо-
колад». 20 серия 16+

TV 1000
02.00 Боевик «Игры патри-

отов» 16+
04.30 Криминальное кино 

«Пылающая равнина» 
16+

06.30 Мультфильм «Поляр-
ный экспресс» 12+

09.00 Комедия «Мексика-
нец» 16+

11.30 Криминальное 
кино «Последнее дело 
Ламарки» 16+

13.30 Комедия «Мачеха» 
12+

15.45 Боевик «Война 
миров» 16+

18.00 Боевик «Шафт» 16+
20.00 Криминальное кино 

«Отважная» 16+
22.15 Комедия «Буги-вуги» 

16+
00.00 Драма «Заповедная 

дорога» 16+

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм (1)
07.20 Мультсериал «Год-

зилла» (1)
08.10, 09.35 «Улётное видео 

по-русски»
08.30, 11.15 «Облом UA»
08.55, 21.25 Дневник Ралли 

Даккар
09.00, 21.00 Новости 2+2
10.15 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
10.40 «Месть природы»
12.05, 20.10 «Убойное 

видео»
12.30, 18.00 Сериал «Офи-

церы» (1)
13.25, 19.00 Сериал «Кодекс 

чести» (1)
14.15 Сериал «Солдаты» (1)
16.00 Сериал «Команда 

Че» (1)
17.00 Сериал «Граница. 

Таежный роман» (1)
20.35 «Нереальные 

истории»
21.30 Худ.фильм «После-

завтра» (2)
23.45 Худ.фильм «Загнан-

ный» (2)
01.35 «Дорожние войны»
03.30 Худ.фильм «Евреи, 

будьмо» (1)

TV1000 ACTION
03.00 Боевик «Дети шпио-

нов 4D» 12+
05.00 Драма «Макбет» 16+
07.00 Боевик «Во имя коро-

ля 2» 16+
09.00 Драма «Стертая 

реальность» 16
11.00 Драма «Барбаросса» 

16+
15.00 Драма «Разумное 

сомнение» 16+
17.00 Триллер «Выход на 

посадку» 16+
19.00 Боевик «Вышибалы» 

16+
20.50 Боевик «Блэйд 2» 18+
23.00 Мягкая эротика «За-

ведись!» 18+
00.40 Мягкая эротика «Ме-

довый месяц» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Сериал «Следствие 

ведут знатоки» 16+
04.30 Худ.фильм «Самые 

быстрые в мире»
05.35, 07.20, 16.00, 17.50, 

01.00 «Окно в кино»
05.45 Сериал «Когда её со-

всем не ждёшь...»
06.30, 17.00, 01.05 Сериал 

«Фурцева» 16+
07.25 Худ.фильм «Млечный 

путь»
08.40 Худ.фильм «Ключ»
11.00 Худ.фильм «Скало-

лазка и Последний из 
седьмой колыбели» 16+

12.35 Худ.фильм «Не 
горюй!» 12+

14.10 Худ.фильм «Не скажу» 
16+

16.05 Сериал «Кавалеры 
морской звезды» 16+

18.00 Худ.фильм «Далеко от 
войны» 16+

19.45 Худ.фильм «Дунечка» 
12+

21.30 Худ.фильм «Путеше-
ствие мсье Перришона»

22.50 Худ.фильм «Васса» 
16+

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицейская 

академия»
05.30 «Битва анекдотов»
06.10 «Бодрое утро»
07.00, 12.40 «Минутка для 

ребенка»
07.30 «Клуб юмора»
09.00, 18.00 Сериал «Конан»
09.50 Худ.фильм «12 сту-

льев» 4 серия
11.40, 17.00 Сериал «Отчаян-

ные родители»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол»
16.30 Мультсериал «Сокро-

вища острова черепах»
19.00 Сериал «Элен и 

ребята»
20.00 Мультсериал «Чело-

век-паук»
20.15 «33 м2»
21.00 Худ.фильм «Реальные 

девушки»

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

юзмультфильм
07.25 «Сбросим лишнее»
08.15, 19.10, 21.25 «Все про 

все»
08.25, 14.15 «Восточные 

танцы»
08.50, 01.10 MaxxiМузыка
09.05, 16.00 «Вкус сыра»
09.50, 22.10 «Мир путеше-

ствий»
10.25, 20.05 «Взрослые 

дети»
11.05, 22.55 «Ukrainian 

Fashion Week»
12.25 «Выдающиеся 

мужчины»
12.35, 16.45 Телеювелирторг
20.45 Портретные очерки. 

Ольга Аросева
21.30 «КиноМакси»

УТ-1

Четвер, 17 січня
Cхід 7.51 Захід 16.26
Тривалість дня 8.35

Схід 10.04 
Захід 23.45

ОвенЯков, Лукій, Симеон, Филип, Прохор, Никанор, Тимон
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 00.45 

Погода
06.20, 07.40 Православный 

календарь
06.25, 07.15 Страна on line
06.30, 06.35 Глас народа
06.45 Вести.Ru
07.45 Киножурнал «Хочу 

все знать»
08.20 Док.фильм 

«И.Алферова. Ничто не 
проходит»

09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня
09.20, 14.40 Сериал 

«Маруся»
10.55 Худ.фильм «Сын 

полка» 2с
11.55 Ток-шоу «Вера. На-

дежда. Любовь»
12.50, 05.10 «Предвечерье» 

с Т. Щербатюк
13.25 Худ.фильм «Горький 

можжевельник»
15.25, 01.55 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт (мужчины)
17.10 Концертная програм-

ма Витаса «Возвращение 
домой»

19.55 Зимняя шутка с 
Е.Воробей, Ю.Гальцевым

20.40, 01.35 After Live (За 
кулисами Шустер-Live)

21.15, 22.50 Шустер-Live
22.45 Тройка, Кено, Секунда 

удачи
00.30 Итоги
00.50 Пятница
03.40 Хит-парад «Нацио-

нальная двадцатка» (с 
сурдопереводом)

04.50 Док.фильм «Дом, 
сотканный из красок и 
полотна»

КАНАЛ «1+1»
06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30 ТСН: «Телевизион-
ная служба новостей»

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

07.25 Мультфильм «Эски-
моска» (1)

10.00, 17.10 Сериал 
«Величественные века. 
Роксолана - 2» (1)

11.50 Сериал «Шерлок - 3»
13.50 «Не ври мне - 3»
14.50 «Семейные мело-

драмы»
15.45, 04.55 «Семейные 

мелодрамы - 2»
16.45, 04.30 «ТСН. Из-

бранное»
20.00 «Вечерний Киев»
21.50 Худ.фильм «Возмез-

дие» (2)
00.10 Худ.фильм «Братство 

волка»
02.45 Худ.фильм «Рекрут» 

(2)

ИНТЕР
05.30 Сериал «Улики»
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 Сериал «Участковый»
11.05, 13.00 Док.сериал 

«Следствие вели... с Лео-
нидом Каневским 2»

13.50 «Детективы»
14.20 «Судебные дела»
15.10 «Семейный суд»
16.05 Сериал «Сердце 

Марии» (1)
18.10 Сериал «Жизнь, 

которой не было»
20.00 «Подробности»
20.30 Спорт в Подробностях
20.35 Худ.фильм «Ее 

сердце» (1)
22.30 Док.фильм «Россия. 

Полное затмение»
23.30 Худ.фильм «Шерлок 

Холмс. Комнаты смерти: 
Царство костей»

01.20 Подробности
01.50 Худ.фильм «В поисках 

галактики» (1)
03.25 Док.сериал «Жад-

ность»

ICTV
05.15 Служба розыска 

детей
05.20, 07.00, 01.15, 02.50 

Погода
05.25 Факты
05.55, 03.25 Свитанок
07.05 Сериал «Леся+Рома»
07.40 Стоп-10
08.45 Факты. Утро
09.25, 19.25, 00.15 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.35 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей»
12.35 Анекдоты по-

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

курорская проверка»
14.10, 20.10 Сериал «Мор-

ской патруль»
18.45 Факты. Вечер
23.50 Сериал «Такси»
01.20 Худ.фильм «Подзем-

ный мир» (2)
02.55 Сериал «Под при-

крытием»
03.20 ПроЦiкаве

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, 23.05 «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 «Рассуждалки»
08.10, 14.25, 21.50 «На землi 

на рiднiй...»
08.20 «Епiзоди колишнього»
09.00 «Беседы о вечном»
09.40, 23.15 «Близкие Путе-

шествия»
10.00, 02.30 Молодiжна про-

грама «Cтудiя»
10.30 Худ.фильм «Добро 

пожаловать в «Эдель-
вес» 1 категория

12.00 «Контакт»
12.30 «На углу улиц»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
13.30 «ARTiCOOL»
14.00 «Пiдземка»
14.10 «Интеркласс»
14.30 «Телеспортклуб»
15.15 Худ.фильм «Возвра-

щение Василия Бортни-
кова» 1 категория

16.55 «Медицинский теле-
журнал»

17.15 «Магiя пироди»
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 Худ.фильм «В ожида-

нии любви» 1 категория
01.10 «Сад. Огород. 

Цветник»
02.00 Док.сериал «Этот 

загадочный мир»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

НОВЫЙ КАНАЛ
05.10, 01.15 Служба розыска 

детей
05.15 Сериал «Как сказал 

Джим»
05.55 Очевидец. Самое 

шокирующее
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
06.45 Очевидец. Самое 

смешное
07.30, 08.30, 19.00, 00.50 

Репортер
07.35, 08.35, 19.20, 01.10 

Погода
09.00, 16.45 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире пре-
ступных страстей»

10.05, 19.35 Сериал «Папины 
дочки»

13.15, 14.20 Kids Time
13.20 Мультсериал «Злюки 

бобры»
14.35, 15.40 Teen Time
14.40 Сериал «АйКарли»
15.45 Сериал «Третья плане-

та от солнца»
17.55, 20.40 Сериал «Во-

ронины»
19.15, 01.05 Спортрепортер
21.40 Сериал «Счастливы 

вместе»
22.45 Сериал «Школа» (2)
23.55 Сериал «Дневники 

вампира» (2)
01.20 Сериал «Сплетница»
02.50 Зона ночi

СТБ
06.00 «Чужие ошибки. Ан-

гел снимает крылья»
06.45 Худ.фильм «Абонент 

временно недосту-
пен»(1)

10.55 Худ.фильм «Скар-
летт»(1)

17.55, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.05, 22.35 «Україна має 

талант!-4»
02.30 Худ.фильм «Яды, 

или Мировая история 
отравлений»(2)

04.10 Ночной эфир

ТОНИС
06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 15.30 Эхо джунглей

07.00 Утреннее espresso
09.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Сергей Михай-
лов, часть

10.00, 16.50, 03.55 Алло, 
доктор!

11.15 Светлана Светличная. 
Светить всегда

12.20, 23.40 Этот удивитель-
ный мир

14.00 Социальный статус: 
ваш дом

15.15, 16.30, 17.45, 18.55, 
21.25 Погода

16.00, 04.40 Страна советов
17.50, 00.15 Мастер путе-

шествий
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Сергей Михай-
лов, 2 часть

20.00 Социальный статус: 
ваши права

21.30 Борис Невзоров. 
Герой-любовник, 
холостяк?

22.30 Ценою жизни
22.40 Великие махинаторы
00.40 Амурные мелодии (3)
01.25 Худ.фильм «Компро-

метирующие ситуации. 
Развлечения в Вегасе» (3)

02.45 Худ.фильм «Летние 
забавы» (3)

05.10 Цивилизация 
Incognita

05.20 Кумиры
05.30 Такова спортивная 

жизнь. Зинаида Турчина

ТЕТ
06.00 Счастье есть
06.40 Узнай как
06.55 Сериал «Как я встре-

тил вашу маму» (1)
07.30 Мультсериал Даша-

следопыт
07.55 Мультик с Лунтиком
08.25 Мультсериал «Даша-

следопыт»
09.00 Сериал «Кремлевские 

курсанты» 120 серия (1)
10.00 Сериал «Все женщины 

- ведьмы» (1)
11.00 Сериал «Говорящая с 

призраками» 47 серия (1)
12.00 Сериал «Однажды в 

сказке» 17 серия (1)
12.55 Богиня шопинга
13.35, 18.45 Сериал «Моя 

прекрасная няня» (1)
14.40, 20.50 Даешь моло-

дежь!
15.40 Вайфайтеры
16.05 Сериал «Барвиха 2» (1)
17.05, 01.20 Досвидос
17.40 Одна за всех
19.50, 00.55 Кузница звезд 3
21.30 Шуры-Муры
21.55 Сериал «Метод Лавро-

вой» 9 серия (1)
22.55 FAQ. Как снять девчон-

ку и т.д
23.00 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
23.25 Сериал «Реальная 

кровь» (3)
00.20 Дурнев + 1
01.45 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.20 Серебряный 

апельсин
06.10 Сериал «Ефросинья. 

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

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 12.45 Сериал «След» 

(1)
10.00, 20.00 Сериал «Дикий 

- 3» (1)
11.50, 04.30 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.20, 02.55 Чистосердеч-

ное признание
16.00 Право на защиту
17.10 Сериал «Неравный 

брак» (1)
19.20, 03.50 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
21.45 Сериал «Право на 

правду» (1)
01.00 Худ.фильм «Миссия 

«Серенити» (2)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»
06.45, 08.25, 18.50, 23.40, 

00.30, 03.20 «Время 
спорта»

06.50, 07.25, 08.40 «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, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 05.00 
«Время новостей»

07.10, 08.15, 22.40, 23.20, 
00.15, 03.15 «Бизнес-
время»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

08.30 «Интеллект»
08.45, 09.50, 12.50, 13.50, 

14.50, 16.10, 17.20, 17.50, 
22.50, 23.50, 03.35 «По-
года»

09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 
элемент»

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

16.15, 04.40 «Лесной 
патруль»

17.25 «Не первый взгляд»
18.15, 02.30 «Окно в Европу»
21.40, 03.00, 04.00 «Время-

Тайм»
22.15 «Особенный взгляд»
23.30, 00.20 «CRIME NEWS»
23.45, 00.35, 04.15 «Хроника 

недели»
04.20 «Новости киевщины»

НТН
05.40 Худ.фильм «Вопреки 

всему» (1)
06.50 Худ.фильм «Волчья 

кровь»
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 Сериал «Версия - 3»
12.00 Сериал «Детективы»
12.30 Сериал «СБУ. Спец-

операция»
14.35 Сериал «Литейный»
16.45, 19.00, 01.15 «Свiдок»
17.00 Сериал «Псевдоним 

«Албанец - 3»
19.30 Сериал «Сонька - 

Золотая ручка»
23.30 Худ.фильм «Пленный» 

(2)
01.45 Худ.фильм «Воин» (2)
04.00 Худ.фильм «Убить 

президента» (2)
05.30 «Уроки тетушки Совы»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
09.15 «Три сестры»
10.20 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.15 Сериал «Сабрина- 
маленькая ведьма»

12.10, 23.00 Сериал «Кли-
ника»

13.10, 00.00 Сериал «Мен-
талист»

14.00 «Орёл и Решка»
15.00, 18.00 «Званый ужин»
16.00 «Шопинг монстры»
17.00 «Дом на зависть всем»
19.00 «КВН- 2012»
21.40 «Рассмеши комика»
22.40 «Женская лига»
00.50 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
05.10, 01.15 Служба розыска 

детей
05.15 Сериал «Как сказад 

Джим»
05.55 Очевидец. Самое 

шокирующее
06.40 Подъем
06.45 Очевидец. Самое 

смешное
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 00.50, 02.50 
канала

07.30 «Мой малыш»
08.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
09.00, 16.45 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире пре-
ступных страстей»

10.05, 19.35 Сериал «Папины 
дочки»

13.15, 14.20 Kids’ Time
13.20 Мультсериал «Злюки 

бобры»
14.35, 15.40 Teen Time
14.40 Сериал «АйКарли»
15.45 Сериал «Третья плане-

та от солнца»
17.55, 20.40 Сериал «Во-

ронины»
21.00 «Лучшие»
22.00 «Дело вкуса»
22.45 Сериал «Школа»
23.55 Сериал «Дневники 

вампира»
01.20 Сериал «Сплетница»

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

Вести
09.30 «Вся Россия»
09.45 Ток-шоу «1000 

мелочей»
10.20 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00, 03.10 Сериал «Ефро-

синья. Таежная любовь»
12.30, 15.30, 17.40 Местное 

время. Вести-Москва
12.50 Вести. Дежурная 

часть
13.00 Ток-шоу «Дело Х. 

Следствие продолжа-
ется»

13.55 Сериал «Институт 
благородных девиц»

14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Всегда гово-

ри «всегда» - 7»
18.30, 02.30 «Прямой эфир»
19.20 Сериал «Вероника. 

Потерянное счастье»
21.15 Сериал «Объект 11»
22.05 «Исторические 

хроники» с Николаем 
Сванидзе. «1990. Распад»

23.05 Худ.фильм «Неиде-
альная женщина»

00.55 «Целители. Расплата 
за невежество»

02.05 Вести.ru. Пятница

НТВ-МИР
04.00 «НТВ утром»
06.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2». «Опекун-
ство», «Женские уловки»

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
«Сегодня»

08.25 «Запах боли»
09.25 «Спасатели»
10.00 Сериал «Таксистка-4». 

2 серия
11.35 «До суда»
12.35 «Суд присяжных»
13.35, 16.35 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие»
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт»

15.35 Сериал «Супруги». 
«Неслужебное рассле-
дование»

17.35 «Прокурорская 
проверка»

18.45 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским

19.40 Сериал «Литейный». 
«Случайный попутчик», 
«Западня»

21.30 Детектив «Конец 
света»

23.15 Сериал «Город соблаз-
нов». 8, 9, 10 серия

02.00 Сериал «Бальзаков-
ский возраст, или Все 
мужики сво...». «Измен-
ник коварный», «Любовь 
к телевидению, или как 
Соня потеряла своего 
героя...», «Любовь по-
московски», «Свидание в 
пятницу вечером»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
05.05 «Пока все дома»
09.15 «Доброе утро»
09.30 «Контрольная за-

купка»
10.00 «Жить здорово!»
11.00, 04.10 «Модный при-

говор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Доброго здоро-

вьица!»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Хочу знать»
15.45 «Дешево и сердито»
16.30 «Ты не один»
17.05 «Жди меня»
18.40 «Давай поженимся!»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды». 

Большой новогодний 
концерт

23.25 Худ.фильм «Кин-
дза-дза»

01.45 Худ.фильм «Адам 
и Хева»

02.55 Худ.фильм «Развлече-
ние для старичков»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
01.00, 05.05 «Доброе утро»
05.00, 08.00, 11.00 Новости
06.05 «Жить здорово!»
07.05 Модный приговор
08.15 Контрольная закупка
08.40 «Время обедать!»
09.10 «Доброго здоро-

вьица!»
10.00 Другие новости
10.25, 14.40 Понять. Про-

стить
11.15 «Хочу знать»
11.45 «Дешево и сердито»
12.40 «Ты не один»
13.10 «Жди меня»
14.00 Вечерние Новости
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Поле чудес»
17.00 «Время»
17.30 «Две звезды». 

Большой новогодний 
концерт

19.15 Худ.фильм «Пляж»
21.10 Худ.фильм «Вердикт»
23.20 Худ.фильм «Факир 

на час»
00.25 Сериал «24 часа»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Я всё решу 

сама». Фильм 1 «Танцую-
щая на волнах» 3 серия

10.00 Сериал «Мент в 
законе-5». Фильм 2 
«Квартирный вопрос» 
4 серия

11.00 «Своими глазами»
12.00 «48 минут»
13.00 Худ.фильм «Неуста-

новленное лицо»
15.00, 17.00, 22.00 «Сейчас 

в мире»
15.08, 17.08, 01.00 «Особое 

мнение»
16.00, 02.00 Сериал «Я всё 

решу сама». Фильм 1 
«Танцующая на волнах» 
4 серия

18.00 «Кейс»
19.00, 04.00 «Всё так»
20.00, 05.00 Сериал «Бан-

дитский Петербург-7. 
Передел». 4 серия

21.00, 03.00 Сериал «Мент 
в законе-5». Фильм 3 
«Автоматчики» 1 серия

23.00 «Германия за неделю»
23.30 «Арт-навигатор»
00.00 «Сканер»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
08.00, 20.30, 23.00, 04.00 

Сегодня
08.30, 16.30 Вокруг света
10.15 Цивилизация. Как 

Фейсбук изменил мир. 
Арабская весна с.1

11.45 Ювелир ТВ
14.30, 00.00 Игра в слова и 

не только
17.30 Семь чудес Украины
17.45 Цивилизация. Как 

Фейсбук изменил мир. 
Арабская весна с.2

19.00, 23.30 Знак воскли-
цания

21.00 «Тендер News» с На-
тальей Седлецкой

22.00 Альбертэйнштейн
02.00 Политклуб Виталия 

Портникова
04.30 Худ.фильм «Герои 

Сибири» (1)

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.25 Худ.фильм «Свой 

парень». 12+
07.40 Худ.фильм «Дачная 

поездка сержанта Цыбу-
ли». 12+

09.10, 13.10 «Петровка, 
38». 16+

09.30, 12.30, 15.30, 17.50, 
22.15 События

09.50 Худ.фильм «Одиссея 
капитана Блада». 12+

12.50 Город новостей
13.30 Док.сериал «Вос-

питание детенышей. 
Тюлени». 6+

14.35 «Врачи». 12+
15.50 Док.фильм «За гра-

нью тишины. Инфразвук-
убийца». 12+

16.45 «Право голоса». 16+
18.15 Худ.фильм «Женская 

логика 2». 12+
20.20 Приют комедиантов. 

12+
22.35 Худ.фильм «Широко 

шагая». 12+
00.00 Худ.фильм «Инспек-

тор разиня». 12+
02.00 Док.фильм «Внезап-

ное наследство». 12+
02.45 Док.фильм «Служеб-

ный роман». 12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.30 Худ.фильм «Финист - 

ясный сокол!»
10.00, 17.30 Док.фильм о 

Кино
11.00, 18.30 Сериал «Гибель 

империи»
13.00 Худ.фильм «Сердца 

четырех»
14.30 Худ.фильм «Иду на 

грозу»
20.30 Худ.фильм «Пилоты»
22.00 Худ.фильм «Дачная 

поездка сержанта 
Цыбули»

23.30 Худ.фильм «Конец 
императора тайги»

01.00 Худ.фильм «Судьба 
человека»

02.30 Худ.фильм «Барышня-
крестьянка»

04.00 Худ.фильм «И Бог 
создал женщину»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Комедия 

«Сочинение ко дню По-
беды» 12+

09.55, 17.55, 01.55 Триллер 
«Монстры» 12+

11.35, 19.35, 03.35 Боевик 
«Хороший, плохой, 
долбанутый» 16+

14.00 Комедия «Секс и 101, 
22.00, 06.00 смерть» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Худ.фильм 

«Тимур и его команда». 
2 с., 12+

02.05, 08.05, 14.05 Мультсе-
риал «Доктор Айболит» 
ф.5 «Айболит спешит на 
помощь». 0+ «Сборник 
мультфильмов. «Закон 
племени». 6+ «Морепла-
вание Солнышкина». 6+ 
«Ветерок». 0+»

03.00 Мультсериал «Сан-
докан. Два тигра». 20, 
09.00, 15.00 с., 12+, «День 
рождения». 6+, «Про 
дудочку и птичку». 0+

04.00, 10.00, 16.00 Худ.
фильм «Мой добрый 
папа». 12+, «Волшебная 
палочка». 0+

05.30 Мультсериал «Супер-
герои». 21, 11.30, 17.30 
с., 12+

06.00, 12.00, 18.00 «Всемир-
ная картинная галерея 
с тетушкой Совой» 6+, 
«Верлиока». 0+

НАШЕ КИНО
06.00 Худ.фильм «Летняя 

поездка к морю» 16+
08.00 Худ.фильм «Воскрес-

ный папа» 12+
10.00 Худ.фильм «Нечистая 

сила» 18+
12.20 Худ.фильм «До буду-

щей весны...» 12+
13.30, 01.30 Худ.фильм «От-

крытая книга-2» 12+
15.00, 16.30 Худ.фильм 

«Новые приключения 
янки при дворе короля 
Артура» 16+

18.00 Худ.фильм «Рядом с 
нами» 12+

20.00 Худ.фильм «Взлом-
щик» 18+

22.00 Худ.фильм «Ася» 12+
00.00 Худ.фильм «Рабочий 

поселок» 12+
03.00 Худ.фильм «Золотая 

баба» 12+
04.30 Худ.фильм «Поживем 

- увидим» 12+

КИНОКЛУБ
05.00 Худ.фильм «Отсут-

ствие» 16+
07.00 Худ.фильм «Ужасноe 

счастьe» 16+
09.00, 01.00 Худ.фильм 

«Мулан» 16+
11.00, 03.00 Худ.фильм 

«Мужчины в большом 
городе» 18+

13.00 Худ.фильм «Отзвуки 
эха» 16+

15.00 Худ.фильм «Женщина 
и мужчины» 18+

17.05 Худ.фильм «Сначала 
любовь, потом свадьба» 
12+

19.00 Худ.фильм «Заговор-
щица» 16+

21.05 Худ.фильм «Опасный 
метод» 18+

23.00 Худ.фильм «Психо» 
18+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 Док.фильм «Послед-

ний сезон» 12+
04.30 «Поет Дин Рид» 12+
05.00 «Актеры и судьбы» 

12+
05.40, 23.40 Худ.фильм «Моя 

судьба» 12+
07.00, 13.00, 19.00, 01.00 

«ВРЕМЯ» 12+
08.00, 14.00, 02.00 «Рожден-

ные в СССР» 12+
09.00, 15.00 «Программа 

А» 12+
10.00 «И в шутку, и всерьез» 

12+
10.35 ВИА «Самоцветы» 12+
11.05 «Торговый ряд» 12+
11.30, 17.30 Телеспектакль 

«Мегрэ и человек на 
скамейке» 12+

16.00 «Камера смотрит в 
мир» 12+

16.50 Фильм-концерт 
«Музыка дождя» 12+

20.00 «Колба времени» 16+
21.00 Док.фильм «Вокруг и 

около» 12+
22.05 «Битломания» 12+
23.00 Док.фильм «Призна-

ние в любви» 12+
03.00 Док.фильм «Мир 

танца» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала - 5». 6 серия «За 
козла ответишь». 16+

20.00 Сериал «Агент 
особого назначения - 2». 
Фильм 6 - «Кровавый 
спорт». 1 ч. 16+

21.00 Сериал «Мент в 
законе - 4». ф.3. «Капкан 
для смотрящего». 4 
серия 16+

22.00 Сериал «Эра Стрель-
ца-2». 9 серия 16+

23.00 Сериал «Крот 2». 9 
серия 16+

00.00 Сериал «Русский шо-
колад». 21 серия 16+

TV 1000
02.00, 00.20 «In and Out» U
03.45 Криминальное 

кино «Последнее дело 
Ламарки» 16+

05.45 Комедия «Буги-вуги» 
16+

07.30 Комедия «Мачеха» 
12+

09.45 Боевик «Шафт» 16+
11.30 Триллер «Медвежат-

ник» 16+
13.45 Комедия «Школа 

рока» 12+
15.45 Комедия «Кошки-

мышки» 16+
18.00 Драма «Изгой» 12+
20.30 Драма «Заповедная 

дорога» 16+
22.20 Фильм ужасов «Зво-

нок» 16+

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм (1)
07.20 Мультсериал «Год-

зилла» (1)
08.10, 09.35, 22.40 «Улётное 

видео по-русски»
08.30 «Облом UA»
08.55, 21.25 Дневник Ралли 

Даккар
09.00, 21.00 Новости 2+2

10.15, 12.05 «Убойное 
видео»

10.40 «Месть природы»
11.15 «Нереальные 

истории»
12.30, 18.00 Сериал «Офи-

церы» (1)
13.25 Сериал «Кодекс 

чести» (1)
14.15 Сериал «Солдаты» (1)
16.00 Сериал «Команда 

Че» (1)
17.00 Сериал «Граница. 

Таежный роман» (1)
19.00 Сериал «Кодекс 

чести» (2)
20.00, 21.40 Сериал «По-

бег» (1)
23.00 Всемирная серия 

бокса: Украина - Ка-
захстан

02.00 «Дорожние войны»
03.45 Худ.фильм «Окно 

напротив» (1)
05.10 Мультфильмы

TV1000 ACTION
03.00 Фильм ужасов «Из под 

земли» 16+
05.00 Боевик «Во имя коро-

ля 2» 16+
07.00 Комедия «Сражения 

солдата Келли» 12+
09.00 Драма «Разумное 

сомнение» 16+
11.00 Триллер «Выход на 

посадку» 16+
13.00 Мультфильм «Ренес-

санс» 16+
15.00 Комедия «Зомби по 

имени Фидо» 16
17.00 Криминальное кино 

«Зона преступности» 16+
19.00 Боевик «Шоссе смер-

ти» 16+
20.55 Боевик «Блэйд. 

Троица» 16+
23.00 Мягкая эротика «Ме-

довый месяц» 18+
00.40 Мягкая эротика «Ка-

никулы Клаудии» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Худ.фильм «Найдё-

ныш-3» 12+
05.05 Худ.фильм «Мои 

каникулы»
05.35, 07.20, 16.00, 17.50, 

01.00 «Окно в кино»
05.40, 16.05 Сериал «Кавале-

ры морской звезды» 16+
06.30, 17.00, 01.05 Сериал 

«Фурцева» 16+
07.25 Худ.фильм «Свадьба 

по обмену»
09.00 Худ.фильм «13 по-

ручений»
10.05 Худ.фильм «Сатисфак-

ция» 16+
11.45 Худ.фильм «Интерде-

вочка» 16+, «Караси» 16+
18.00 Худ.фильм «Далеко от 

войны» 16+
19.50 Худ.фильм «Дневник 

его жены» 16+
21.40 Худ.фильм «Русский 

сувенир»
23.30 Худ.фильм «Вторже-

ние» 12+

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицейская 

академия»
05.30 «Битва анекдотов»
06.10 «Бодрое утро»
07.00, 12.40 «Минутка для 

ребенка»
07.30 «Клуб юмора»
09.00, 18.00 Сериал «Конан»
09.50 Худ.фильм «Ама-

зонки»
11.40, 17.00 Сериал «Отчаян-

ные родители»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол»
16.30 Мультсериал «Сокро-

вища острова черепах»
19.00 Сериал «Элен и 

ребята»
20.00 Мультсериал «Чело-

век-паук»
20.15 «33 м2»
21.00 Худ.фильм «Король 

Калифорнии»

MAXXI-TV
06.30, 19.30 Йога
07.15, 07.45, 11.50, 18.55 Со-

юзмультфильм
07.25 «Сбросим лишнее»
08.15, 19.10 «Все про все»
08.25, 14.15 «Восточные 

танцы»
08.50, 01.10 MaxxiМузыка
09.05, 16.00 «Вкус сыра»
09.50 «Мир путешествий»
10.25 «Взрослые дети»
11.05 Фестиваль ТВ - Старт
12.25, 21.25 «Выдающиеся 

мужчины»
12.35, 16.45 Телеювелирторг
20.05 Что такое хорошо и 

что такое плохо?
20.45 «Тур-Гламур»
21.30 «Путеводитель вы-

ходного дня»
22.10 Джунгли шоу-бизнеса
22.55 «Ukrainian Fashion 

Week»

УТ-1

П’ятниця, 18 січня
Cхід 7.50 Захід 16.27
Тривалість дня 8.37

Схід 10.28 
Захід ....

ОвенМихей, Григорій
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Телебачення

УТ-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 06.55, 07.55, 17.40, 

23.20 Погода
06.10 Мир православия
06.40 Киножурнал «Хочу 

все знать»
07.00, 23.25 Эра здоровья
07.25 Смех с доставкой 

на дом
08.00 Шустер-Live
11.15 Рейтинг налогопла-

тельщиков
12.45, 01.35 Биатлон. Кубок 

мира. Гонка преследова-
ния (женщины)

14.10 Место встречи. Гала 
концерт

15.10 В гостях у Д. Гордона
16.10, 03.00 Биатлон. Кубок 

мира. Гонка преследова-
ния (мужчины)

17.50 Золотой гусь
18.15 Крым-music fest
20.50 Мегалот
21.00, 01.20 Итоги дня
21.15 Украинская песня
21.45 Звезды юмора. 

К.Новикова, братья По-
номаренко

22.50 Суперлото, Тройка, 
Кено

23.00 Твой голос
23.50 Юбилейный вечер 

А.Демиденка «На рассто-
янии души». 1 часть

04.30 «Потомки» с 
Н.Рибчинской и 
К.Гнатенком

05.25 Школа юного супе-
рагента

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Голос. Дети»
08.00 «Светская жизнь»
09.00 «Кто там?»
10.10, 10.35 Мультсериал 

«Чип и Дейл» (1)
11.00 «Мир наизнанку - 3: 

Танзания, Эфиопия»
12.00 Мультфильм «Рожде-

ственская история» (1)
13.55 Худ.фильм «История 

вечной любви, или 
Золушка» (1)

16.35 «Вечерний Киев»
18.30 «Рассмеши комика»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.00 Худ.фильм «Пираты 

Карибского моря: 
Проклятие Черной жем-
чужины» (2)

23.10 Худ.фильм «Крими-
нальная фишка Генри» 
(2)

01.20 Худ.фильм «Возмез-
дие» (2)

03.10 Худ.фильм «Братство 
волка»

ИНТЕР
06.30 Худ.фильм «Синдбад: 

Легенда семи морей»
08.10 Худ.фильм «Поли: 

История попугая»
10.00 «Орел и Решка»
11.00 Концерт «Фестиваль: 

Большая Разница в 
Одессе»

13.00 Сериал «Катерина 
3» (1)

20.00, 00.10 «Подробности»
20.25 Концерт «Между-

народный фестиваль 
юмора «Юрмала 2012»»

22.20 Худ.фильм «Шерлок 
Холмс. Комнаты смерти: 
Комбинация Белого 
коня»

00.45 Худ.фильм «Заво-
дила» (2)

02.40 Док.сериал «Жад-
ность»

ICTV
04.25, 04.55 Погода
04.30, 05.00 Свитанок
05.45 Козырная жизнь
06.15 Сериал «Такси»
08.30 Звезда YouTube
09.40 Дача
10.45 Квартирный вопрос
11.50 Смотреть всем!
12.50 За рулем. Премьера
13.20 Худ.фильм «Возмеще-

ние ущерба»
15.45 Несекретные файлы
16.45 Экстренный вызов
17.45 Максимум в Украине
18.45 Факты. Вечер
19.00 Худ.фильм «Стира-

тель»
21.15 Худ.фильм «Точка 

обстрела»
23.05 Худ.фильм «Пандо-

рум» (2)
01.15 Худ.фильм «Легион» 

(2)
02.55 ПроЦiкаве

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, 

23.00 «Погода»
07.10, 12.40, 21.05 Теле-

газета
07.15, 05.00 «На углу улиц»
07.45 «В гостях у Ладика и 

Маши»
08.00 «Контакт»
09.00 «Перчинка»
09.30, 11.35, 15.10 «Гарна 

новина»
09.35 «Интеркласс»
09.50, 13.20, 15.00, 19.15 

«Рассуждалки»
10.00 «Медицинский 

журнал»
10.15 «Шаг навстречу»
10.20 «Таємницi фокусiв»
11.40 «Пiдземка»
11.50 «Афиша»
12.35 Погода
12.45 «Косметичка»
13.15, 17.00, 20.15 «На землi 

на рiднiй...»
13.30 «Сделано руками»
14.00 «Телеспортклуб»
14.30 «Книжная полка»
15.15 «Мульт-сюрприз от 

Ладика и Маши»
16.30 «Зооквартал»
17.05, 20.20 «Епiзоди колиш-

нього»
17.10 «Телегазета»
17.20, 02.40 Худ.фильм 

«Минин и Пожарский» 1 
категория

19.30 «Беседы о вечном»
20.00 «Чоловiчий клуб»
20.30, 01.30 «Мiсто. Тиж-

день»
21.10 «Уїк-енд експрес»
21.40 «Близкие Путеше-

ствия»
22.00 «ARTiCOOL»
22.30 Док.фильм «Творець з 

божою iскрою»
23.05 «Я i мiй дiм»
00.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
02.00 Док.фильм
04.30, 05.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.35 Сериал «Тру Джексон»
06.45 Шуры-Амуры
09.00 Мультсериал «Рога и 

Копыта: Возвращение»
09.35 Мультсериал «Пинг-

вины из Мадагаскара»
10.00 Файна Юкрайна
11.00 Уральские пельмени
12.00 Люди ХЭ
13.00 Нереальная история
14.00 Сериал «Папины 

дочки»
18.10 Худ.фильм «Вид 

сверху лучше»
20.00 Худ.фильм «Пене-

лопа»
22.05 Худ.фильм «Марс 

атакует!» (2)
00.10 Спортрепортер
00.15 Худ.фильм «Обещать - 

не значит жениться» (2)
02.45 Сериал «Сплетница»
03.25 Зона ночi

СТБ
05.50, 09.40, 19.00 «Україна 

має талант!-4»
08.50 «Караоке на Май-

дане»
15.55 Худ.фильм «Двенад-

цать стульев»(1)
23.10 Худ.фильм «Умница, 

красавица»(1)
02.55 Ночной эфир

ТОНИС
06.00 Страна советов
06.30, 08.35, 15.20, 18.55, 

19.55 Погода
06.40, 18.15 Кумиры
06.50 Ф-стиль
07.20, 04.25 Будь в курсе!
07.50, 17.25, 03.10 Цивилиза-

ция Incognita
08.00 Служба новостей «Со-

циальный пульс»
09.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Сергей Михай-
лов, 2 часть

10.00 Худ.фильм «Про Витю, 
про Машу, про морскую 
пехоту» (1)

11.15 Худ.фильм «Я - Хор-
тица» (1)

12.30 Этот удивительный 
мир

12.50 Борис Невзоров. 
Герой-любовник, 
холостяк?

14.15 Арт City
14.55 За семь морей
16.30 Как я заработал свои 

миллионы
17.40, 03.55 Дневник для 

родителей
18.30 Социальный пульс 

выходных
19.00, 05.20 Внутренний 

враг. Спецслужбы и 

революция
20.00, 03.30 Ронин. Ток-шоу 

с Дмитрием Выдриным
20.40 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Катя Гусева, 
часть

21.45 Интересное кино. 
Звучная фамилия - Него-
да, или Маленькая Вера5 
лет спустя

22.50 Олег Анофриев. 
Между прошлым и 
будущим

23.55 Женщины, которые 
мечтали о власти

00.50 Амурные мелодии (3)
01.30 Худ.фильм «Правила 

секса» (3)
04.50 Такова спортивная 

жизнь. Вячеслав 
Олейник

ТЕТ
06.00, 10.40 Ералаш
07.05 Сериал «Как я встре-

тил вашу маму» (1)
07.40 Твинисы
08.00 Телепузики
08.35 Лентяево
09.00 Мультик с Лунтиком
09.40 Мультсериал «Даша-

следопыт»
10.05 Мультсериал «Лило и 

Стич» (1)
11.25 Сериал «Моя прекрас-

ная няня» (1)
13.35, 22.20 Веселые 

мамзели
14.00 Одна за всех
15.00 Мультфильм «Шеве-

ли ластами, Сэмми!»
16.35 Худ.фильм «LOL: 

Лето. Одноклассники. 
Любовь» (1)

18.35 Худ.фильм «Дети 
шпионов 4: Армагеддон» 
(1)

20.30 Виталька
21.30 Даешь молодежь!
23.00 Худ.фильм «Вампи-

релла» (3)
00.40 Comedy Woman
01.30 Худ.фильм «Увидимся 

в сентябре» 1 серия (1)
02.55 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Серебряный 

апельсин
07.00, 19.00, 03.40 События
07.10 Сериал «Интерны» (1)
09.00 Лучший повар на селе
10.00 Тайны звезд
11.00, 04.00 Сериал «Вкус 

граната» (1)
13.20 Сериал «След» (1)
16.20, 19.20 Сериал «Пят-

ницкий» (1)
21.40 Сериал «Мент в за-

коне - 6» (1)
01.10 Худ.фильм «Запах 

женщины» (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 «Интеллект»
10.15 «Здоровые истории»
11.10 «Трансмиссия»
11.30 «Автопилот-тест»
12.10 «Окно в Европу»
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 «Особенный взгляд»
19.30, 02.10 «Машина 

времени»
20.10, 01.10, 05.10 «Портреты 

з Сергеем Дорофеевым»
21.10, 02.40 «Большая по-

литика»
21.40, 03.00, 06.00 «Окно в 

Америку»
22.00, 03.40 «В кабинетах»
22.30 «Мастер-класс с На-

талкой Фицич»
00.30 «Мотор»

02.30, 03.30, 04.30, 04.55, 
05.50, 06.20 «Хроника 
недели»

04.10 «Жизнь интересна»
04.35 «Акцент»

НТН
06.00 «Легенды бандитско-

го Киева»
06.25 Худ.фильм «Бессмерт-

ный гарнизон» (1)
08.00 Сериал «Строго на 

юг» (1)
10.00 «Железный Оскар»
10.35 «Крутые 90-е»
11.30 «Речовий доказ». 

Капкан для интуриста
12.00, 23.00 «Главный 

свидетель»
13.00 Худ.фильм «Возвра-

щение «Святого Луки» (1)
15.00 Сериал «Против 

течения»
19.00 Сериал «Паутина - 5»
00.00 Худ.фильм «Расследо-

вание» (2)
02.10 Худ.фильм «Джор-

джино» (2)
05.10 «Речовий доказ»
05.35 «Уроки тетушки Совы»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
09.00 Мультсериал «Сказки 

Ганса Христиана Андер-
сена»

10.20 Мультфильм «Счаст-
ливый эльф»

11.00 Мультфильм 
«Губка Боб - Квадратные 
штаны»

12.45 Худ.фильм «Суперз-
везда»

14.45 «Подари себе жизнь»
15.50 Худ.фильм «Однажды 

в провинции»
18.00 «Рассмеши комика»
19.00 «КВН- 2012»
21.40 Сериал «Сверхъесте-

ственное» (2)
00.10 Худ.фильм «Свидание 

моей мечты»
02.05 Худ.фильм «Наркоз» 

(2)
03.20 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
05.00 «О рыбалке всерьез»
05.35 Сериал «Тру Джексон»
06.45 Шуры-Амуры
09.00 «Мой малыш»
09.30 «Лучшие»
10.00 «Перевоплощение»
10.40 «Просто собака»
11.00 Уральские пельмени
12.00 Люди ХЭ
13.00 Нереальная история
14.00 Сериал «Папины 

дочки»
18.10 Худ.фильм «Вид 

сверху лучше» ЗА
20.00 Худ.фильм «Пенело-

па» ЗА
22.05 Худ.фильм «Марс 

атакует!» 16
00.10 Спортрепортер
00.15 Худ.фильм «Обещать 

- не значит жениться»
02.45 Сериал «Сплетница»
03.25 Зона ночi

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 Худ.фильм «Девять 

признаков измены»
05.35, 06.15 Худ.фильм «Не-

идеальная женщина»
06.00, 09.00, 12.00 Вести
07.40 Мультфильм
07.45 «Утренняя почта»
08.20 «Субботник»
09.15 «Целители. Расплата 

за невежество»
10.15 Худ.фильм «Белый 

Бим Черное ухо». 1 серия
12.20 Местное время. 

Вести-Москва
12.25 «Вся Россия»
12.40 «Честный детектив»
13.10 «Городок». Дайджест
13.40 «Актерская рулетка. 

Юрий Каморный»
14.40 Сериал «Сваты»
16.05 «Субботний вечер»
18.00 Вести в субботу
18.45 Худ.фильм «Кабы я 

была Царица...»
22.25 Худ.фильм «Альпи-

нист»
00.15 Худ.фильм «Екатери-

на Воронина»
02.00 Худ.фильм «Детям 

до 16...»

НТВ-МИР
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

17.00 «Сегодня»
06.20 «Смотр»
06.55 «Главная дорога»
07.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
08.25 «Русская начинка»
08.55 «Кулинарный поеди-

нок» с Оскаром Кучерой
09.55 «Квартирный во-

прос»
11.20 «Заклятые враги»
12.10 «Наши» со Львом 

Новоженовым»
13.00 «Возвращение Мух-

тара-2». «Гипотеза»
14.25 «Следствие вели...»
15.20 «Очная ставка»

16.20 «Александр Журбин. 
Мелодии на память»

17.30 Сериал «Одиссея 
сыщика Гурова». Фильм 
первый. «Травля»

21.05 «Чрезвычайное 
происшествие.ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

21.40 Худ.фильм «Чёрный 
полковник»

23.35 «Песня для вашего 
столика»

00.50 «Кремлёвские 
похороны. Алексей 
Ларионов»

01.45 Сериал «Бальза-
ковский возраст, или 
Все мужики сво...». 
«Тьма низких истин», 
«Остеохандроз или вос-
полнение растраченной 
шукры», «Девушки по 
вызову или солнечный 
удар в ноябре», «Прави-
ла игры или мужчина по 
сходной цене»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
06.10 «Гении и злодеи»
06.35 Худ.фильм «Яблоко 

раздора»
08.10 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.50 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.50 «Евгений Весник. 

Живите нараспашку!»
11.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
12.15 «Абракадабра»
15.10 «Бывшие жены»
16.10 Худ.фильм «...В стиле 

Jazz»
18.10 «Человек и закон»
19.10 «Минута славы». 

Золотые страницы
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
22.55 «30 лет. Начало». 

Юбилейный концерт 
Димы Билана

00.30 Сверхновый Шерлок 
Холмс. «Элементарно»

01.20 Худ.фильм «Частный 
детектив, или Операция 
«Кооперация»

02.50 Худ.фильм «Прошло-
годняя кадриль»

04.00 Худ.фильм «Молодо-
зелено»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
02.00, 06.00, 08.00, 11.00 

Новости
02.10 Фильм «...А человек 

играет на трубе»
03.15 Худ.фильм «Стежки-

дорожки»
04.25 «Играй, гармонь 

любимая!»
05.00 Умницы и умники
05.40 «Слово пастыря»
06.10 Смак
06.45 «Евгений Весник. 

Живите нараспашку!»
07.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
08.10 «Абракадабра»
11.20 Худ.фильм «Суета 

сует»
12.45, 14.10 Худ.фильм «...В 

стиле Jazz»
14.00 Вечерние Новости
14.30 «Человек и закон»
15.25 «Минута славы». 

Золотые страницы. ч.2
17.00 «Время»
17.20 «Сегодня вечером»
18.45 «30 лет. Начало». Кон-

церт Димы Билана
20.15 Сверхновый Шерлок 

Холмс. «Элементарно»
21.05 Худ.фильм «Послед-

ний король Шотландии»
23.00 Худ.фильм «Ниагара»
00.30 Худ.фильм «Прошло-

годняя кадриль»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «2012»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 «Мультфильмы»
10.00, 01.30 Худ.фильм 

«Любить...»
11.30 «Живое слово»
12.00 «В Нью-Йорке с 

В.Топаллером» Гость 
программы. Андрей 
Бартенев

13.00 «Сканер»
14.00 Телешоу «Удиви 

меня»
16.00 «Эхо недели»
16.30 «Американский 

ликбез» «Русские 
американцы. Аляска и 
Калифорния»

17.00, 00.30 «Код доступа»
18.00, 23.30, 05.00 Док.

фильм «Феномен Ванги»
19.00 «Сейчас в мире», 

«Мегополис»
19.30 «Русский акцент» с 

Евгением Масловым. 
«Амиши. Назад в 
будущее»

20.00 «Израиль за неделю»
21.00, 03.00 Худ.фильм «Са-

мара-городок» 2 серии
23.00 «Русский акцент» с 

Еленой Мещеряковой. 
«Иглы патриотов»

TBI
06.30 Благая весть с Риком 

Реннером
07.00, 17.30 ЭкспериМен-

тальный
07.45, 14.00 Правдивые 

истории. Побег из Алька-
траса с.1

08.15 Великие истории 
любви 20 века. Аристо-
тель Онассис и Мария 
Каллас

08.45, 16.30 Вокруг света
09.45 Цивилизация. Как 

Фейсбук изменил мир. 
Арабская весна с.2

11.00, 20.30 World Stories. 
Международные корре-
спонденты

11.45, 13.30, 21.15 Семь 
чудес Украины

12.00, 19.30 Исторические 
хроники с Николаем Сва-
нидзе. Ив Монтан против 
Никиты Хрущева

13.00 Здоровая жизнь с 
Ириной Трухачевой

14.30 Ювелир ТВ
18.15 Цивилизация. Смер-

тельная усталость с.1
21.30 Лекции и события
23.30 Великие истории 

любви 20 века. Кларк 
Гейбл и Кэрол Ломбард

00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.00 Клипы Jazz с Алексеем 

Коганом
04.30 Худ.фильм «Госпожа 

Министр танцует» (1)

ТВ ЦЕНТР
03.20 «Марш-бросок». 12+
03.55 Мультфильм «Испол-

нение желаний»,»Грибок-
теремок», «Лиса и волк»

04.55 «АБВГДейка»
05.20 Худ.фильм «Один 

шанс из тысячи»
07.05 «Православная 

энциклопедия»
07.35 «Наши любимые 

животные»
08.05 Худ.фильм «Город 

мастеров». 6+
09.30, 15.30, 22.05 События
09.45 «Городское собра-

ние». 12+
10.30 Худ.фильм «Сердца 

трех». 12+
12.45 Худ.фильм «Сердца 

трех 2». 12+
15.45 Худ.фильм «Казаки 

разбойники». 16+
19.00 «Постскриптум»
20.00 Сериал «Война Фой-

ла». 16+
22.25 Худ.фильм «Америкэн 

бой». 16+
00.40 Док.фильм «Тайны 

двойников». 12+
02.15 Док.фильм «Диеты и 

политика». 12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
09.00 Худ.фильм «Дай лапу, 

друг!»
10.30 Вокруг смеха
12.00 Док.фильм о Кино
13.00 Худ.фильм «Не-

везучие»
14.30 Худ.фильм «Укол 

зонтиком»
16.00 Худ.фильм «Батальо-

ны просят огня»
22.00 Худ.фильм «Слушать 

в отсеках»
01.00 Худ.фильм «Где 0-42?»
02.30 Худ.фильм «Вива, 

Мария!»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Боевик 

«Подводная лодка» 12+
09.00, 17.00, 01.00 Мелодра-

ма «Артефакт» 12+
10.35, 18.35, 02.35 Драма «Я 

объявляю войну» 16+
12.20, 20.20, 04.20 Комедия 

«Детки в порядке» 16+
14.10, 22.10, 06.10 Боевик 

«Перевозчик 3» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Фильм-

сказка «Синяя птица». 6+
02.35, 08.35, 14.35 Мультсе-

риал «Доктор Айболит» 
ф.6 «Крокодил и солнце». 
0+, «Одна лошадка 
белая». 0+

03.00 Мультсериал «Сан-
докан. Два тигра». 21, 
09.00, 15.00 с., 12+, «Сын 
камня». 6+ «Сын камня и 
великан». 6+»

04.00, 10.00, 16.00 Худ.
фильм «Егорка». 6+, 
«Сказка дедушки Ай-
По». 6+

05.30 Мультсериал «Супер-
герои». 22, 11.30, 17.30 
с., 12+

06.00, 12.00, 18.00 «Всемир-

ная картинная галерея 
с тетушкой Совой» 6+, 
«Ежик в тумане». 12+

НАШЕ КИНО
06.00 Худ.фильм «Рядом с 

нами» 12+
08.00 Худ.фильм «Взлом-

щик» 18+
10.00 Худ.фильм «Ася» 12+
12.00, 00.00 Худ.фильм «Ра-

бочий поселок» 12+
13.30, 01.30 Худ.фильм «От-

крытая книга-2» 12+
15.00 Худ.фильм «Золотая 

баба» 12+
16.30 Худ.фильм «Поживем 

- увидим» 12+
18.00 Худ.фильм «Сам я - 

вятский уроженец» 18+
20.00 Худ.фильм «Влюблен 

по собственному жела-
нию» 12+

22.00 Худ.фильм «Пацаны» 
16+

03.00 Худ.фильм «Безбилет-
ная пассажирка» 12+

04.30 Худ.фильм «Пробуж-
дение» 18+

КИНОКЛУБ
05.00 Худ.фильм «Отзвуки 

эха» 16+
07.00 Худ.фильм «Женщина 

и мужчины» 18+
09.00, 01.00 Худ.фильм 

«Сначала любовь, потом 
свадьба» 12+

10.35 «Плюс кино» 12+
11.05, 03.00 Худ.фильм «За-

говорщица» 16+
13.10 Худ.фильм «Опасный 

метод» 18+
15.00 Худ.фильм «Золото 

Ханны» 6+
17.00 Худ.фильм «Реаль-

ность кусается» 16+
19.00 Худ.фильм «Послед-

нее завещание Нобеля» 
16+

21.00 Худ.фильм «Джонни-
зубочистка» 16+

23.05 Худ.фильм «Красави-
ца из трущоб» 18+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «И в шутку, и всерьез» 

12+
04.35 ВИА «Самоцветы» 12+
05.05 «Торговый ряд» 12+
05.30, 11.30 Телеспектакль 

«Мегрэ и человек на 
скамейке» 12+

07.00, 13.00, 01.00 «ВРЕМЯ» 
12+

08.00, 02.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

09.00, 03.00 «Программа 
А» 12+

10.00 «Камера смотрит в 
мир» 12+

10.50 Фильм-концерт 
«Музыка дождя» 12+

14.00 «Колба времени» 16+
15.00 Док.фильм «Вокруг и 

около» 12+
16.05 «Было ВРЕМЯ» 16+
17.10 «Под знаком зодиака. 

Козерог» 12+
18.30 «Лестница Якоба» 

в гостях у «Утренней 
почты» 12+

20.00 Худ.фильм «Перевод 
с английского» 12+

22.00 Док.фильм «Послед-
ний сезон» 12+

22.30 «Поет Дин Рид» 12+
23.00 «Актеры и судьбы» 

12+
23.40 Худ.фильм «Моя 

судьба» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала - 5». 7 серия 
«Дело рыжих (Сам себе 
режиссер)». 16+

20.00 Сериал «Агент 
особого назначения - 2». 
ф.6. «Кровавый спорт». 
2 ч. 16+

21.00 Сериал «Мент в за-
коне - 4». ф.4. «Доходное 
место». 1 серия 16+

22.00 Сериал «Эра Стрель-
ца-2». 10 серия 16+

23.00 Сериал «Крот 2». 10 
серия 16+

00.00 Сериал «Русский шо-
колад». 22 серия 16+

TV 1000
02.00 Триллер «Медвежат-

ник» 16+
04.10 Драма «Изгой» 12+
06.45 Комедия «Кошки-

мышки» 16+
09.00 Комедия «Школа 

рока» 12+
11.00 Комедия «Как от-

делаться от парня за 10 
дней» 12+

13.30 Драма «Тренер Кар-
тер» 12+

16.00 Приключения 
«Лемони Сникет. 33 не-
счастья» 12+

18.00 Драма «Девушка из 
воды» 16+

20.00 Фильм ужасов «Зво-
нок» 16+

22.00 Криминальное кино 
«Отступники» 16+

00.25 Приключения «Окса-
на в стране чудес» 12+

«2+2»
08.10 СоюзМультфильм (1)
09.10 Мультсериал «Год-

зилла» (1)
10.15 Сериал «Пиключения 

Мерлина» (1)
13.00 Худ.фильм «К2: 

Предельная высота» (1)
15.30 Худ.фильм «Лед» (1)
17.30 Худ.фильм «Арктиче-

ский взрыв» (1)
19.35 Худ.фильм «После-

завтра» (2)
22.00 «Бойцовский клуб»
22.55 Худ.фильм «Море 

дьявола» (3)
00.30 Худ.фильм «Реликт» 

(3)
02.15 «Дорожние войны»
04.00 Сериал «Преступле-

ние со многими неиз-
вестными» (1)

05.00 Мультфильмы

TV1000 ACTION
03.00 Мультфильм «Ренес-

санс» 16+
05.00 Комедия «Сражения 

солдата Келли» 12+
07.00 Триллер «Снайпс» 16+
09.00 Комедия «Зомби по 

имени Фидо» 16
11.00 Криминальное кино 

«Зона преступности» 16+
13.00 Драма «Окись» 16+
15.00 Мелодрама «Неуло-

вимый» 16+
17.00 Боевик «Пуленепро-

биваемый» 16+
19.00 Боевик «Сотовый» 16+
21.00 Боевик «Рассвет 

мертвецов» 18+
23.00 Мягкая эротика «Ка-

никулы Клаудии» 18+
00.40 Мягкая эротика 

«Точка»Икс»» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Худ.фильм «Далеко от 

войны» 16+
05.35, 07.20, 16.00, 17.50, 

01.00 «Окно в кино»
05.40, 16.05 Сериал «Кавале-

ры морской звезды» 16+
06.30, 17.00, 01.05 Сериал 

«Фурцева» 16+
07.25 Худ.фильм «Праздник 

Нептуна»
08.20 Худ.фильм «Чапаев» 

12+
09.55 Худ.фильм «Одинокая 

женщина с ребёнком» 
12+

11.50 Худ.фильм «Полу-
ночная бабочка»

12.30 Сериал «Иван По-
душкин. Джентльмен 
сыска» 12+

18.00 Худ.фильм «Ёлки 2»
19.40 Худ.фильм «Остано-

вился поезд» 12+
21.15 Худ.фильм «Светлая 

личность» 12+
22.40 Худ.фильм «Корабль» 

16+

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицейская 

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 «Галак-

тический футбол»
11.00 Мультсериал «Сокро-

вища острова черепах»
12.00, 18.00 Сериал «От-

чаянные родители»
13.00 «Гуморины из 

торбины»
15.00 Мультсериал «Чело-

век-паук»
15.30 «33, 19.00 м2»
16.00 Худ.фильм «Обе-

зьяна»
19.40 Сериал «Элен и 

ребята»
20.40 Худ.фильм «Человек 

года»

MAXXI-TV
06.30, 08.10, 15.30, 01.10 

MaxxiМузыка
07.50 «Сбросим лишнее»
08.50, 18.10 Йога
09.35, 14.55 Союзмуль-

тфильм
10.20 «Путеводитель вы-

ходного дня»
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 Телеювелирторг
18.55 Худ.фильм «Авто-

мобиль»
21.05 «Женские откро-

вения»
21.50 «Все про все»
22.10 «КиноМакси»
22.55 Портретные очерки. 

Майя Плисецкая
23.45 «Ukrainian Fashion 

Week»

Субота, 19 січня
Cхід 7.49 Захід 16.29
Тривалість дня 8.40

Схід 10.54 Захід 00.51
Перша чверть

Тілець
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Телебачення

УТ-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.05, 08.55, 09.00, 

14.55, 16.45, 23.00 Погода
06.10, 09.30 Шаг к звездам
06.40 Время культуры
07.10 Твой голос
07.30 Сельский час
08.00 Укравтоконтинент
08.20 Смех с доставкой 

на дом
09.05 Золотой гусь
10.10 Честь имею при-

гласить
10.55 Ближе к народу. Бура-

новские бабушки
11.30, 02.00 Биатлон. 

Кубок мира. Эстафета 
(женщины)

13.00 Шеф-повар страны
13.50 Кривое зеркало
15.00 Наш спорт
15.10, 03.30 Биатлон. 

Кубок мира. Эстафета 
(мужчины)

16.50 Концертная про-
грамма Витаса «Песни 
моей мамы»

18.05 Крым-music fest
20.50, 01.50 Официальная 

хроника
21.00, 01.20 Итоги недели
21.30 Фестиваль песни и 

юмора в Коблево
22.00 Фольк-music
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.05 Юбилейный вечер 

А.Демиденко «На рассто-
янии души». 2 часть

05.05 Док.фильм «Вячеслав 
Черновол. Украинский 
вестник»

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Голос. Дети»
07.50 Мультфильм (1)
08.10 «Ремонт +»
09.00 «Лото-Забава»
10.10, 10.35 Мультсериал 

«Чип и Дейл» (1)
11.00 «Кулинарные курсы 

с Ю. Высоцкой. Италия 
Тоскана»

11.25 «Большая разница»
13.00 Худ.фильм «Не-

вероятные приключения 
итальянцев в России» (1)

15.10 Худ.фильм «Бабушка 
на сносях»

19.30, 01.20 «ТСН-неделя»
20.15 Худ.фильм «Zолушка» 

(2)
22.15 «Светская жизнь»
23.15 Худ.фильм «Прада и 

чувства»
02.05 Худ.фильм «Майор 

Данди» (1)
04.10 Худ.фильм «Крими-

нальная фишка Генри» 
(2)

ИНТЕР
05.55 Худ.фильм «Поли: 

История попугая»
07.20 Мультсериал «Винкс 

5»
08.15 Мультсериал «Панда 

Кунг-фу 2»
10.10 «Школа доктора Кома-

ровского»
11.00 Худ.фильм «Хочу 

ребенка» (1)
13.00 Сериал «Чокнутая»
16.25 Худ.фильм «Ее 

сердце» (1)
18.20, 20.55 Сериал «Шпи-

он» (2)
20.00, 00.50 «Подробности 

недели»
22.35 Худ.фильм «Пу-

тешествие в машине 
времени»

01.30 Худ.фильм «Взрыв из 
прошлого» (1)

03.05 «Жадность»

ICTV
05.25, 05.45 Погода
05.30 Факты
05.50, 04.35 Свитанок
06.40 Квартирный вопрос
07.35 Анекдоты по-

украински
07.55 Дача
09.05 Основной инстинкт
09.30, 12.20 Смотреть всем!
10.50 ОлимпиЛяпы
11.30 Козырная жизнь
12.00 Мульт личности
13.20 Криминальный 

облом
14.20 Худ.фильм «Стира-

тель»
16.50 Худ.фильм «Точка 

обстрела»
18.45 Худ.фильм «Возмеще-

ние ущерба»
20.55 Худ.фильм «Легион» 

(2)
22.55 Другой футбол
23.25 Худ.фильм «Пастырь» 

(2)
01.15 Худ.фильм «Пандо-

рум» (2)
03.05 ПроЦiкаве

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.00 «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 «Таємницi фокусiв»
10.30 «Косметичка»
11.05 «Чоловiчий клуб»
11.30 «Епiзоди колишнього»
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 теле-

журнал»
15.45, 19.00 «Близкие Путе-

шествия»
16.00 «Сделано руками»
16.35, 03.10 Худ.фильм 

«Волочаевские дни» 1 
категория

18.25 «Перчiнка»
18.55 «Шаг навстречу»
19.15 «ARTiCOOL»
19.45 Молодiжна програма 

«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»
00.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
03.00 Док.фильм
05.00 «Музыкальный 

калейдоскоп»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.45 Сериал «Тру Джексон»
06.05 Шуры-Амуры
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
08.25, 09.35 Мультсериал 

«Пингвины из Мадага-
скара»

09.00 Мультсериал «Рога и 
Копыта: Возвращение»

10.00 Мультфильм «Карлик 
Нос»

11.50 Сериал «Папины 
дочки»

13.50 Сериал «Счастливы 
вместе»

15.45 Худ.фильм «Пене-
лопа»

17.50 Худ.фильм «Марс 
атакует!» (2)

20.00 Худ.фильм «Человек-
молния» (2)

22.00 Худ.фильм «Другой 
мир: Восстание ликанов» 
(2)

23.50 Спортрепортер
23.55 Худ.фильм «Вид 

сверху лучше»
01.40 Сериал «Сплетница»
02.25 Зона ночi

СТБ
05.50 «Наши любимые муль-

тфильмы: «Маугли»(1)
07.00, 11.55 «Україна має 

талант!-4»
11.00 «Караоке на Май-

дане»
14.55 Худ.фильм «Умница, 

красавица»(1)
19.00 «Битва экстрасенсов»
20.00 Худ.фильм «Время 

счастья»(1)
22.05 Худ.фильм «Время 

счастья-2»(1)
00.00 Худ.фильм «Дочка»(1)
01.50 Худ.фильм «Любимая 

женщина механика 
Гаврилова»(1)

03.00 Ночной эфир

ТОНИС
06.00, 04.20 Дневник для 

родителей
06.30, 22.10 Женщины, кото-

рые мечтали о власти
07.20, 20.00 Цивилизация 

Incognita
07.30, 20.40, 03.20, 04.55 

Светские хроники
08.00 Социальный пульс 

выходных
08.40, 13.15, 17.40, 18.55, 

20.10 Погода
09.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Катя Гусева, 
часть

10.00, 02.55 Будь в курсе!
10.35 Ф-стиль
11.00 Худ.фильм «Весна» (1)
12.50 Этот удивительный 

мир
14.00 Интересное кино. 

Звучная фамилия - Него-
да, или Маленькая Вера 
15 лет спустя

15.40 Арт City
16.05 За семь морей
16.40 Олег Анофриев. 

Между прошлым и 
будущим

17.45 Украина-Европа: 
маятник Фуко

18.30, 00.00 Мир за неделю
19.00, 05.20 От февральской 

революции до октябрь-
ской контрреволюции

20.15, 04.45 Кумиры
21.05 Игорь Кириллов. 

Улыбку шире, в эфире
23.00 Художественные 

истории. Высокий стиль
00.40 Амурные мелодии (3)
01.20 Худ.фильм «Первые 

9/2 недель» (3)
03.45 Ронин. Ток-шоу с 

Дмитрием Выдриным

ТЕТ
06.00 Ералаш
07.05 Сериал «Как я встре-

тил вашу маму» (1)
07.40 Твинисы
08.00 Телепузики
08.35 Лентяево
09.00 Мультик с Лунтиком
09.40 Мультсериал «Даша-

следопыт»
10.05 Мультсериал «Лило и 

Стич» (1)
10.40 Мультфильм «Шеве-

ли ластами, Сэмми!»
12.05 Худ.фильм «Книга 

джунглей: История 
Маугли» (1)

13.45 Сериал «Моя прекрас-
ная няня» (1)

14.50 Худ.фильм «LOL: 
Лето. Одноклассники. 
Любовь» (1)

16.50 Худ.фильм «Дети 
шпионов 4: Армагеддон» 
(1)

18.45 Одна за всех
19.50 Виталька
21.05 Даешь молодежь!
22.10 Худ.фильм «Невеста 

любой ценой» (2)
00.10 Comedy Woman
01.00 Худ.фильм «Небо. 

Самолет. Девушка» (1)
02.25 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.30 Серебряный 

апельсин
06.40 События
07.00 Худ.фильм «И в бед-

ности, и в богатстве» (1)
09.00 Добро пожаловать
10.00 Тайны звезд
11.00, 02.30, 04.45 Сериал 

«Вкус граната» (1)
13.20 Сериал «След» (1)
17.15 Сериал «Пятницкий» 

(1)
19.00, 04.00 События недели
20.00 Сериал «Интерны» (1)
22.00 Сериал «Мент в за-

коне - 6» (1)
00.40 Худ.фильм «Леший 

- 2» (1)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40 «Киевское 

время»
06.45, 07.10, 08.25, 18.55, 

23.35, 00.20, 03.20 «Время 
спорта»

06.50, 07.15, 08.10, 08.55, 
10.55, 11.15, 13.10, 14.10, 
14.55, 16.10, 17.10, 17.50, 
19.10, 00.25, 00.40, 03.25, 
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, 23.00, 00.00, 01.00, 
04.00, 05.00 «Время 
новостей»

07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15 «Бизнес-
время»

07.30 «Клуб 700»
08.30 «Феерия путеше-

ствий»
09.10 «Окно в Америку»
09.35 «Большая политика»
10.10 «Мамина школа»
10.30 «Технопарк»
11.20 «Трансмиссия-тест»
12.10, 04.15 «Жизнь инте-

ресна»
13.15 «Мотор»
14.20 «Игра судьбы»
16.15 «Фактор безопас-

ности»
17.30 «Новости Киевщины»
18.15 «Окно в Европу»
19.30, 01.10, 05.10 «Обще-

ственно-политическое 
ток-шоу «Республика с 
Анной Безулик»

20.50, 03.30, 06.20 «Тема 
недели»

21.00, 02.20 «Время: Итоги 
недели»

21.40, 03.00 «Время-Тайм»
22.00 «Территория закона»
22.35, 03.40 «Кино с Яниной 

Соколовой»
23.40, 04.35 «Хроника 

недели»
00.30, 03.35 «Обзор прессы»

04.40 «Мастер-класс с На-
талкой Фицич»

НТН
05.50 «Легенды бандитско-

го Киева»
07.20 Сериал «Сонька - 

Золотая ручка»
11.30 «Легенды уголовного 

розыска». Операция 
«Вассер»

12.00 «Агенты влияния»
13.00 Сериал «Спас под 

березами» (1)
15.00 Сериал «Паутина - 5»
19.00 Сериал «Защитница»
22.50 Худ.фильм «Отраже-

ние» (2)
00.50 Худ.фильм «Чингис-

хан» (2)
03.10 Худ.фильм «Путь 

дракона» (2)
04.45 «Речовий доказ»
05.10 «Уроки тетушки Совы»
05.35 «Правда жизни»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
09.20 Мультфильм 

«Губка Боб - Квадратные 
штаны»

11.00 Худ.фильм «Суперз-
везда»

13.10 Худ.фильм «Однажды 
на матрасе»

15.00 Худ.фильм «Коро-
лева»

17.00 «Вечер. Паша. 
Звёзды.»

18.00 «Рассмеши комика»
20.00 Худ.фильм «Голый 

пистолет» (2)
21.45 Сериал «Сверхъесте-

ственное» (2)
00.10 Худ.фильм «Наркоз» 

(2)
01.45 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
05.45 Сериал «Тру Джексон»
06.05 Шуры-Амуры
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
08.25, 09.35 Мультсериал 

«Пингвины из Мадага-
скара»

09.00 Мультсериал «Рога и 
Копыта. Возвращение»

10.00 «Авторские путеше-
ствия»

10.20 «Бюро адвокатских 
рсследований»

10.40 «Родительский клуб»
11.00 «Просто собака»
11.25 «Мой новый 

DRESSCODE»
11.50 Сериал «Папины 

дочки»
13.50 Сериал «Счастливы 

вместе»
15.45 Худ.фильм «Пенело-

па» ЗА
17.50 Худ.фильм «Марс 

атакует!» 16
18.00 «О рыбалке всерьез»
18.30 «36,6»
19.00 «Новости недели»
19.40 «Экономика в 

деталях»
20.00 «Персона»
20.30 «Дело вкуса»
21.00 «Перевоплощение»
22.00 Худ.фильм «Другой 

мир. Восстание ликанов»
23.50 Спортрепортер
23.55 Худ.фильм «Вид 

сверху лучше»
01.40 Сериал «Сплетница»
02.25 Зона ночi

ПЛАНЕТА-СНГ
03.45 Худ.фильм «Кабы я 

была Царица...»
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 Худ.фильм «Белый 

Бим Черное ухо». 2с
12.20 Местное время. 

Вести-Москва
12.25 «Вся Россия»
12.40 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.25 «Под знаком Льва. Лев 

Николаев»
14.20 «Городок». Дайджест
14.50 Сериал «Сваты»
16.15 «Смеяться разре-

шается»
18.00 Вести недели
19.30 Худ.фильм «Примета 

на счастье»
21.35 Худ.фильм «Удиви 

меня»
23.00 Профилактика

НТВ-МИР
06.00, 08.00, 11.00, 14.00 

«Сегодня»
06.20 «Сказки Баженова»
06.50 «Просто цирк»
07.20 «Их нравы»
08.25 «Первая передача». 

Автомобильная про-
грамма

08.55 «Едим дома!»
09.25 «Чудо техники» с Сер-

геем Малозёмовым
10.00 «Дачный ответ»
11.25 «Золотая пыль»

12.00 Сериал «Гражданка 
начальница»

14.20 Сериал «Гражданка 
начальница. Продол-
жение»

16.10 «Русские сенсации» 
.Информационный 
детектив

17.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым

18.00 «Чистосердечное 
признание»

18.50 «Центральное теле-
видение»

20.05 «Ты не поверишь!»
21.00 «Реакция Вассер-

мана»
21.35 «Россия для русских?» 

из цикла «Следственный 
комитет»

23.25 «Луч света»
00.00 «Песня для вашего 

столика»
01.10 «Кремлёвские похо-

роны. Василий Сталин»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Гении и злодеи»
06.45 Худ.фильм «Двойной 

обгон»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-

код»
08.55 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Среда обитания. «Кот 

в мешке»
13.10 Новый «Ералаш»
13.40 Худ.фильм «По семей-

ным обстоятельствам»
16.05 «Звездные мамаши»
17.05 Худ.фильм «Не-

вероятные приключения 
итальянцев в России»

19.00 Худ.фильм «Отдам 
котят в хорошие руки»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Худ.фильм «Операция 

«Ы» и другие приключе-
ния Шурика»

23.50 Худ.фильм «Пере-
кресток»

01.35 Худ.фильм «Идеаль-
ный муж»

03.05 Худ.фильм «Премьера 
в Сосновке»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
02.00, 06.00, 08.00 Новости
02.10 Худ.фильм «Вчера, 

сегодня и всегда»
03.10 Худ.фильм «Двойной 

обгон»
04.30 «Служу Отчизне!»
05.00 «Здоровье»
06.10 «Непутевые заметки»
06.30 «Пока все дома»
07.15 Фазенда
07.45 «Смешарики. ПИН-

код»
08.10 Среда обитания. «Кот 

в мешке»
09.05 «Минута славы». 

Золотые страницы
10.30 Худ.фильм «Не-

вероятные приключения 
итальянцев в России»

12.10 Худ.фильм «По семей-
ным обстоятельствам»

14.25 «Звездные мамаши»
15.20 Худ.фильм «Отдам 

котят в хорошие руки»
17.00 Воскресное «Время»
18.00 Худ.фильм 

«Команда-А»
20.10 Худ.фильм «Телефон-

ная будка»
21.30 Худ.фильм «Идеаль-

ный муж»
23.00 Худ.фильм «Премьера 

в Сосновке»
00.15 Сериал «24 часа»

RTVI
06.00 «Сканер»
07.00, 09.00 «Мультфильмы»
08.00 Худ.фильм «Аленький 

цветочек»
10.00, 01.30 Худ.фильм «Под-

кидыш»
11.50, 16.20 О Москве 

«Мегополис»
12.00 «Страна и люди»
13.00 «Цена победы»
14.00 Худ.фильм «Самара-

городок». 2 серии
16.00 «Арт-навигатор»
16.30, 23.00 «Русский 

акцент» с Евгением Мас-
ловым. «Амиши. Назад в 
будущее»

17.00 «Грани недели» с Вла-
димиром Кара-Мурзой

18.00, 23.30, 05.00 Док.
фильм «Ванга. Испыта-
ние даром»

19.00 «Сейчас в мире», 
«Мегополис»

19.30 «Эхо недели»
20.00 «В Нью-Йорке с 

В.Топаллером» Гость 
программы. Лев Додин

21.00, 03.00 Телешоу «Удиви 
меня»

00.30 «Без дураков»

TBI
07.00, 17.30 ЭкспериМен-

тальный
07.45, 14.00 Правдивые 

истории. Побег из Алька-
траса с.2

08.15 Великие истории 

любви 20 века. Кларк 
Гейбл и Кэрол Ломбард

08.45, 16.30 Вокруг света
09.45 Цивилизация. Смер-

тельная усталость с.1
11.00 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
12.00, 19.30 Исторические 

хроники с Николаем Сва-
нидзе. Борис Пастернак 
и Єдуард Стрельцов

13.00 Здоровая жизнь с 
Ириной Трухачевой

13.30 Деловая кухня
14.30 Ювелир ТВ
18.15 Цивилизация. Смер-

тельная усталость с.2
20.30 Сегодня. Дайджест
21.30 Лекции и события
23.30 Великие истории 

любви 20 века. Аристо-
тель Онассис и Мария 
Каллас

00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.00 Клипы Jazz с Алексеем 

Коганом
04.30 Худ.фильм «Две 

Зоси» (1)

ТВ ЦЕНТР
03.05 Худ.фильм «Город 

мастеров». 6+
04.25 Мультфильм 

«Тайна третьей 
планеты»,»Крокодил 
Гена», «Котёнок с улицы 
Лизюкова»

05.55 «Фактор жизни». 6+
06.30 Худ.фильм «Вкус 

халвы»
07.35 «Сто вопросов взрос-

лому». 6+
08.20 «Барышня и кули-

нар». 6+
08.55 «Человек Сверхспо-

собный». Специальный 
репортаж. 12+

09.30, 21.50 События
09.45 Худ.фильм «Женатый 

холостяк». 12+
11.30 «Смех с доставкой на 

дом». 12+
12.20 «Приглашает Борис 

Ноткин». 12+
12.50 Московская неделя
13.20 Сериал «Пуаро Агаты 

Кристи». 12+
15.25 Сериал «Самая краси-

вая 2». 16+
19.00 «В центре событий»
20.00 Худ.фильм «Сегодня 

ты умрешь». 16+
22.10 Временно доступен. 

Анатолий Вассерман. 12+
23.10 Худ.фильм «Снега 

Килиманджаро». 16+
01.25 Худ.фильм «Дачная 

поездка сержанта Цыбу-
ли». 12+

03.00 Док.фильм «Екатери-
на Фурцева. Женщина в 
мужской игре». 12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
09.00 Худ.фильм «На златом 

крыльце сидели»
10.30 Вокруг смеха
12.00 Док.фильм о Кино
13.00 Худ.фильм «Укол 

зонтиком»
14.30 Худ.фильм «Не-

везучие»
16.00 Худ.фильм «Дачная 

поездка сержанта 
Цыбули»

17.30 Худ.фильм «Где 0-42?»
19.00 Худ.фильм «Батальо-

ны просят огня»
02.30 Худ.фильм «Слушать 

в отсеках»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Боевик 

«Подводная лодка» 12+
09.00, 17.00, 01.00 Триллер 

«Спасибо за шоколад» 
12+

10.45, 18.45, 02.45 Комедия 
«Старая добрая оргия» 
16+

12.25, 20.25, 04.25 Мелодра-
ма «Любовь и прочие 
обстоятельства» 16+

14.15, 22.15, 06.15 Боевик 
«Клятва» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Фильм-

сказка «Волшебная 
лампа Аладдина». 16+

02.20, 08.20, 14.20 Мультсе-
риал «Доктор Айболит» 
ф.7 «Спасибо, доктор!». 
0+, «Сказка о попе и о 
работнике его Балде». 
12+

03.00 Мультсериал «Сандо-
кан. Два тигра». 22, 09.00, 
15.00 с., 12+, «Чудесный 
сад». 6+, «Веселая кару-
сель» 6+

04.00, 10.00, 16.00 Муль-
тфильм «Левша». 12+, 
«Храбрый олененок». 6+ 
«Как ослик счастье ис-
кал». 0+ «Приключения 
Жирафки». 0+»

05.30 Мультсериал «Супер-
герои». 23, 11.30, 17.30 
с., 12+

06.00, 12.00, 18.00 «Всемир-
ная картинная галерея 
с тетушкой Совой» 6+, 
«Грибок-теремок». 0+

НАШЕ КИНО
06.00 Худ.фильм «Сам я - 

вятский уроженец» 18+
08.00 Худ.фильм «Влюблен 

по собственному жела-
нию» 12+

10.00 Худ.фильм «Пацаны» 
16+

12.00 Худ.фильм «Рабочий 
поселок» 12+

13.30 Худ.фильм «Открытая 
книга-2» 12+

15.00 Худ.фильм «Безбилет-
ная пассажирка» 12+

16.30 Худ.фильм «Пробуж-
дение» 18+

18.00 Худ.фильм «Большая 
семья» 12+

20.00 Худ.фильм «Малень-
кая Вера» 18+

22.20 Худ.фильм «За сча-
стьем» 12+

00.00 Худ.фильм «Секре-
тарь райкома» 12+

01.30 Худ.фильм «Деревен-
ский детектив» 12+

03.00 Худ.фильм «Людми-
ла» 12+

04.30 Худ.фильм «Тарака-
ньи бега» 16+

КИНОКЛУБ
05.05 Худ.фильм «Опасный 

метод» 18+
07.00 Худ.фильм «Золото 

Ханны» 6+
09.00, 01.00 Худ.фильм «Ре-

альность кусается» 16+
11.00, 03.00 Худ.фильм 

«Последнее завещание 
Нобеля» 16+

13.00 Худ.фильм «Джонни-
зубочистка» 16+

15.05 Худ.фильм «Кабаре» 
16+

17.10 Худ.фильм «Однажды 
в Китае 2» 16+

19.05 Худ.фильм «Всё 
путём» 18+

21.00 Худ.фильм «Хэллоуин: 
20 лет спустя» 18+

22.30 «Плюс кино» 12+
23.00 Худ.фильм «Хороший 

мальчик» 16+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Камера смотрит в 

мир» 12+
04.50 Фильм-концерт 

«Музыка дождя» 12+
05.30, 23.30 Телеспектакль 

«Мегрэ и человек на 
скамейке» 12+

07.00, 01.00 «ВРЕМЯ» 12+
08.00 «Колба времени» 16+
09.00 Док.фильм «Вокруг и 

около» 12+
10.05 «Было ВРЕМЯ» 16+
11.10 «Под знаком зодиака. 

Козерог» 12+
12.30 «Лестница Якоба» 

в гостях у «Утренней 
почты» 12+

14.00 Худ.фильм «Перевод 
с английского» 12+

16.00 «Аншлаг? Аншлаг!» 
12+

17.00, 02.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

18.00 «Непридуманные 
истории. Забавный 
случай» 12+

19.00 Фестиваль «Сан-Ремо 
40» 12+

20.30 «Звезды на льду» 12+
22.00 «И в шутку, и всерьез» 

12+
22.35 ВИА «Самоцветы» 12+
23.05 «Торговый ряд» 12+
03.00 «Программа А» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала - 5». 8 серия 
«Ленин жив!». 16+

20.00 Сериал «Агент особо-
го назначения - 3». ф.1. 
«Институт заложников». 
1 ч. 16+

21.00 Сериал «Мент в за-
коне - 4». ф.4. «Доходное 
место». 2 серия 16+

22.00 Сериал «Эра Стрель-
ца-2». 11 серия 16+

23.00 Сериал «Крот 2». 11 
серия 16+

TV 1000
02.00 Драма «Яркая звезда» 

12+
04.30 Комедия «Как от-

делаться от парня за 10 
дней» 12+

07.00 Комедия «Большая 
ночь» 16+

09.00 Драма «Тренер Кар-
тер» 12+

11.30 Приключения 
«Лемони Сникет. 33 не-
счастья» 12+

13.30 Драма «Девушка из 
воды» 16+

15.30 Комедия «Сильная 
женщина» 16+

18.00 Драма «В чужом 
ряду» 12+

20.00 Криминальное кино 
«Отступники» 16+

22.35 Криминальное кино 
«Фирма» 16+

«2+2»
08.10 СоюзМультфильм (1)
09.10 Мультсериал «Год-

зилла» (1)
10.15 Сериал «Пиключения 

Мерлина» (1)
13.00 Худ.фильм «Теневой 

заговор» (1)
14.55 Худ.фильм «Молодые 

стрелки» (1)
17.00 Худ.фильм «Личный 

номер» (1)
19.00 «Бойцовский клуб»
20.00 Худ.фильм «Параграф 

78» (2)
21.45 Худ.фильм «Параграф 

78. Фильм второй» (2)
23.30 Худ.фильм «Планета 

динозавров» (3)
01.05 Худ.фильм «Море 

дьявола» (3)
02.25 «Дорожние войны»
03.55 Сериал «Преступле-

ние со многими неиз-
вестными» (1)

TV1000 ACTION
03.00 Драма «Окись» 16+
05.00 Триллер «Снайпс» 16+
07.00 Боевик «Мститель» 

16+
09.00 Мелодрама «Неуло-

вимый» 16+
11.00 Боевик «Пуленепро-

биваемый» 16+
13.00 Комедия «Знать бы, 

что я гений» 12+
15.00 Боевик «Сотовый» 16+
17.00 Боевик «Годзилла» 

16+
19.25 Приключения «Ана-

конда» 16+
21.05 Боевик «Змеиный 

полет» 16+
23.00 Мягкая эротика 

«Точка»Икс»» 18+
00.40 Мягкая эротика 

«Пожарные-стриптизе-
ры» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Худ.фильм «Ёлки 2»
03.45 Худ.фильм «Дневник 

его жены» 16+
05.35, 07.20, 16.00, 17.50, 

01.00 «Окно в кино»
05.40, 16.05 Сериал «Кавале-

ры морской звезды» 16+
06.30, 17.00, 01.05 Сериал 

«Фурцева» 16+
07.30 Худ.фильм «Дунечка» 

12+
09.10 Худ.фильм «Сказ про 

то, как царь Пётр арапа 
женил»

10.50 Худ.фильм «Башмач-
ник» 16+

12.40 Худ.фильм «Команда 
8» 16+

18.00 Худ.фильм «72 метра» 
12+

20.00 «Нежданно-нега-
данно»

21.25 Худ.фильм «Прилетал 
марсианин в осеннюю 
ночь»

22.55 Худ.фильм «То мужчи-
на, то женщина»

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицейская 

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 «Галак-

тический футбол»
11.00 Мультсериал «Сокро-

вища острова черепах»
12.00, 18.00 Сериал «От-

чаянные родители»
13.00 «Гуморины из 

торбины»
15.00 Мультсериал «Чело-

век-паук»
15.30 «33, 19.00 м2»
16.00 Худ.фильм «Кодовое 

имя Чистильщик»
19.40 Сериал «Элен и 

ребята»
20.40 Худ.фильм «Доставка 

завтра авиапочтой»

MAXXI-TV
06.30, 08.10, 17.50, 01.10 

MaxxiМузыка
07.50 «Сбросим лишнее»
08.50, 18.30 Йога
09.35 Союзмультфильм
10.20 «Джунгли шоу-

бизнеса»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.50 «5 идей для детской»
12.30 «Сейшн»
14.20 Фестиваль ТВ - Старт
15.15 Телеювелирторг
17.15 «Тур-Гламур»
18.00 «Время для себя»
19.05 «Выдающиеся 

мужчины»
19.10 «Женские откро-

вения»
20.00 «Все про все»
20.10 «КиноМакси»
21.00 Портретные очерки. 

Пласидо Доминго
21.55 Худ.фильм «Авто-

мобиль»

Неділя, 20 січня
Cхід 7.48 Захід 16.30
Тривалість дня 8.42

Схід 11.24 
Захід 1.55

Тілець
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Телебачення

ПОНЕДІЛОК, 14 січня ВІВТОРОК, 15 січня СЕРЕДА, 16 січня ЧЕТВЕР, 17 січня П’ЯТНИЦЯ, 18 січня СУБОТА, 19 січня НЕДІЛЯ, 20 січня
СПОРТ 1

06.00, 00.00 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Миддлсбро - 
Уотфорд

08.00, 17.10 Футзал. Чемпионат 
Испании. Эль Посо Мурсия - 
Сантьяго Футзал

09.50, 01.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Азовмаш - Астана

11.45 Бадминтон WORLD 
SUPERSERIES FINALS 2012. 
Финал. Женщины. Пары

12.30 Бадминтон WORLD 
SUPERSERIES FINALS 2012. 
Финал. Мужчины

13.25 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Киев - БК ОДЕССА

15.15, 04.05 Футбол. Англия. 
Кубок Лиги. 1/2финала. Бред-
форд - Астон Вилла

19.00 Теннис. WTА Moorilla 
Hobart International. Финал

21.10 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

21.45, 03.40 Экстра-футзал
22.10 Баскетбол. Суперлига 

Украины. БК Днепр - БК Чер-
каские Мавпы

СПОРТ 2
06.00 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. Азовмаш - Астана
07.50, 15.30 Теннис. WTА Moorilla 

Hobart International. 1/2 
финала. 1-й матч

10.00, 15.00, 00.30, 05.20 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

10.30, 01.05 «Гонки на выносли-
вость. Итоги сезона 2012.»

11.05, 18.35, 01.40 Футзал. 
Чемпионат Испании. Эль Посо 
Мурсия - Сантьяго Футзал

13.00, 20.30, 03.30 Футбол. 
Англия. nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Миддлсбро 
- Уотфорд

17.35 Бадминтон WORLD 
SUPERSERIES FINALS 2012. 
Финал. Женщины

22.30 Теннис. WTА Moorilla 
Hobart International. 1/2 
финала. 2-й матч

EUROSPORT
04.00, 18.30, 00.30 Теннис. Откры-

тый Чемпионат Австралии. 
День 1. 0+

15.30, 20.45, 21.00 Снукер. 
Мастерс. Лондон (Велико-
британия) День 2. 0+

18.00 Футбол. Евроголы. Журнал. 
0+

19.30, 01.30 Теннис. Гейм, Сет, 
Матс. Журнал. 0+

20.00, 00.00 Ралли-рейд Дакар. 
9-й этап. 0+

20.30 Вот это да!!! 0+
00.25 Открытый чемпионат 

Австралии по теннису. 
Журнал. 0+

02.00 Теннис. Открытый Чемпио-
нат Австралии. День 2. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 10.00, 22.45, 01.00, 

03.00 Футбол NEWS
06.10 Атлетико - Сарагоса. 

Чемпионат Испании
08.10, 18.10 Малага - Барселона. 

Чемпионат Испании
10.20 Urban Freestyler Poland
10.45 Осасуна - Реал. Чемпионат 

Испании
12.40 «Один на один с Гамулой». 

В. Белькевич
13.10 Парма - Ювентус. Чемпио-

нат Италии
15.10 Futbol Mundial
15.40 Арсенал - Ман Сити. Чем-

пионат Англии
17.40 «Один на один с Гамулой». 

М. Шацких
20.10 Чемпионат Испании. 

Обзор тура. Премьера
21.10 Чемпионат Италии. Обзор 

тура. Премьера
21.55 LIVE. КПР - Тоттенхэм. 

Чемпионат Англии
00.00 Чемпионат Англии. Обзор 

тура. Премьера
01.15, 04.15 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
02.15 Чемпионат Италии. Обзор 

тура
03.15 Чемпионат Англии. Обзор 

тура
05.15 Программа передач

СПОРТ 1
06.00, 20.30 Экстра-футзал
08.05 Гольф. European Tour 

Weekly. Обзор
08.35 «Гонки на выносливость. 

Итоги сезона 2012.»
09.05 Баскетбол. Суперлига 

Украины. БК Днепр - БК 
Черкаские Мавпы

10.55, 21.35 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Миддлсбро - 
Уотфорд

12.50 Футзал. Чемпионат 
Испании. Эль Посо Мурсия - 
Сантьяго Футзал

14.40, 01.25 Теннис. WTА 
Shenzhen Open. Китай. 1/2 
финала. 1-й матч

16.45, 03.25 Теннис. WTА 
Shenzhen Open. Китай. 1/2 
финала. 2-й матч

18.55, 05.25 Бадминтон WORLD 
SUPERSERIES FINALS 2012. 
Финал. Женщины

19.30 Гольф. PGA. Sony Open in 
Hawaii. Обзор

21.00 Англия. Обзор Футбольной 
лиги

23.30 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Азовмаш - Астана

СПОРТ 2
06.00, 19.05, 03.55 Баскетбол. 

Суперлига Украины. БК Днепр 
- БК Черкасские Мавпы

07.50 Футзал. Чемпионат 
Испании. Эль Посо Мурсия - 
Сантьяго Футзал

09.50 Теннис. WTА Moorilla 
Hobart International. 1/2 
финала. 2-й матч

12.00 Бадминтон WORLD 
SUPERSERIES FINALS 2012. 
Финал. Мужчины

13.00, 01.25 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Азовмаш - Астана

14.55 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Твенте - АДО

16.35 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

17.05, 23.25 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Миддлсбро - 
Уотфорд

21.00 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. ПСВ - Твенте

22.50, 03.20 Футбол. Англия. 
Обзор Футбольной лиги

EUROSPORT
04.00, 18.00, 20.00, 00.45 Теннис. 

Открытый Чемпионат Австра-
лии. День 2. 0+

15.30, 21.00, 22.30 Снукер. 
Мастерс. Лондон (Велико-
британия) День 3. 0+

18.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Флахау (Австрия). Слалом. 
Женщины. 1-й спуск. 0+

19.30, 00.15 Ралли-рейд Дакар. 
10-й этап. 0+

20.30, 01.30 Теннис. Гейм, Сет, 
Матс. Журнал. 0+

22.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Флахау (Австрия). Слалом. 
Женщины. 2-й спуск. 0+

00.00 Автоспорт. Академия GT. 
Дорога в Дубаи. Журнал. 0+

02.00 Теннис. Открытый Чемпио-
нат Австралии. День 3. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 10.00, 01.00, 03.10 

Футбол NEWS
06.10, 03.25 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
07.00, 18.30, 04.10 Чемпионат 

Англии. Обзор тура
08.10 Шахтер - Днепр. Лучшие 

матчи чемпионата Украины
10.15 КПР - Тоттенхэм. Чемпионат 

Англии
12.15, 00.00 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
13.15 Urban Freestyler Poland
13.45 ПСЖ - Аяччо. Чемпионат 

Франции
15.40, 22.45 Футбол NEWS. LIVE
16.00 Парма - Ювентус. Чемпио-

нат Италии
18.00 «Один на один с Гамулой». 

С. Кандауров
19.30 Futbol Mundial
20.00 Осасуна - Реал. Чемпионат 

Испании
21.55 LIVE. Интер - Болонья. 

Кубок Италии
01.15 Заря - Шахтер. Лучшие 

матчи чемпионата Украины
05.10 Программа передач

СПОРТ 1
06.30 Баскетбол. Суперлига 

Украины. БК Будивельнык - БК 
ОДЕССА

08.25, 19.55, 04.45 Англия. Обзор 
Футбольной лиги

09.00, 17.30, 23.40, 04.20 Экстра-
футзал

09.30 Футбол. Англия. Кубок Ли-
ги. 1/2финала. Челси - Суонси

11.25, 20.30 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

12.00 Гольф. Abu Dhabi HSBC Golf 
Championship. Абу-Даби. ОАЕ. 
Четвертый день

18.00, 05.30 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Азовмаш - Астана

21.00 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

21.40 Теннис. WTА Shenzhen 
Open. Китай. Финал

00.10 «Гонки на выносливость. 
Итоги сезона 2012.»

00.45 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. 1/2финала. Бредфорд - 
Астон Вилла

02.35 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Днепр - БК Чер-
каские Мавпы

СПОРТ 2
06.00 Футбол. Англия. nPower 

Championship. Сезон 2012-
2013. Миддлсбро - Уотфорд

08.00, 20.05 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Азовмаш - Астана

09.55, 16.50 Теннис. WTА Moorilla 
Hobart International. Финал

12.00, 01.40 «Гонки на выносли-
вость. Итоги сезона 2012.»

12.30, 18.55 Футбол. Англия. 
Обзор Футбольной лиги

13.05, 23.50 Баскетбол. Супер-
лига Украины. БК Киев - БК 
ОДЕССА

15.00 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. ПСВ - Твенте

19.30 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

22.00 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Бреда - Фейенорд

02.10 Гольф. Abu Dhabi HSBC Golf 
Championship. Абу-Дабi, ОАЕ. 
Четвертый день

EUROSPORT
04.00, 18.45, 00.30 Теннис. Откры-

тый Чемпионат Австралии. 
День 3. 0+

15.30, 21.00 Снукер. Мастерс. 
Лондон (Великобритания) 
День 4. 0+

18.30 Автоспорт. Академия GT. 
Дорога в Дубаи. Журнал. 0+

20.00, 01.30 Теннис. Гейм, Сет, 
Матс. Журнал. 0+

20.30 Олимпийский журнал. 0+
00.00 Ралли-рейд Дакар. 11-й 

этап. 0+
00.25 Открытый чемпионат 

Австралии по теннису. 
Журнал. 0+

02.00 Теннис. Открытый Чемпио-
нат Австралии. День 4. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 10.00, 00.40, 03.00 

Футбол NEWS
06.10, 14.40, 03.15 Чемпионат 

Испании. Обзор тура
07.10, 04.15 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
08.10 Металлург Д - Арсенал. 

Лучшие матчи чемпионата 
Украины

10.15 Интер - Болонья. Кубок 
Италии

12.10 Futbol Mundial
12.40 Малага - Барселона. Чем-

пионат Испании
15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE
16.00 Чемпионат Англии. Обзор 

тура
17.00 «Один на один с Гамулой». 

А. Рыбка (1 часть)
17.30 «Один на один с Гамулой». 

А. Рыбка (2 часть)
17.55 LIVE. Шахтер - Замалек. 

Абу-Даби Кап
20.00 Парма - Ювентус. Чемпио-

нат Италии
22.00 «Один на один с Гамулой». 

И. Гецко
22.50 Арсенал - Ман Сити. Чем-

пионат Англии
00.55 Шахтер - Днепр. Лучшие 

матчи чемпионата Украины
05.00 Программа передач

СПОРТ 1
07.25, 19.55 Баскетбол. Журнал 

Суперлиги
08.05, 02.50 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Миддлсбро 
- Уотфорд

10.00 Гольф. Europen Tour 
2013. Abu Dhabi HSBC Golf 
Championship. Абу-Даби, ОАЕ. 
Первый день. LIVE

14.05, 20.30 Экстра-футзал
14.35 Теннис. WTА Shenzhen 

Open. Китай. Финал
16.40 Бадминтон WORLD 

SUPERSERIES FINALS 2012. 
Финал. Мужчины

17.35 Баскетбол. Еврокубок. 
Групповой турнир. БК Пренай 
- Будивельник

19.20, 02.20 «Гонки на выносли-
вость. Итоги сезона 2012.»

21.00 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

21.35 Гольф. Europen Tour 
2013. Abu Dhabi HSBC Golf 
Championship. Абу-Даби, ОАЕ. 
Первый день

04.40 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Азовмаш - Астана

СПОРТ 2
07.30, 01.50 Футбол. Англия. 

Обзор Футбольной лиги
08.05 Футбол. Чемпионат Ни-

дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Твенте - АДО

09.50 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Миддлсбро - Уотфорд

11.50 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Будивельник - БК 
Химик

13.40 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

14.25 Гольф. Europen Tour 
2013. Abu Dhabi HSBC Golf 
Championship. Абу-Дабi, ОАЕ. 
Первый день

19.25, 02.20 Экстра-футзал
20.00 Футбол. Чемпионат Ни-

дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Нэймеген - ПСВ

21.50 Футзал. Чемпионат 
Испании. Эль Посо Мурсия - 
Сантьяго Футзал

23.45 Теннис. WTА Moorilla 
Hobart International. Финал

02.45 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Бреда - Фейенорд

04.30 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

05.00 Бадминтон WORLD 
SUPERSERIES FINALS 2012. 
Финал. Женщины

EUROSPORT
04.00, 18.00 Теннис. Открытый 

Чемпионат Австралии. День 
4. 0+

15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц (Италия). Спринт. 
Женщины. 0+

16.45, 21.00 Снукер. Мастерс. 
Лондон (Великобритания). 1/4 
финала. 0+

20.00, 01.30 Теннис. Гейм, Сет, 
Матс. Журнал. 0+

20.30, 01.00 Ралли-рейд Дакар. 
12-й этап. 0+

00.00 Покер. Европейский тур
02.00 Теннис. Открытый Чемпио-

нат Австралии. День 5. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 10.00, 00.40, 02.50 

Футбол NEWS
06.10, 14.40 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
07.10 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
08.10 Черноморец - Металлист. 

Лучшие матчи чемпионата 
Украины

10.15, 20.30 Шахтер - Замалек. 
Абу-Даби Кап

12.10 «Один на один с Гамулой». 
А. Головко

12.40 Арсенал - Ман Сити. Чем-
пионат Англии

15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE
16.00 Валенсия - Севилья. Чем-

пионат Испании
18.00 «Один на один с Гамулой». 

Е. Левченко
18.30, 03.05 Интер - Болонья. 

Кубок Италии
22.50 Малага - Барселона. Чем-

пионат Испании
00.55 Металлург Д - Кривбасс. 

Лучшие матчи чемпионата 
Украины

05.00 Программа передач

СПОРТ 1
06.35, 16.30 Баскетбол. Журнал 

Суперлиги
07.15 Англия. Обзор Футбольной 

лиги
07.50, 14.05, 19.10, 02.40 Гольф. 

European Tour Weekly. Обзор
08.25 Баскетбол. Еврокубок. 

Групповой турнир. Валенсия 
- Азовмаш

10.00 Гольф. Europen Tour 
2013. Abu Dhabi HSBC Golf 
Championship. Абу-Даби, ОАЕ. 
Второй день. LIVE

14.35 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Миддлсбро - Уотфорд

17.10 Теннис. АТР. Apia 
International Sydney. Финал

19.45 Экстра-футзал
20.15 Футзал. Чемпионат 

Испании. Эль Посо Мурсия - 
Сантьяго Футзал

22.05 Гольф. Europen Tour 
2013. Abu Dhabi HSBC Golf 
Championship. Абу-Даби, ОАЕ. 
Второй день

03.10 Футбол. Англия. Кубок Ли-
ги. 1/2финала. Челси - Суонси

05.00 Бадминтон WORLD 
SUPERSERIES FINALS 2012. 
Финал. Мужчины. Пары

СПОРТ 2
06.00 Футзал. Чемпионат 

Испании. Эль Посо Мурсия - 
Сантьяго Футзал

07.50, 00.55 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Миддлсбро - 
Уотфорд

09.50 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Нэймеген - ПСВ

11.40 «Гонки на выносливость. 
Итоги сезона 2012.»

12.10 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Будивельник - БК 
ОДЕССА

14.00 Гольф. Europen Tour 
2013. Abu Dhabi HSBC Golf 
Championship. Абу-Даби, ОАЭ. 
Второй день

19.00, 02.50 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

19.35 Футбол. Англия. Обзор 
Футбольной лиги

20.05 Теннис. WTА Moorilla 
Hobart International. Финал

22.10 Экстра-футзал
22.35, 05.25 Гольф. European Tour 

Weekly. Обзор
23.05 Футбол. Чемпионат Ни-

дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Виллем-2 - Аякс

03.30 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Азовмаш - Астана

EUROSPORT
04.00, 17.45, 00.45 Теннис. Откры-

тый Чемпионат Австралии. 
День 5. 0+

15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц (Италия). Спринт. 
Мужчины. 0+

16.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Саппоро (Япония). HS 134. 
Квалификация. 0+

19.15, 01.30 Теннис. Гейм, Сет, 
Матс. Журнал. 0+

19.45, 00.00 Ралли-рейд Дакар. 
13-й этап. 0+

20.15 Снукер. Мастерс. Лондон 
(Великобритания). 1/4 
финала. 0+

21.00 Снукер. Мастерс. Лондон 
(Великобритания). 1/2 
финала. 0+

00.30 Автоспорт. Академия GT. 
Дорога в Дубаи. Журнал. 0+

02.00 Теннис. Открытый Чемпио-
нат Австралии. День 6. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 10.00, 00.25, 03.10, 

03.55, 04.35, 05.15 Футбол 
NEWS

06.10 КПР - Тоттенхэм. Чемпионат 
Англии

08.10 Зaря - Днепр. Лучшие мат-
чи чемпионата Украины

10.15 Парма - Ювентус. Чемпио-
нат Италии

12.10 Чемпионат Англии. Обзор 
тура

13.10 Интер - Болонья. Кубок 
Италии

15.10 «Один на один с Гамулой». 
А. Мелащенко

15.40, 22.15 Футбол NEWS. LIVE
16.00, 01.10 Шахтер - Замалек. 

Абу-Даби Кап
18.00 «Один на один с Гамулой». 

Ю. Розанов
18.30 Чемпионат Италии. Пре-

дисловие к туру. Премьера
19.00 Арсенал - Ман Сити. Чем-

пионат Англии
21.00 Чемпионат Испании. Пре-

дисловие к туру. Премьера
21.25 LIVE. Шальке - Ганновер. 

Чемпионат Германии
23.25 Чемпионат Италии. Пре-

дисловие к туру
23.55, 04.10 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру
00.40 Чемпионат Англии. Преди-

словие к туру. Премьера
03.25 Futbol Mundial. Премьера
04.50 Чемпионат Англии. Преди-

словие к туру
05.30 Программа передач

СПОРТ 1
06.00 Футзал. Чемпионат 

Испании. Эль Посо Мурсия - 
Сантьяго Футзал

07.50, 15.55 Экстра-футзал
08.15 Баскетбол. Еврокубок. 

Групповой турнир. БК Пренай 
- Будивельник

10.00 Гольф. Europen Tour 
2013. Abu Dhabi HSBC Golf 
Championship. Абу-Даби, ОАЕ. 
Третий день. LIVE

13.55 Футзал. Чемпионат Ис-
пании. LIVE

16.20, 04.50 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

16.55 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Дерби Каунти - Ноттин-
гем. LIVE

19.05 Баскетбол. Еврокубок. 
Групповой турнир. Валенсия 
- Азовмаш

20.40 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Донецк - БК 
Азовмаш

22.40 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Твенте - Валвейк. 
LIVE

00.50 Гольф. Europen Tour 
2013. Abu Dhabi HSBC Golf 
Championship. Абу-Даби, ОАЕ. 
Третий день

05.20 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

СПОРТ 2
06.00 Баскетбол. Суперлига 

Украины. БК Киев - БК ОДЕССА
07.55, 04.10 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Виллем-2 
- Аякс

09.45 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Азовмаш - Астана

11.40, 20.50 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

12.10, 03.35 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

12.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Астана - Красные Крылья 
LIVE

15.00 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Бреда - Фейенорд

16.50, 01.40 Футзал. Чемпионат 
Испании

18.50 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 
2012-2013. Дербi Каунти - 
Ноттингем

21.25 Футбол. Англия. Кубок Ли-
ги. 1/2 финала. Челси - Суонси

23.20 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Донецк - БК 
Азовмаш

01.15 Экстра-футзал

EUROSPORT
04.00 Теннис. Открытый Чемпио-

нат Австралии. День 6. 0+
15.30 Биатлон. Кубок мира. 

Антхольц (Италия). Гонка пре-
следования. Женщины. 0+

16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц (Италия). Гонка пре-
следования. Мужчины. 0+

17.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Саппоро 
(Япония). HS 134. 0+

17.45 Футбол. Кубок Африки. 
Групповой этап. ЮАР - Кабо-
Верде. 0+

20.00, 01.30 Теннис. Гейм, Сет, 
Матс. Журнал. 0+

20.30 Футбол. Кубок Африки. 
Групповой этап. Ангола - 
Марокко. 0+

23.00, 00.00 Снукер. Мастерс. 
Лондон (Великобритания). 1/2 
финала. 0+

01.00 Ралли-рейд Дакар. 14-й 
этап. 0+

02.00 Теннис. Открытый Чемпио-
нат Австралии. День 7. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 10.00, 22.30, 23.40, 

00.40, 01.55, 02.55, 04.05 
Футбол NEWS

06.10 Чемпионат Италии. Пре-
дисловие к туру

06.45 Чемпионат Испании. Пре-
дисловие к туру

07.15, 14.30 Чемпионат Англии. 
Предисловие к туру

07.45, 04.50 Самые смешные 
футбольные моменты

07.55 Предисловие к фильму 
«Быть «Ливерпульцем»». 
Премьера

08.10 Шахтер - Динамо. Лучшие 
матчи чемпионата Украины

10.20 Арсенал - Ман Сити. Чем-
пионат Англии

12.20, 14.25 Предисловие к филь-
му «Быть «Ливерпульцем»»

12.25 Шахтер - Замалек. Абу-
Даби Кап

14.55 LIVE. Шахтер - Аль-Хиляль. 
Абу-Даби Кап

16.55 LIVE. Ливерпуль - Норвич. 
Чемпионат Англии

17.45, 19.45, 21.25 Футбол NEWS. 
LIVE

18.55 LIVE. Сосьедад - Барселона. 
Чемпионат Испании

21.00 «Один на один с Гамулой». 
В. Уткин

21.40 LIVE. Милан - Болонья. 
Чемпионат Италии

23.55 Шахтер - Аль-Хиляль. Абу-
Даби Кап

02.10 Сосьедад - Барселона. 
Чемпионат Испании

04.20 Futbol Mundial
05.05 Программа передач

СПОРТ 1
06.00 Баскетбол. Суперлига 

Украины. БК Донецк - БК 
Азовмаш

07.45, 16.55 «Гонки на выносли-
вость. Итоги сезона 2012.»

08.15, 23.55 Футзал. Чемпионат 
Испании

10.00 Гольф. Europen Tour 
2013. Abu Dhabi HSBC Golf 
Championship. Абу-Даби, ОАЕ. 
Четвертый день. LIVE

14.05 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

14.40 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Астана - Красные Крылья

16.30 Экстра-футзал
17.25 Футбол. Чемпионат Ни-

дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Аякс - Фейенорд. 
LIVE

19.35 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Андерлехт - Зульте 
Верегем

21.30 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

22.05 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Химик - БК 
Днепр-Азот

02.00 Профилактика

СПОРТ 2
06.00, 23.50 Футбол. Англия. 

nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Дербi Каунти - 
Ноттингем

07.50 Теннис. WTА Moorilla 
Hobart International. Финал

10.00 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

10.30 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

11.05 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Твенте - Валвейк

13.00 Футзал. Чемпионат Ис-
пании

14.55 Гольф. Europen Tour 
2013. Abu Dhabi HSBC Golf 
Championship. Абу-Даби, ОАЭ. 
Третий день

20.00 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Аякс - Фейенорд

21.55 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Сезон 2012-2013. 
Андерлехт - Зульте Верегем

02.00 ПРОФИЛАКТИКА

EUROSPORT
04.00 Теннис. Открытый Чемпио-

нат Австралии. День 7. 0+
15.30 Биатлон. Кубок мира. 

Антхольц (Италия). Эстафета. 
Мужчины. 0+

16.45 Футбол. Кубок Африки. 
Групповой этап. Гана - Де-
мократическая Республика 
Конго. 0+

19.00, 01.30 Теннис. Гейм, Сет, 
Матс. Журнал. 0+

19.30 Футбол. Кубок Африки. 
Групповой этап. Мали - Нигер. 
0+

22.00 Снукер. Мастерс. Лондон 
(Великобритания). Финал. 0+

01.00 Ралли-рейд Дакар. 15-й 
этап. 0+

02.00 Теннис. Открытый Чемпио-
нат Австралии. День 8. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 22.45, 23.55, 02.10, 

04.20 Футбол NEWS
06.10, 02.25 Шахтер - Аль-Хиляль. 

Абу-Даби Кап
08.15, 15.10 Futbol Mundial
08.40, 14.55 Самые смешные 

футбольные моменты
08.50, 10.55, 04.35 Предисловие 

к фильму «Быть «Ливерпуль-
цем»»

08.55 Ливерпуль - Норвич. 
Чемпионат Англии

11.00 Док.фильм «Быть «Ливер-
пульцем»». 1 серия. Премьера

12.00 «Один на один с Гамулой». 
М. Шацких

12.30 Urban Freestyler Poland
12.55 LIVE. Осасуна - Депортиво. 

Чемпионат Испании
15.40, 20.45 Футбол NEWS. LIVE
15.55 LIVE. Кьево - Парма. Чемпи-

онат Италии
17.55 LIVE. Тоттенхэм - МЮ. 

Чемпионат Англии
19.55 LIVE. Атлетико - Леванте. 

Чемпионат Испании
21.55 LIVE. Валенсия - Реал. 

Чемпионат Испании
00.10 Тоттенхэм - МЮ. Чемпио-

нат Англии
04.40 Док.фильм «Быть «Ливер-

пульцем»». 1 серия
05.40 Программа передач
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КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

Р I Ш Е Н Н Я
(ХХІХ сесія VІ скликання)

28.12.2012 м. Кривий Ріг №1607

Про внесення змін 
до Правил утримання 
та збереження житлового 
фонду в м. Кривому Розі

Ураховуючи вимоги Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення та спрощення 
процедури державної реєстрації земельних 
ділянок та речових прав на нерухоме май-
но», Постанови Кабінету Міністрів України 
від 13 квітня 2011 року №461 «Питання при-
йняття в експлуатацію закінчених будівни-
цтвом об’єктів», Наказу Державного комі-
тету будівництва, архітектури та житлової 
політики України від 24.05.2001 №127 «Про 
затвердження Інструкції про порядок про-
ведення технічної інвентаризації об’єктів 
нерухомого майна», зі змінами; керуючись 
Законом України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», міська рада вирішила:

1. Унести зміни до Правил утримання та 
збереження житлового фонду в м. Кривому 
Розі, затверджених рішенням міської ради 
від 27.01.2010 №3692, зі змінами, а саме: у 
розділі 3 «Переобладнання і переплануван-
ня жилих приміщень у будинках, гуртожит-
ках»:

1.1 викласти в новій редакції:
1.1.1 абзац 2:
«До робіт з переобладнання та перепла-

нування, що виконуються при наявності 
відповідної дозвільної документації, перед-
баченої чинним законодавством України, 
віднесено: збільшення площі санвузлів за 
рахунок житлових приміщень; об’єднання 
лоджій та балконів з приміщеннями шля-
хом демонтування зовнішніх стін, вікон, 
дверей або підвіконної частини стіни для 
влаштування проходу; перенесення на ло-
джії й балкони приладів системи централі-
зованого опалення; об’єднання будь-яких 
приміщень по вертикалі з повним або част-
ковим демонтуванням поверхових пере-
криттів; демонтування, перекривання або 
влаштування вентиляційних шахт, димохо-
дів; утеплення підлог шляхом підключення 
до системи централізованого опалення бу-
динку; демонтування звукоізоляції основи 
підлоги; улаштування нових і розширення 
існуючих балконів і лоджій; зміна функціо-
нального призначення приміщень в багато-
квартирному житловому будинку.»;

1.1.2 абзац 9:
«– проект, технічний висновок про стан 

будівельних конструкцій та можливість пе-
реобладнання або перепланування жилих 
приміщень у жилих будинках, гуртожитках, 
виконаний організацією, яка має відповідну 
ліцензію, погоджені в установленому по-
рядку з управителем жилого будинку, го-
ловою житлово-будівельного кооперативу, 
об’єднання співвласників багатоквартирно-
го будинку;»;

1.1.3 абзац 14:
«Після завершення робіт з переплануван-

ня, жилі приміщення у жилих будинках, гур-
тожитках уводяться в експлуатацію згідно з 
вимогами чинного законодавства України.»;

1.1.4 абзац 19:
«Власник, наймач (орендар) жилого при-

міщення в жилому будинку, гуртожитку, що 
припустив самовільне переобладнання або 
перепланування, притягається до відпо-
відальності згідно зі ст.150 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення.»;

1.2 виключити абзаци 3,15,16;
1.3 абзаци 4-19 вважати абзацами 3-16 

відповідно.
2. Управлінням благоустрою та житлової 

політики, розвитку підприємництва, відді-
лу з питань внутрішньої політики та зв’язків 
з громадськістю виконкому міської ради 
(Катриченко О.В., Рижкова І.О.) забезпечи-
ти інформування населення міста про зміст 
рішення у визначений чинним законодав-
ством України термін.

3. Контроль за виконанням рішення по-
класти на постійну комісію міської ради з 
питань комунального господарства (Лога-
чов А.І.), координацію роботи – на заступ-
ника міського голови Вербицького Г.П.

Міський голова Ю. ВІЛКУЛ.

Інформаційне повідомлення
 Управління комунальної власності міста виконкому міської ради повідомляє про перелік об’єктів, 

що підлягають приватизації шляхом викупу, затверджений рішенням Криворізької міськради від 
28.12.2012 № 1615 «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності міста, що підлягають 
приватизації в 2013 році» та оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів госпо-
дарювання, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації:

№ 
з/п

Назва об’єкта та його адреса Пло
ща, 
кв.м

Балансо
утриму

вач

Ідентифі
каційний 

код за 
ЄДРПОУ

1 Приміщення, що орендує фізична особапідприємець Кулішова 
С.В., м. Кривий Ріг, вул. 23 Лютого, буд. 118, прим. 39

44,3 УКВМ 25522449

2 Приміщення, що орендує фізична особапідприємець Єрьоміна 
Т.М., м. Кривий Ріг, вул. Федоренка, буд. 5а, прим. 14

24,9 УКВМ 25522449

3 Комплекс будівель та споруд з інфраструктурою, що орендує ТО
ВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІС СПЕЦ 
ГРУП», м. Кривий Ріг, вул. Дишинського, 5

2357,4 УКВМ 25522449

4 Приміщення рекламноінформаційної агенції з топковою та ін
фраструктурою, що орендує ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО
ВІДАЛЬНІСТЮ «ТАЛАН ЛТД», м. Кривий Ріг, вул. Димитрова, буд. 71, 
прим. 3

396,1 УБЖП 03364324

Учасникам конкурсу необхідно подати до конкурсної комісії такі документи: заяву про участь у конкурсі з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою; копію установчого документа претенден-
та; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до 
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково 
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, заві-
рені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копію сертифіката 
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформацію про 
претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та 
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, 
з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо). Конкурсна пропозиція претендентів по-
дається в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

 Конкурс відбудеться 24 січня 2013 р. об 11.00 за адресою: м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, 
управління комунальної власності міста, каб. 246.

 Документи до комісії приймаються до 17 січня 2013 р. включно.
 Телефони для довідок: 74-75-79, 74-16-30.

Увага! Здійснюється прийом на службу в органи внутрішніх справ у I півріччі 2013 року
Криворізьким МУ ГУМВС України в Дніпропетровській об-

ласті на роботу в органи та підрозділи внутрішніх справ на 
посади молодшого і середнього начальницького складу при-
ймаються цивільні особи.

У відповідності до державної освіти, фізичної підготовки, 
стану здоров’я та психологічної спрямованості, кандидатам 
на службу пропонується робота в підрозділах слідства, 
карного розшуку, боротьби з незаконним обігом нар-
котиків, кримінальної міліції у справах дітей, діль-
ничних інспекторів міліції, в стройових підрозділах 
патрульно-постової служби.

 На службу в органи внутрішніх справ можуть претендува-
ти громадяни України, які відповідають наступним вимогам: 
вік від 18 до 30 років; мають повну загальну середню освіту; 
пройшли службу в Збройних силах України, або які одержали 
військову підготовку на військових кафедрах вузів; офіцери 

запасу Збройних сил України, які мають відповідний рівень 
освіти; до кримінальної відповідальності не притягались; 
згодні пройти професійний відбір.

Новоприйняті працівники у місячний термін направля-
ються для проходження курсів початкової підготовки від-
повідно до спеціальності в Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, Одеський державний універ-
ситет внутрішніх справ, на Криворізький факультет Дніпро-
петровського державного університету внутрішніх справ. 
Під час навчання курсанти забезпечуються проживанням на 
казарменому положенні, харчуванням, одержують заробіт-
ню платню у розмірі 2100 грн.

Для оформлення необхідних документів звертатись 
безпосередньо до кадрових підрозділів районних відділів 
внутрішніх справ міста та відділу кадрового забезпечення 
міського управління. Додаткову інформацію щодо умов 

прийняття і оформлення на службу можна одержати за теле-
фонами:

Криворізьке міське управління – (0564) 92-47-81 – 
проспект Карла Маркса, 71;

Дзержинський РВ – (0564) 71-21-12 – вул. Стрєльнико-
ва, 2;

Довгинцівський РВ – (0564) 71-62-56 – вул. Леоніда 
Бородича, 5;

Жовтневий РВ – (0564) 440-32-73 – вул. Шурупова, 7;
Інгулецький РВ – (0564) 21-10-27 – вул. Мануїльського, 16;
Саксаганський РВ – (0564) 64-51-56 – вул. Балакіна, 2а;
Тернівський РВ – (0564) 35-50-49 – вул. Бірюзова, 2;
Центрально-Міський РВ – (0564) 90-22-62 – вул. Пер-

вомайська, 14;
Батальйон патрульної служби – (0564) 26-15-62 – 

вул. Ціолковського, 15.

Управління комунальної власності міста виконкому міської ради оголошує про наміри передати 
в оренду об’єкти комунальної власності, щодо яких надійшли заяви

№
з/п

Балансоутриму
вач

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

Найменування Місце 
знаходження

За
гальна 
площа, 

м2

Вартість 
майна за 

незалежною 
оцінкою, 

грн.

Макси
мально 
можли

вий строк 
оренди

Мета використання

1 УКВМ
Нежиле приміщення, вбудоване у 4 
поверх окремо розташованої нежилої 
будівлі

Вул. ХХІІ 
Партз’їзду, 41 104,5

195453,0
Станом на 
03.12.2012

2 роки 
11 місяців

Під розміщення офісу благодійної уста
нови

2 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване у під
вал житлового будинку

Вул. Димит
рова, 17 28,3

28232,0
Станом на 
21.11.2012

1 рік
Під розміщення майстерні з ремон
ту взуття, за умови згоди всіх спів
власників житлового будинку

3 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване у 1 
поверх житлового будинку

Вул. Костен
ка, 6 7,5

12176,0
Станом на 
31.10.2010

2 роки 
11 місяців

Під розміщення відділення банку, за 
умови згоди всіх співвласників жит
лового будинку

4 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване у 1 
поверх житлового будинку

Мкрн. Гір
ницький, 35 16,5

15543,0
Станом на 
29.11.2011

1 рік Під розміщення складу, за умови згоди 
всіх співвласників житлового будинку

5 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване у 1 
поверх житлового будинку

Мкрн. Гір
ницький, 36 9,0

13384,0
Станом на 
29.11.2011

1 рік
Під розміщення торгівлі непродоволь
чими товарами, за умови згоди всіх спів
власників житлового будинку

6 КП «Швидкісний 
трамвай»

Частина нежилого приміщення в спо
руді швидкісного трамваю

СШТ «Майдан 
Артема» 1,5

2476,0
Станом на 
12.12.2012

2 роки 
11 місяців

Під розміщення телекомунікаційного та 
Інтернетобладнання

7 КП «Швидкісний 
трамвай»

Частина нежилого приміщення в спо
руді швидкісного трамваю

СШТ «Будинок 
Рад» 10,1 11005,0

12.12.2012
2 роки 
11 місяців

Під розміщення телекомунікаційного та 
Інтернетобладнання

8 УБЖП
Нежиле приміщення, вбудоване у 1 
поверх окремо розташованої нежилої 
будівлі та оглядова яма з навісом

Вул. Остапа 
Вишні, 6а 125,99

46244,0
Станом на 
11.09.2012

2 роки 
11 місяців

Під розміщення кімнати медичного пер
соналу для огляду водіїв та передрейсо
вого контролю автотранспорту

9
Відділ освіти ви
конкому Інгу
лецької районної 
у місті ради

Нежиле приміщення, вбудоване у 1 
поверх окремо розташованої нежилої 
будівлі

Вул. Недєліна,
36 118,0

152634,0
Станом на 
28.11.2012

2 роки 
11 місяців Під розміщення АТС

10 УКВМ Нежиле приміщення, вбудоване в на
півпідвал житлового будинку

Вул. 23 Люто
го, 28 18,0

15655,0
Станом на 
13.11.2012

2 роки 
11 місяців

Під розміщення майстерні з ремонту 
взуття

11 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване у 1 
поверх житлового будинку

Вул. Довато
ра, 1 13,5

9428,0
Станом на 
05.11.2010

1 рік
Під розміщення майстерні з ремон
ту взуття, за умови згоди всіх спів
власників житлового будинку

12 УКВМ Нежиле приміщення, вбудоване у 1 
поверх житлового будинку

Вул. Івана 
Сірка, 43 93,0

72569,0
Станом на 
03.12.2012

2 роки 
11 місяців

Під розміщення майстерні з ремонту та 
пошиття одягу

 Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються відділом дозвільно-погоджувальних процедур виконкому міської ради протягом 10 робочих днів 
після опублікування оголошення в міській комунальній газеті «Червоний гірник». У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди, орендодав-
цем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до абз. 3 частини 4 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та 
рішення міської ради від 23.11.2011 №726 «Про затвердження Положення про порядок оформлення оренди об’єктів комунальної власності міста».

 Довідки можна отримати в управлінні комунальної власності міста виконкому міської ради (пл. Радянська, 1, кімн. 361, 360, тел.: 74-
49-29, 74-43-97).

До уваги підприємців!
У зв’язку з тим, що в законодавстві України 

стосовно надання річної звітності для суб’єктів 
підприємницької діяльності до Пенсійного фонду 
України передбачаються зміни, просимо вас нада-
ти звітність за 2012 рік до 10 лютого 2013 року.

Управління Пенсійного фонду 
України в Довгинцівському районі.

Заміщення вакантної посади
Відповідно до ст. 15 Закону України «Про 

державну службу» прокуратура м. Кривого Рогу 
оголошує конкурс на заміщення вакантної поса-
ди прес-секретаря прокурора міста Криво-
го Рогу (на правах головного спеціаліста).

У конкурсі можуть брати участь особи, які ма-
ють вищу освіту та стаж роботи за спеціальністю.

До заяви про участь у конкурсі додаються такі 
документи:

– заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з 
відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4х6 см;
– копії документів про освіту;
– декларація про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру за 2012 
рік за формою, передбаченою Законом України 
«Про засади запобігання і протидії корупції»;

– копія документа, який посвідчує особу;
– медична довідка про стан здоров’я за фор-

мою, затвердженою МОЗ;
– копія військового квитка (для військово-

службовців або військово зобов’язаних).
Термін подання заяви – 30 календарних днів 

з дня оголошення конкурсу.
За довідками звертатись: Прокуратура 

м. Кривого Рогу, вул. Леніна, 27, тел. 90-08-
92.
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Публічна інформація

Програма розвитку малого й середнього підприємництва в місті на 2013-2014 роки
Системно протягом багатьох років міська рада 

ухвалює Програми розвитку підприємництва 
в місті, рішенням міської ради від 28.12.2012  
№ 1577 затверджено чергову Програму на 2013-
2014 роки, якою передбачено розрахунковий 
кошторис на 2013 рік витрат коштів міського бю-
джету для фінансування заходів Програми.

Розробник та співрозробники Програ-
ми: управління розвитку підприємництва ви-
конкому міської ради, суб’єкти господарюван-
ня міста, представники об’єктів інфраструктури 
підтримки підприємництва, міська (галузева) 
рада з питань розвитку підприємництва, галу-
зеві ради підприємців, органи місцевого само-
врядування.

Програма визначає основні шляхи реа-
лізації на міському рівні державної політики 
розвитку підприємництва у тісному зв’язку з 
активною регіональною політикою, політикою 
зайнятості населення та інвестиційно-інно-
ваційними напрямками розвитку міста. Вона 
спрямована на посилення ролі органів місцево-
го самоврядування в процесі розвитку малого й 
середнього підприємництва, підвищення його 
значимості в соціально-економічному розви-
тку міста та є дієвим інструментом вирішення 
актуальних питань підприємництва.

 Її метою визначено спрямування дій орга-
нів місцевого самоврядування, суб’єктів ма-
лого підприємництва, громадських об’єднань 
підприємців, установ ринкової інфраструктури 
на створення сприятливих умов для активізації 
підприємницької діяльності та поліпшення ін-
вестиційного клімату за рахунок впровадження 
на місцевому рівні заходів з дебюрократизації 
та дерегуляції бізнесу, забезпечення конкурен-
тоспроможності малого та середнього підпри-
ємництва й підвищення його ролі у вирішенні 
завдань прискореного соціально-економічного 

розвитку міста; формування й упровадження 
ефективної системи його обслуговування, під-
тримки та захисту шляхом концентрації фінан-
сових, матеріально-технічних ресурсів, вироб-
ничого й наукового потенціалу.

Перелік пріоритетних завдань Програ-
ми:

– удосконалення нормативного регулювання 
підприємницької діяльності;

– удосконалення процедур видачі докумен-
тів дозвільно-погоджувального характеру;

– спрощення умов ведення бізнесу;
– створення механізмів залучення коштів 

для розвитку суб’єктів малого й середнього 
підприємництва;

– популяризація підприємницької діяльності, ін-
формаційна підтримка започаткування та ведення 
бізнесу;

– формування інфраструктури підтримки 
підприємництва;

– підвищення рівня соціальної відповідаль-
ності малого підприємництва;

– забезпечення підготовки кадрів для сфери 
малого бізнесу;

– сприяння розширенню мереж фірмової 
торгівлі підприємств малого й середнього під-
приємництва;

– надання організаційної, інформаційної та 
консультаційної підтримки суб’єктам малого 
підприємництва.

Виконання заходів Програми дозволить 
вирішити такі основні завдання:

 – дерегуляція підприємницької діяльності;
– спрощення процесу (зменшення кількості) 

та процедур (скорочення термінів) отримання 
документів дозвільного характеру;

 – зниження адміністративного тиску на під-
приємництво;

– активізація інноваційної діяльності;

– опрацювання фінансово-кредитних та ін-
вестиційних механізмів, пошук нових форм фі-
нансово-кредитної підтримки підприємництва;

 – консультаційна та інформаційна підтримки;
– збільшення чисельності суб’єктів малого 

підприємництва через забезпечення функці-
онування дієвої інфраструктури сприяння під-
приємництву;

– удосконалення системи протидії тіньовій 
зайнятості населення;

– створення умов для популяризації товарів, 
що виробляються у Кривому Розі, забезпечен-
ня впровадження маркетингової стратегії під-
тримки місцевих виробників, які стали учасни-
ками проекту «Марка якості «Криворіжжя»;

– сприяння в залученні кадрів через існуючі 
програми Криворізького міського та районних 
центрів зайнятості (надання дотацій робото-
давцям на створення робочих місць), профі-
люючі навчання, перекваліфікацію кадрів для 
виробничої сфери;

– збільшення кількості зайнятих працівників 
на малих підприємствах.

Рішення Криворізької міської ради від 
28.12.2012 № 1577 розміщено в мережі Інтер-
нет на офіційному сайті виконкому Криворізької 
міської ради у розділі «Події в місті» в підрозділі 
«Сесії міської ради» www.kryvyіrih.dp.ua.

 Управління розвитку підприємництва 
виконкому міської ради запрошує суб’єктів 
господарювання, представників об’єктів інфра-
структури підтримки підприємництва до кон-
структивної співпраці щодо реалізації заходів 
Програми розвитку малого й середнього 
підприємництва в місті на 2013-2014 роки.

Більш детальну інформацію можна отримати 
в управлінні розвитку підприємництва викон-
кому міськради (каб. 512) або за телефоном 
92-25-89, e-mail: ispolkomkr@ukrpost.ua.

На виконання Закону України «Про жит-
лово-комунальні послуги», Постанови Кабі-
нету Міністрів України від 21.07.2005 №631 
«Про затвердження Порядку проведення 
конкурсу з надання житлово-комуналь-
них послуг», наказу Державного комітету 
України з питань житлово-комунального 
господарства від 25.04.2005 №60 «Про 
затвердження Порядку визначення вико-
навця житлово-комунальних послуг у жит-
ловому фонді», управління благоустрою та 
житлової політики виконкому міської ради 
оголошує конкурс про визначення управи-
телів будинку, споруди або групи будинків 
Довгинцівського району (об’єкт 2).

1. Найменування, місцезнаходжен-
ня організатора конкурсу:

1.2. Управління благоустрою та житлової 
політики виконкому Криворізької міської 
ради, пл. Радянська, 1.

2. Перелік послуг:
2.1. Управління будинком, спорудою або 

групою будинків на території Довгинців-
ського району:

вул. Башкирська, 1а, вул. Вахрушева,1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, вул. До-
стоєвського, 1, 3, 9, 22, 26, 30, вул. Жигулів-
ська, 42, 44, 46, 48, вул. Кириленка, 5, 7, 8а, 

Криворізька міська рада

РІШЕННЯ
(ХХІХ сесія VI скликання)

26 грудня 2012 року   м. Кривий Ріг   №1561

Про виконання Програми 
соціально-економічного 
розвитку міста, роботу 
виконкому міської ради в 2012 
році та затвердження Програми 
соціально-економічного 
розвитку міста на 2013 рік

З метою покращення якості життя населення міс-
та за рахунок ефективного управління ресурсами 
та стабільного економічного зростання; виходячи 
з аналізу позитивних змін, досягнутих у 2012 році; 
ураховуючи вимоги Закону України «Про державне 
прогнозування та розроблення програм економічно-
го і соціального розвитку України», Постанов Кабінету 
Міністрів України від 26 квітня 2003 року №621 «Про 
розроблення прогнозних і програмних документів 
економічного і соціального розвитку та складання 
проекту державного бюджету», 28 листопада 2012 
року №1125 «Про схвалення основних прогнозних 
макропоказників економічного і соціального роз-
витку України на 2013 рік та внесення змін до поста-
нови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 
р. №907»; керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» міська рада вирішила:

1. Звіт про виконання Програми соціально-еко-
номічного розвитку міста та роботу виконкому 
міської ради в 2012 році (додаток) узяти до відома.

2. Затвердити Програму соціально-економічного 
розвитку міста Кривого Рогу на 2013 рік (додається).

 3. Виконавчим органам міської ради:
 3.1 забезпечити виконання завдань, визначе-

них Програмою;
 3.2 щомісяця, до 10 числа, надавати до управ-

ління економіки виконкому міської ради вичерпну 
інформацію про аналіз стану виконання програм, 
розробниками яких вони є.

4. Управлінню економіки виконкому міської 
ради (Світличний О.В.):

4.1 щоквартально, до 15 числа місяця, на-
ступного за звітним, узагальнювати та надавати 
виконкому міської ради звіт про виконання Про-
грами соціально-економічного розвитку міста 
Кривого Рогу на 2013 рік та, у разі необхідності, 
надавати обґрунтовані пропозиції щодо внесення 
коригувань до неї;

4.2 за підсумками 2013 фінансового року забезпе-
чити звітування перед міською радою про виконання 
Програми та використання бюджетних коштів.

5. Фінансовому управлінню виконкому міської 
ради (Рожко О.В.) забезпечити фінансування за-
вдань і заходів Програми відповідно до бюджет-
них призначень, установлених головним розпо-
рядником коштів.

6. Зобов’язати виконкоми міської ради та ра-
йонних у місті рад (Терьохін В.П., Коритнік В.В., 
Беззубченко В.В., Колесник І.В., Степанюк С.Д., Сал-
товська І.П., Рижков Є.В.), керівників бюджетних 
установ, що фінансуються з міського та районних у 
місті бюджетів, і рекомендувати суб’єктам госпо-
дарювання міста спрямувати роботу на закріплен-
ня позитивних процесів економічного зростання, 
поліпшення рівня добробуту населення, виконан-
ня міських цільових та галузевих програм, досяг-
нення стратегічних цілей, визначених рішенням 
міської ради від 23.11.2011 р. №711 «Про затвер-
дження Стратегічного плану розвитку міста Кри-
вого Рогу до 2015 року», зі змінами, і заходів, пе-
редбачених розпорядженням міського голови від 
25.06.2012 р. №149-р «Про затвердження заходів 
з реалізації в 2012, 2013-2015 роках пріоритетних 
напрямів Стратегічного плану розвитку міста Кри-
вого Рогу до 2015 року».

7. Відділам інформатизації, з питань внутріш-
ньої політики та зв’язків з громадськістю викон-
кому міської ради (Білогай О.Ю.), редакції Кри-
ворізької міської комунальної газети «Червоний 
гірник», комунальному підприємству телерадіо-
компанії «Рудана» (Калинюк О.В., Некрасова І.Ф.) 
забезпечити оприлюднення рішення на офіційно-
му веб-сайті виконкому Криворізької міської ради 
в мережі Інтернет та в засобах масової інформації.

8. Визнати таким, що втратило чинність, рі-
шення міської ради від 29.12.2011 р. №829 «Про 
роботу виконкому міської ради за 2011 рік та за-
твердження Програми соціально-економічного 
розвитку міста на 2012 рік», зі змінами.

9. Контроль за виконанням рішення покласти на 
постійну комісію міської ради з питань планування 
бюджету та економіки (Нусінов В.Я.), координацію 
роботи – на заступників міського голови, керуючу 
справами виконкому міської ради відповідно до 
розподілу обов’язків.

Міський голова Ю. ВІЛКУЛ.

Звіт про здійснення регуляторної політики у сфері господарської діяльності 
виконкомом Центрально-Міської районної у місті ради у 2012 році

Станом на 01.01.2012 р. на контролі у викон-
комі районної у місті ради не перебувало регу-
ляторних актів – рішень виконкому районної у 
місті ради.

План регуляторної діяльності виконкому ра-
йонної у місті ради на 2012 рік не затверджував-
ся у зв’язку з тим, що від структурних підрозділів 
виконкому районної у місті ради пропозицій не 
надходило.

Станом на 01.12.2012 р. прийнято розпорядчих 
документів у виконкомі районної у місті ради:

– рішень районної у місті ради – 60;
– рішень виконкому районної у місті ради – 

465;
– розпоряджень голови районної у місті – 305.
Рішенням виконкому районної у місті ради від 

21.07.2010 № 222 «Про затвердження посадових 
інструкцій окремих працівників виконкому ра-
йонної у місті ради у новій редакції» визначено 
відповідальну особу – головного спеціаліста 
загального відділу виконкому районної у місті 
ради Головко Г.О. за розміщення інформації з 
регуляторної діяльності виконкомів міської та 
районної у місті рад на офіційному сайті викон-
кому районної у місті ради та за інформування 
управління розвитку підприємництва виконко-
му міської ради про кількість звернень та про-
позицій, що надходять електронною поштою. За 
11 місяців поточного року офіційний сайт викон-

кому районної у місті відвідало близько 13 454 
громадян.

Протягом поточного року 240 підприємців ра-
йону тричі взяли участь у анкетуванні щодо до-
тримання Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської ді-
яльності». Як свідчить аналіз одержаної зворотної 
інформації, переважна більшість респондентів 
(80%) знайома з порядком здійснення регуля-
торної процедури, і більше ніж половина (70%) 
респондентів вважають, що участь громадськості 
має суттєвий вплив на зміст запланованих до за-
твердження проектів регуляторних актів.

Розширення можливості участі громадськос-
ті у обговоренні проектів регуляторних актів та 
відстеженні їх результативності відбувалося за-
вдяки відкриттю офіційного веб-сайту у мережі 
Інтернет виконкому районної у місті ради.

Протягом 2012 року суб’єкти підприємницької 
діяльності району взяли участь у публічних обго-
вореннях наступних регуляторних актів – рішень 
у виконкомі Криворізької міської ради:

– «Про затвердження правил благоустрою у м. 
Кривому Розі»;

– «Про внесення змін постанови про порядок 
надання ритуальних послуг на території м. Кри-
вого Рогу»;

– «Про встановлення тарифів на послуги з ви-
везення побутових відходів у місті»;

– «Про встановлення збору за впровадження 
деяких видів підприємницької діяльності на те-
риторії міста»;

– «Про затвердження положення про порядок 
оформлення оренди об’єктів комунальної влас-
ності міста»;

– «Про встановлення тарифів на послуги з 
утримання будинків і споруд та прибудинкової 
території для власників (орендаторів) нежитло-
вих приміщень у житлових будинках (гуртожит-
ках) у м. Кривому Розі»;

– «Про затвердження положення про надання 
ритуальних послуг та аналізу його регуляторного 
впливу»;

– «Про затвердження методики розрахунку 
орендної плати за комунальне майно та про-
порції її розподілу»;

– «Про переведення житлових будинків, квар-
тир у нежитлові у м. Кривому Розі»;

– «Про затвердження порядків виявлення, 
взяття на облік, збереження, використання без-
хазяйного та відумерлого нерухомого майна у м. 
Кривому Розі».

У 2013 році виконком районної у місті ради у 
подальшому буде залучати суб’єктів господа-
рювання для участі в публічних обговореннях 
регуляторних актів, що надасть нові стимули для 
покращення підприємницького середовища у 
Центрально-Міському районі.

На виконання Закону Укра-
їни «Про житлово-комунальні 
послуги», Постанови Кабінету 
Міністрів України від 21.07.2005 
№631 «Про затвердження По-
рядку проведення конкурсу з 
надання житлово-комунальних 
послуг», наказу Державного ко-
мітету України з питань житло-
во-комунального господарства 
від 25.04.2005 №60 «Про затвер-
дження Порядку визначення 
виконавця житлово-комуналь-
них послуг у житловому фонді», 
управління благоустрою та жит-
лової політики виконкому місь-
кої ради оголошує конкурс про 
визначення управителів будин-
ку, споруди або групи будинків 
Довгинцівського району (об’єкт 
№1).

1. Найменування, місце-
знаходження організатора 
конкурсу:

1.2. Управління благоустрою 
та житлової політики виконкому 
Криворізької міської ради, пл. 
Радянська, 1.

2. Перелік послуг:
2.1. Управління будинком, 

спорудою або групою будинків 
на території Довгинцівського 
району:

б-р Кірова, 1, 1а, 3, 5, 5а, 6, 7, 
9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 25, 27, 
29, вул. Водоп’янова, 1, 2, 3, 4, 6, 
7, вул. Гутовського, 15, 17, 21, 23, 
25, 27, 39, 41, 43, 57, 59, 61, 63, 
вул. Лісового, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 
16, 17, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 
33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, вул. Не-
залежності України, 3, 6, 8, 9, 10, 
11, 13, 13а, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 
24, 26, 27, 31, 33, вул. Приозер-
на, 19, 21, вул. Сахарова, 1, 7, 9, 
13, 15, 17, вул. Симонова, 1, 1а, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

3. Прізвище, посада та 
номери телефонів осіб, упо-
вноважених здійснювати 
зв’язок з учасниками кон-
курсу:

1. Хоменко В.М. – завідувач 
відділу житлово-комунального 
господарства виконкому Дов-
гинцівської районної у місті 
ради, тел. 71-11-36, вул. Дніпро-
петровське шосе, 11.

2. Сікорська О.В. – спеціаліст 
І категорії відділу житлової по-

літики управління благоустрою 
та житлової політики виконкому 
міськради, тел. 74-09-41 (кімн. 
362), пл. Радянська, 1.

4. Способи, місце та кінце-
вий строк подання конкурс-
них пропозицій:

4.1. Спосіб: особисто або по-
штою.

4.2. Місце реєстрації пакетів 
документів: 50101, м. Кривий 
Ріг, пл. Радянська, 1, управління 
благоустрою та житлової політи-
ки, кімн. 552.

4.3. Кінцевий строк подан-
ня конкурсних пропозицій: 
11.02.13 до 9.00.

5. Термін подання заяв на 
отримання конкурсної до-
кументації з 10.01.2013 до 
08.02.2013.

6. Місце, день та час роз-
криття конвертів з конкурс-
ними пропозиціями:

6.1. Місце: 50101, м. Кривий 
Ріг, пл. Радянська, 1, управління 
благоустрою та житлової політи-
ки, кімн. 444.

6.2. День: 11.02.2013.
6.3. Час: 14.00 Закінчення на 23 стор.
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Тернівська районна у місті рада
РІШЕННЯ

28.12.2012                      м. Кривий Ріг                                 №186

Звіт про здійснення виконкомом Тернівської 
районної у місті ради державної регуляторної 
політики за 2012 рік

Заслухавши звіт про здійснення виконкомом Тернівської районної у міс-
ті ради державної регуляторної політики за 2012 рік, керуючись Законами 
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішен-
ня Криворізької міської ради від 30.03.2011 № 259 «Про обсяг і межі повно-
важень районних у місті рад та їх виконавчих органів», районна у місті рада

ВИРІШИЛА:
1. Звіт про здійснення виконкомом Тернівської районної у місті ради дер-

жавної регуляторної політики за 2012 рік прийняти до відома.
2. Загальному відділу виконкому районної у місті ради (Міщук О.Д.) опри-

люднити рішення на офіційному веб-сайті виконкому Тернівської районної у 
місті ради в мережі Інтернет у визначений законодавством термін.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
Тернівської районної у місті ради з питань планування, бюджету, економіки 
та підприємницької діяльності (Філонов В.П.).

Голова районної у місті ради В. ТЕРЬОХІН.

Звіт про здійснення виконкомом 
Тернівської районної у місті ради державної 
регуляторної політики за 2012 рік

Закон України «Про засади дер-
жавної регуляторної політики у сфе-
рі господарської діяльності» визна-
чає державну регуляторну політику 
у сфері господарської діяльності як 
напрям державної політики, спря-
мований на вдосконалення право-
вого регулювання господарських 
відносин, а також адміністратив-
них відносин між регуляторними 
органами або іншими органами 
державної влади та суб’єктами гос-
подарювання, недопущення при-
йняття економічно недоцільних та 
неефективних регуляторних актів, 
зменшення втручання держави у ді-
яльність суб’єктів господарювання 
та усунення перешкод для розвитку 
господарської діяльності.

Виконання вимог Закону України 
«Про засади державної регулятор-
ної політики у сфері господарської 
діяльності» протягом 2012 року у 
виконкомі Тернівської районної у 
місті ради забезпечено заходами по 
впорядкуванню правових та орга-
нізаційних засад державної регуля-
торної політики.

План регуляторної діяльності ви-
конкому районної у місті ради на 
2012 рік не затверджувався через 
відсутність пропозицій від струк-
турних підрозділів та спеціалістів 
галузевих напрямків виконкому 
Тернівської районної у місті ради із 
зазначеного питання.

З метою проведення системної 
і послідовної реалізації державної 
регуляторної політики за принципа-
ми прозорості та відкритості прово-
дяться заходи із:

• залучення суб’єктів господарю-
вання району до участі в обговорен-
ні проектів регуляторних актів;

• анкетування суб’єктів господа-
рювання щодо вивчення їх думки 
про стан регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності;

• оприлюднення інформації з ре-
гуляторної діяльності на офіційному 
веб-сайті виконкому районної у міс-
ті ради.

Протягом 2012 року співробіт-
ники виконкому районної в місті 
ради разом із суб’єктами госпо-
дарювання району неодноразово 
брали участь у публічних слуханнях 
з питання обговорення проектів та 
діючих регуляторних актів, досяг-
нення цілей, задекларованих при їх 
прийнятті, а саме:

– обговорення змісту проекту рі-
шення виконкому міської ради «Про 
Порядок встановлення режимів ро-
боти об’єктів бізнесу»;

– рішення міської ради від 
25.05.2011 №391 «Про внесення змін 
у додаток 2 до рішення міської ради 
від 26.01.2011 №153 «Про встанов-
лення збору за провадження деяких 
видів підприємницької діяльності на 
території м. Кривого Рогу»;

– обговорення проекту рішення 

міської ради «Про внесення змін у 
додаток до рішення міської ради 
від 22.06.2011 №448 «Про затвер-
дження Правил благоустрою у місті 
Кривому Розі»;

– обговорення проекту рішення 
міської ради «Про внесення змін до 
у додаток до рішення міської ради 
від 22.06.2011 «Про затвердження 
Положення про порядок надання 
ритуальних послуг на території міста 
Кривого Рогу» та інші.

На виконання рішення Криво-
різької міської ради від 14.12.2011 
№398 «Про реалізацію та плану-
вання органами місцевого само-
врядування регуляторної політики» 
щоквартально виконкомом район-
ної у місті ради проводиться анке-
тування щодо вивчення думки про 
стан регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності. У 2012 
році анкетуванням було охоплено 
281 суб’єкт господарювання. Оцінка 
анкет дає змогу зробити висновки, 
що 72,5% суб’єктів господарювання 
вважають суттєвим вплив громад-
ськості на прийняття регуляторних 
актів, 78,8% – задоволені здій-
сненням державної регуляторної 
політики на місцевому рівні, 71,5% 
– позитивно відзначили проведен-
ня реформ органами місцевого са-
моврядування у дозвільній системі 
та регуляторній політиці для підпри-
ємницької діяльності.

З метою інформування терито-
ріальної громади міста щодо здій-
снення регуляторної діяльності ви-
конкомом Криворізької міської ради 
та районної у місті ради на офіційній 
сторінці виконкому Тернівської ра-
йонної у місті ради в мережі Інтернет 
(http://trnvk.dp.ua) розмішено роз-
діл «Регуляторна політика». На сайті 
оприлюднена та підтримується в ак-
туальному стані інформація про про-
екти регуляторних актів міської ради 
та її виконкому, звіти відстеження їх 
результативності, повідомлення про 
оприлюднення регуляторних актів, 
про проведення публічних слухань та 
їх результати. З початку року інфор-
мацію розділу переглянуто понад 12 
тис. разів. Враховуючи кількість від-
відувань, можна відзначити, що за-
цікавленість територіальної громади 
у формуванні та реалізації регулятор-
ної політики зростає.

Протягом 2012 року діяльність 
виконкому Тернівської районної у 
місті ради була направлена на вдо-
сконалення відносин між регуля-
торними органами та суб’єктами 
господарювання, зменшення втру-
чання у діяльність суб’єктів госпо-
дарювання, усунення перешкод для 
розвитку господарської діяльності 
шляхом широкого інформування 
територіальної громади про здій-
снення державної регуляторної по-
літики.

Довгинцівська районна в місті рада
РІШЕННЯ

(ХХІІ сесія VІ скликання)
26.12.2012                              м. Кривий Ріг                                        № 149

Про звіт щодо здійснення виконкомом 
Довгинцівської районної в місті ради державної 
регуляторної політики за 2012 рік

Заслухавши звіт щодо здійснення у 2012 році виконкомом районної в місті ради 
державної регуляторної політики, районна в місті рада відзначила, що державна ре-
гуляторна політика в районі здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності», згідно з рішенням Криворізької міської ради від 
30.03.2011 № 259 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконав-
чих органів», Регламентів Довгинцівської районної в місті ради та її виконкому.

З метою продовження здійснення державної регуляторної політики в районі, 
забезпечення прозорості у співпраці між виконкомом районної в місті ради та 
суб’єктами господарювання із широким залученням громадськості, районна в міс-
ті рада ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома звіт щодо здійснення виконкомом Довгинцівської районної в 
місті ради державної регуляторної політики за 2012 рік (додаток).

2. Відділу розвитку підприємництва (Горб Н.П.) забезпечити згідно з Регламен-
том виконкому районної в місті ради інформування населення міста про зміст 
даного рішення в засобах масової інформації та на офіційній сторінці виконкому 
районної в місті ради в мережі Інтернет.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови ра-
йонної в місті ради Сторожук І.М.

Голова районної в місті ради І. КОЛЕСНИК.

Додаток до рішення районної в місті ради VІ скликання від 26.12.2012 № 149

Звіт про здійснення виконкомом Довгинцівської 
районної в місті ради державної регуляторної 
політики за 2012 рік

Виконання вимог Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності» викон-
комом Довгинцівської районної в місті 
ради базується на принципах прозорості 
і відкритості, збалансованості в інтересах 
суб’єктів господарювання, громадян та 
органів місцевого самоврядування.

У цьому напрямку проводились:
– експертиза прийнятих у поточному 

році рішень районної в місті ради, її ви-
конавчого комітету та розпоряджень 
голови районної в місті ради районною 
експертною комісією з питань підготовки 
регуляторних актів;

– залучення суб’єктів господарювання 
району до участі в загальноміських гро-
мадських слуханнях з питань обговорен-
ня проектів регуляторних актів;

– забезпечення суб’єктів господарю-
вання інформацією з питань норматив-
но-правового регулювання підприємни-
цтва на місцевому рівні;

– оприлюднення інформації з регу-
ляторної діяльності на офіційному веб-
сайті виконкому районної у місті ради.

Відповідно до розпорядження голови 
районної в місті ради від 18 лютого 2011 
року № 44-р «Про результати приско-
реного перегляду регуляторних актів» 
структурним підрозділам виконкому 
районної в місті ради доручено при 
підготовці проектів рішень районної в 
місті ради, її виконавчого комітету та 
розпоряджень голови районної в місті 
ради неухильно дотримуватись вимог 
Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері госпо-
дарської діяльності» та один раз на три 
роки здійснювати самостійний перегляд 
власних нормативно-правових актів з 
метою оцінки їх впливу та усунення не-
ефективних.

З метою планування діяльності з під-
готовки проектів регуляторних актів на 
2012 рік, за пропозицією відділу розви-
тку підприємництва виконкому район-
ної в місті ради, у листопаді 2011 року 
прийняті рішення виконкому районної 
в місті ради від 24.11.2011 № 688 «Про 
планування регуляторної діяльності ви-
конкому Довгинцівської районної в місті 

ради на 2012 рік» та рішення Довгинців-
ської районної в місті ради від 25.11.2011 
№ 81 «Про планування регуляторної 
діяльності виконкому Довгинцівської 
районної в місті ради на 2012 рік», яки-
ми передбачався проект регуляторного 
акта у І півріччі 2012 року «Про встанов-
лення режимів роботи об’єктів бізнесу 
району». У зв’язку з прийняттям рішення 
виконкому Криворізької міської ради від 
14.03.2012 № 79 «Про Порядок встанов-
лення режимів роботи об’єктів бізнесу», 
яким визначений порядок дотриман-
ня виконкомами районних у місті рад 
єдиних підстав встановлення зручних 
режимів роботи об’єктів торговельного, 
побутового, соціально-культурного та 
іншого призначення з подовженим чи 
цілодобовим режимом роботи, стало 
недоцільним розроблення та прийняття 
регуляторного акта – рішення виконко-
му районної в місті ради «Про встанов-
лення режимів роботи об’єктів бізнесу 
району». Відповідно були прийняті рі-
шення виконкому районної в місті ради 
від 16.05.2012 № 292 «Про втрату чин-
ності рішення виконкому районної в міс-
ті ради від 24.11.2011 № 688» та районної 
в місті ради від 18.05.2012 № 124 «Про 
втрату чинності рішення районної в місті 
ради від 25.11.2011 № 81».

Для здійснення заходів щодо екс-
пертної оцінки проектів регуляторних 
актів та аналізів прийнятих розпоряд-
чих документів, у виконкомі районної 
в місті ради продовжує роботу районна 
експертна комісія. Щоквартально на за-
сіданнях комісії здійснюється аналіз при-
йнятих з початку року нормативно-пра-
вових актів на відповідність їх вимогам 
Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господар-
ської діяльності». Комісією підтвердже-
но, що нормативні акти районної в місті 
ради, її виконавчого комітету, голови 
районної в місті ради, які прийняті у 2012 
році, відповідають вимогам названого 
Закону України і носять рекомендацій-
ний характер. Протягом 2012 року До-
вгинцівською районною в місті радою 
та її виконавчим комітетом регуляторні 
акти не приймались.

На виконання рішення Криворізької 
міської ради від 21.12.2011 № 765 «Про 
звіт щодо здійснення державної регу-
ляторної політики органами місцевого 
самоврядування міста за 2011 рік» упро-
довж звітного періоду проведено анке-
тування серед суб’єктів господарювання 
щодо визначення рівня їх активності у 
здійсненні державної регуляторної полі-
тики органами місцевого самоврядуван-
ня. За наслідками анкетування, в якому 
брали участь 448 суб’єктів господарю-
вання району, відмічено позитивну ро-
боту органів місцевого самоврядування 
та їх відкритість (98,0%), також переваж-
на більшість респондентів (96,0%) зна-
йомі зі своїми правами при здійсненні 
державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності і вважають, 
що участь громадськості має суттєвий 
вплив на прийняття регуляторних актів 
(97,0%), що свідчить про обізнаність 
суб’єктів господарювання щодо порядку 
здійснення державної регуляторної по-
літики у сфері господарської діяльності.

Для подальшого забезпечення від-
критості регуляторного процесу та 
співпраці членів територіальної громади 
міста з органами місцевого самовряду-
вання і посилення розвитку ефективних 
її напрямів підтримується в актуально-
му стані офіційний веб-сайт виконкому 
районної в місті ради в мережі Інтернет, 
на якому розміщується інформація про 
здійснення регуляторної діяльності ви-
конкомом міської ради. Так, з початку 
року на сайті оприлюднено безпосеред-
ньо проекти регуляторних актів міської 
ради та її виконавчого органу, а також 
звіти з відстеження їх результативності, 
результати публічних слухань щодо об-
говорення відповідних актів. Сайт відві-
дали 12078 осіб, що на 5105 осіб більше 
ніж у 2011 році. Моніторинг відвідувачів 
сайту свідчить про ріст зацікавленості 
територіальної громади щодо участі у 
формуванні та реалізації регуляторної 
політики. Для отримання пропозицій та 
зауважень від громадян, суб’єктів гос-
подарювання, їх об’єднань, наукових 
установ та консультативно-дорадчих 
органів під час обговорення проектів та 
здійснення заходів з відстеження діючих 
регуляторних актів діє електронна по-
штова скринька.

Протягом 2012 року керівники струк-
турних підрозділів виконкому районної 
в місті ради, суб’єкти господарювання 
району брали участь в публічних слухан-
нях, організованих виконкомом міської 
ради, з обговорення питань щодо здій-
снення заходів з відстеження результа-
тивності дії проектів нових регуляторних 
актів та діючих.

З метою підвищення професійних 
знань у 2012 році проведено навчання з 
посадовими особами виконкому район-
ної в місті ради на тему «Про регуляторну 
діяльність у місті» відповідно до кален-
дарного плану виконкому районної в місті 
ради. У виконкомі районної в місті ради 
також запроваджено обов’язкові вимоги 
до кандидатів на заняття посади посадо-
вої особи органу місцевого самоврядуван-
ня щодо забезпечення знань положень 
державної регуляторної політики.

Станом на 15.12.2012 пропозицій до 
плану діяльності виконкому районної в 
місті ради з підготовки проектів регуля-
торних актів на 2013 рік від служб та від-
ділів виконкому районної в місті ради не 
надходило.

Питання проведення системної роботи 
щодо регуляторної діяльності перебуває 
на постійному контролі у виконкомі ра-
йонної в місті ради. Відповідні заходи бу-
дуть продовжені і в наступному 2013 році.

Зі звітом можна ознайомитись на 
сайті: http://dlgr.gov.ua

10, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
вул. Кокчетавська, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 
27, 29, 31, 33, вул. Ленінського Комсомолу, 
4, 5, 9а, 11, 13, 17, вул. Лобачевського, 2, 
4, 6, 8, вул. Мухіної, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 16, 17, вул. Обнорського, 21, 23, 25, 
78, 80, 82, вул. Промислова, 2, 4, 6, 8, 10, 
вул. Тамбовська, 52, вул. Футбольна, 72а, 
Військове містечко-33, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27.

3. Прізвище, посада та номери 
телефонів осіб, уповноважених 
здійснювати зв’язок з учасниками 
конкурсу:

1.Хоменко В.М. – завідувач відділу 
житлово-комунального господарства 
виконкому Довгинцівської районної у 
місті ради, тел. 71-11-36, вул. Дніпропе-
тровське шосе,11.

2.Сікорська О.В. – спеціаліст І категорії 
відділу житлової політики управління 
благоустрою та житлової політики ви-
конкому міськради, тел. 74-09-41 (кімн. 
362), пл. Радянська,1.

4. Способи, місце та кінцевий строк 
подання конкурсних пропозицій:

4.1. Спосіб: Особисто або поштою.
4.2. Місце реєстрації пакетів докумен-

тів: 50101, м.Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, 

управління благоустрою та житлової по-
літики, кімн. 552.

4.3. Кінцевий строк подання конкурс-
них пропозицій: 11.02.13 до 9.00.

5. Термін подання заяв на отри-
мання конкурсної документації – з 
10.01.2013 до 08.02.2013.

6. Місце, день та час розкриття 
конвертів з конкурсними пропози-
ціями:

6.1. Місце: 50101, м. Кривий Ріг, пл. 
Радянська, 1, управління благоустрою та 
житлової політики, кімн. 444.

6.2. День: 11.02.2013.
6.3. Час: 14.15.

Закінчення. Початок на 22 стор.
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Исполняя завет Петра
Исстари рядом с человеком находились раз-
ные, им же самим прирученные, животные. И 
в бедах, и в радостях верно служили людям. 
Войны минувших столетий не обходились без 
участия в них лошадей, собак, волов, верблю-
дов и прочей живности. И она, как и их хозя-
ева, подвергалась всякого рода болезням, 
а часто и боевым ранениям. Чтобы помочь 
животным выдержать тяготы походов, к ним 
приставляли специально обученных знаха-
рей. Они и стали прототипом специалистов 
в области ветеринарии. Первые професси-
ональные ветеринары в армии появились 
в 1707 году. Петр І назвал их коновальными 
мастерами. Служба с годами и десятилетиями 
усовершенствовалась и развивалась. 

Не осрамил честь воен-
ного ветеринарного медика 
уроженец александрийского 
села Попельнястое, что на 
Кировоградщине, Павел Лы-
гун. 

Он из первого послевоен-
ного поколения, родился на 
степных просторах 17 авгу-
ста 1947 года. Года трудно-
го, голодного. Когда рос, об 
армии особенно и не думал. 
Путь в войска начался для 
Павла в степях Белоцерков-
ского сельскохозяйственно-
го института. Пять лет учил-
ся на ветеринарного врача. 
Наверняка его ждали в род-
ных местах. Диплом с хоро-
шей базой знаний получил 

летом 1970 года. Погостил 
у родных, а потом поехал 
по направлению. Срочную 
службу проходил в войско-
вой части № 02806, которая 
входила в состав Криворож-
ского гарнизона. Так Павла 
Лыгуна судьба свела с Кри-
вым Рогом. Он станет для 
него родным. Со временем. 
После увольнения в запас 
возглавил ветеринарную 
службу колхоза «Дружба» 
Пятихатского района.

Неожиданно молодому 
специалисту предложили 
вернуться в армию. К тому 
времени Павел Лыгун имел 
звание лейтенанта ветери-
нарной службы запаса. В во-
енкомате убедили, что его 
профессия  востребована в 
современных войсках. Сно-
ва он попал в Кривой Рог. 
Павел Леонтьевич начал 
служить в 158-й ветлабора-
тории Киевского военного 
округа (КВО). Эта армей-
ская структура дислоциро-
валась в нашем городе. Мно-
го лет прошло. Служба как 
служба. Военный ветврач 
Лыгун хорошо справлялся 
со своими обязанностями.

События в Афганистане в 
начале 70-х изменили судь-
бы многих солдат и коман-

диров Советской Армии. 
Авантюристы от политики 
втянули десятки тысяч во-
еннослужащих в затяжную 
войну за речкой Пяндж. 
Отправился туда и капитан 
ветслужбы Павел Лыгун. 

Границу пересек 28 фев-
раля 1980 года. На терри-
тории ДРА наблюдалось 
зимнее затишье. Настоящая 
война начнется с насту-
плением весны, когда ка-
менисто-пыльную землю 
на короткий промежуток 
времени укрывают красные 
маки. Такие бывают только 
в стране, столица которой 
называется Кабулом. Пав-
ла Леонтьевича оставили в 
том самом Кабуле. В одном 
из его районов наши устро-
или военную базу и назвали 
ее «Тихим станом». Капи-
тан Лыгун возглавил бак-
териологическое отделение 
304-й ветлаборатории 40-й 
армии. Количество войск 
с севера увеличивалось. А 
его необходимо обеспечить 
провиантом. Каждый день 
на армейские базы шли-

прорывались зачастую авто-
колонны с продуктами пи-
тания. Именно за качество 
мясных наборов и отвечала  
служба Павла Лыгуна. Не-
чистые на руки тыловые 

интенданты пытались спи-
сать на войну залежавшиеся 
туши, много их портилось 
во время доставки. Бывало, 
колонна неделями не могла 
пробиться к месту назначе-
ния. Летняя жара особенно 
докучала снабженцам. Не 
было случая, чтобы в часть 
попадали испорченные про-
дукты. Служба Лыгуна уста-
навливала подобные факты 
и заставляла уничтожать 
непригодные. Так удавалось 

избежать массовых эпиде-
мий в ходе афганской войны 
с участием Вооруженных 
Сил СССР. Ветеринары всег-
да помнили о заветах импе-
ратора Петра І. 

Капитан Лыгун часто 
выезжал с инспекциями 
в дальние гарнизоны и на 
блокпосты. И теперь Павел 
Леонтьевич уверенно водит 
отточенным карандашом по 
карте Афганистана. Вот Ма-
зари-Шариф, а вот и Пули-
Хумри. Побывал офицер в 
Кундузе, Кандагаре, Чарика-
ре, Шинданде. А еще Павел 
Лыгун проводил занятия с 
офицерами ветеринарной 
службы 40-й армии по пра-
вилам отбора проб в зоне 
бактериологического зара-
жения. На фото: Лыгун лич-
но руководит занятиями. Его 
внимательно слушают и под-
полковники, и майоры. Они 
отвечают за качество пита-
ния личного состава гарни-
зонов, блокпостов и «точек». 

События, запечатленные 
на второй фотографии, име-
ли место в январе 1981 года. 
Группа советских и афган-
ских офицеров только что 
посадила деревья дружбы 
на территории центральной 
ветеринарной службы Ми-
нистерства обороны ДРА. 
Так день за днем проходила 
служба ветврача действую-
щей 40-й армии за погранич-
ной речкой Пяндж. Наши 

ветеринары оказывали по-
мощь поисковым собакам, 
их звали местные дехкане. 

Капитану Лыгуну за служ-
бу в Афганистане досрочно 
присвоили звание майора. 
Домой уехал 3 декабря 1981 
года. Некоторое время слу-
жил в Кривом Роге. В мае 
1986 года срочно командиро-
ван в зону аварии на ЧАЭС. 
Так воин-интернационалист 
Лыгун стал еще и ликвидато-
ром. Так же, как и в Афгани-
стане, контролировал каче-
ство продуктов питания. 

Потом служил в Германии, 
в Ростове-на-Дону. Оттуда, 
с развалом СССР, ушел в за-
пас в звании полковника ве-
теринарной службы и уехал 
в Кривой Рог. Теперь Павел 
Леонтьевич – активист вете-
ринарного движения. Много 
наград на его парадном мун-
дире. Медали «Защитнику 
Отечества», «60 лет Воору-
женных Сил СССР», знаки 
«За заслуги» (ЧАЭС), «Гвар-
дия», «Воин-интернациона-
лист», «Участнику ликвида-
ции последствий аварии на 
ЧАЭС». Монолитен строй 
ветеранов. Полковник Лы-
гун занимает в нем достой-
ное место.

g Шурави за Пянджем

Красуня на катку
Цю ялинку в 1939 році встановили всією 

громадою гірники ШУ ім. К. Лібкнехта. Навколо 
– ковзанка. Її обладнали прямо на рудничному стадіоні. 
Публікується вперше.

Вітання з Арктики
Таку саморобну листівку в переддень 1971 року 

одержала родина Кузьменків із Гданцівки. Так їх по-
здоровив син Микола. Тоді він стояв на вахті на 
станції «Північний полюс».

 Будет аллея дружбы.

 Инструктаж проводит ветврач Лыгун.

  Павел ЛЫГУН.

Добірку підготував Володимир БУХТІЯРОВ, тел.: 097-2801876.

Архіваріус

Крізь сніги та заметілі
Тільки з допомогою потужних бульдозерів пробивались криворіжці до цієї київської бу-

дови. Тоді, взимку 1987 року, наші земляки зводили на лелечій землі село Усівку. Сюди потім 
приїдуть переселенці із зони аварії на ЧАЕС. Наших земляків серед снігів та морозів вивела 
на трудові звершення людина з великої літери – Федір Третяков. Публікується вперше.

Зустрічають 1961-й, 
космічний

Цей рік людство назве косміч-
ним. Саме в 1961 році перша люди-
на планети Земля облетить навколо 
блакитної краси. А поки ці діти нічо-
го про це не знають. Вони готують-
ся до зустрічі Нового року в стінах 
дитячого садка РУ ім. Леніна. Фото 
передала Н.Федіна. Публікується 
вперше.
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Життя як життя

Е. МІСЦЕВИЙ.

 * * *
– Ну хоч зараз ти мені розкажеш до пуття, 

навіщо ми весь цей спектакль розіграли? – 
уперлася поглядом Тамара в задумливо-усміх-
нене обличчя брата, як тільки сіли до маши-
ни. – Бо ж якась дурня виходить: спочатку 
пили півночі, приливаючи вдало завершений 
ремонт обладнання, потім поцупили зі столу 
твоєї секретарки якусь помаду, котрою мене 
обмастили (гидотна, між іншим), а тоді при-
мусили відбиток на його сорочці лишити. Та 
ще й парфумами якимись мене покропив. Що за 
дурня, ти мені поясниш, врешті?

– Немає в тебе й крапельки романтизму, се-
стро, тому й сидиш у старих дівах.

– А хто тоді за тобою доглядатиме? – не дала 
вона розгорітися давньому спору. – Та й взагалі, не 
відволікайся, бо ж знаєш, що зі мною не вийде.

– Не вийде, – погодився, заводячи мотор. – 
А доглядати мене не треба, старий я вже для 
цього.

– Ще як треба, бо крутять тобою всі, як 
хочуть. Хоч би цей твій Мишко, на порозі яко-
го тільки-но чи не лезгинку мені танцювати 
довелося. Ще й під’їхали, Михайла висадили, за 
ріг будинку повернули й там хвилин двадцять 
постояли. Нічого не розумію, а тому вкотре 
питаю – навіщо все це?

Він трохи відчинив віконце та видихнув у 
нього сивий дим міцної цигарки, аж Тамара за-
кашлялась, але промовчала, очікуючи продо-
вження.

– Мишко, як ти знаєш, мій давній това-
риш. Ще з інституту ми були разом. Потім 
наші дороги надовго розійшлися. Але коли 
знову зустрілися, то лишень завдяки його 
майстерності на глибинному рівні розуміти 
механізми – потойбічна, як на мене, здат-

ність – наш завод зміг піднятися з колін.
– Я знаю, що в цьому немала його заслуга, – 

нетерпляче перебила його сестра. – Нинішні 
викрутаси тут до чого?

– А щоб такого інженера від Бога мати, 
треба йому всіляко годити. У тому числі й з 
домашніми справами. Мишко ж приходить 
удосвіта, а йде одним з останніх. Його жінка й 
ґвалтує за це, у переносному, звісно, значенні. 
Бо ж кожна хоче, щоб її чоловік був поруч завжди 
й кожної миті.

– Ну то й що? – стала потроху втрачати 
терпець Тамара.

– А те, що в жінчиних очах Мишко нині герой 
– самого директора врятував, це тобі не про-
сто так. Крім того, він ще й наочно довів, що 
кохає тільки свою жінку, а в бік іншої й не гляне. 
Навіть такої гарненької, як моя сестра, – під-
моргнув їй. – Завдяки цьому від дружини він 
довго-довго матиме карт-бланш, може, і на 
все наступне життя. І знову нашому заводу 
присвячуватиме стільки часу, скільки треба, 
аби все обладнання працювало краще за годин-
ник. Тепер ти розумієш?

– Тепер – розумію, – задумливо промовила. 
– Тільки ж це неправда, це ж усе брехня!

– Чому ж брехня, не згоден. Він жінку кохає, 
вона – його, а цей маленький прочуханок сто-
сунків піде на користь обом.

– Ох і придумкуваті ви, чоловіки. Чого тільки 
не вигадаєте, аби обдурити бідних жінок, яку 
тільки побрехеньку не складете, аби лишень 
жіночу голову заморочити.

– Це не брехня. Це просто казка, така собі 
різдвяна казка, в якій усе завжди закінчується 
чудово. Сама розумієш – інакше в Різдво й бути 
не може.
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Придумкуваті герої
(різдвяна казка)

Телефон, мобілка, две-
рі, кухонне вікно в нічний 
двір – порожньо. Зазирну-
ла до кімнати малого – той 
посапує, давно звиклий до 
пізнього повернення бать-
ка, якого й зранку не за-
вжди застає. І знову теле-
фон, на якому рука звично 
набирає номер, що відгу-
кується довгими гудками 
десь у далекому кабінеті. 
Мобілка після скількох 
там гудків ніби вибачаєть-
ся тимберліканням та від-
ключається. І знову тиша, 
а думки одна однієї гірша 
настійливо лізуть у голову, 
хочеться все кинути й ку-
дись бігти його шукати та 
рятувати. Тільки як мало-
го самого покинути вночі, 
а як прокинеться посеред 
ночі, шукатиме батьків і 
нікого не знайде?..

Погляд учергове за-
чепився за телефонний 
довідник, розкритий на 
сторінці «Оперативні 
служби», але вона бояла-
ся. До нестями боялася 
не стільки подзвонити за 
номером, скільки почу-
ти байдуже підтверджен-
ня, що його знайшли, але 
потрібна її присутність 
для засвідчування його 
особистості. Вона навіть 
уявити до кінця не змо-
гла, як його побачить під 
брудним покривалом, 
може, ще й скривавленого 
від… Від чого, що з ним 
могло трапитися, де він 
подівся?

«Ось як тільки з’явиться, 
ось нехай тільки з’явиться, 
то я йому таке зроблю! – 
зло промайнуло в голові. – 
Але тільки нехай з’явиться, 
нехай навіть не виправдо-
вується, а просто з’явиться 
на нашому порозі і…»

Вона присіла на ослін-
чик, притулившись до 
холодної стіни та прислу-
хаючись до підвивання 
нічного вітру за вікном. 
Вона ніколи раніше не по-
мічала, як важко вітру гу-
ляти поміж нагромаджен-
ням багатоповерхівок, і 
тільки коли він виривався 
з-за рогу їхнього крайньо-
го будинку на пустир, то 
робив це радісно й голо-
сно, сильно тріпаючи при-
мерзлу білизну на балконі.

Надворі ніби гупнули 
двері, промайнуло світло 
автомобільних фар, але 
коли вона підбігла до ві-
кна, то побачила лишень 
червоні відблиски задніх 
ліхтарів, а надворі знову 
було темно й лячно. Та на 
майданчику зупинився 
ліфт, і за мить у замку став 
обертатись ключ. Вона 
озирнулась навсібіч, ніби 
чогось важкого шукаючи, 
а потім якомога повільні-
ше вийшла до вітальні, до 
якої ввійшов чоловік.

– О, дорогенька, гадав, 
ти вже спиш, – його язик 

трохи заплітався. – Я ж 
намагався тихенько, аби 
нікого не розбудити.

– Чи бачиш, скільки вже 
часу? – насупила та рів-
ненькі брови.

– Та ніч уже, – непевно 
відповів, стягуючи запо-
рошені снігом черевики.

– А чого телефон не від-
повідав? – зриваючись на 
крик. – Чого мобілка твоя 
триклята мовчала? То не 
відірвеш тебе від неї, а 
коли треба, то не додзво-
нишся! Я тут собі вже та-
кого науявляла!..

– Не репетуй, хлоп-
ця розбудиш, – спробу-
вав відмахнутись від неї. 
– Якщо затримався, зна-
чить, треба було. По робо-
ті треба було.

– Стій, – зупинила його 
рух до кімнати. – Глянь 
мені в очі та розкажи, що 
трапилось і чому ти не міг 
попередити про цю рапто-
ву затримку.

– Ну що ти як маленька, 
їй-бо. Ну затримався, ну 
бува, аварія у нас сталася 
після ремонту обладнан-
ня. Я тобі якось розпо-
відав. Треба було негай-
но виправляти ситуацію, 
інакше б уранці весь завод 
зупинився.

– Ану дихни, – не слуха-
ючи, підозріло покосилася 
на нього. – Дихни-дихни, 
аварійник бісів.

– Ну випили потім по 
чарці. Чи по дві, що ж тут 
такого? Стрес потрібно 
було зняти.

– Стрес, кажеш… А ще 
й комір сорочки губною 
помадою розмалювати? 
Та ще й жіночими парфу-
мами пахнеш. І з ким же 
ти стрес знімав? – уже не 
слухаючи й хапаючи, що 
під руки трапляло. У чоло-
віка неприцільно полетіли 
його ж черевики, за ними 
– жіночі та дитячі напів-
чобітки. – Ось я тобі пока-
жу стрес. Ти в мене зараз 
такий стрес отримаєш, що 
довіку пам’ятатимеш!..

– Та зупинись ти бодай 
на мить, – відмахуючись 
від граду взуття. – І по-
слухай мене, Тетянко. Ну 
справді аварія була, а ди-
ректор сам туди поліз, а 
воно як загуркоче і пря-
мо на нього давай пада-
ти. Буквально в останню 
мить вихопив його з-під 
уламків, що згори сипа-
лись. А тут же його сестра 
була, що в нас технологом 
працює. Вона як заволала, 
що таке з директором тра-
пилось, то й зметикував, 
куди мені бігти. Ще й роз-
плакалась потім у мене на 
грудях. Це вже пізніше з 
директором по чарці під-
няли за його чудесний по-
рятунок. Ось правду тобі 
кажу, просто повір.

– Це моя мати правду ка-
зала, – мовила крізь сльо-

зи, – коли не хтіла мене 
заміж за тебе віддавати. А 
ти брехун і нас не любиш! 
Аварія в нього, бач, з по-
мадою на сорочці. Усе, на-
брид ти мені й усі твої по-
брехеньки, не можу я так 
більше – ніби й заміжня, а 
постійно сама та сама. За-
втра ж забираю сина – і до 
мами!..

Її тираду раптово пере-
рвав дзвінок у двері, що 
посеред ночі пролунав 
гучніше за грім серед яс-
ного неба.

– Що, директор твій по-
вернувся? – зло промо-
вила, відчиняючи, навіть 
не дивлячись у вічко. – І 
справді директор…

– Добрий вечір, чи то 
пак, доброї ночі, – промо-
вив той ніяково, тупцяю-
чись на порозі.

– Ви вже вибачте нам, 
– із-за його спини вигуль-
кнула охайна жіночка. – 
Але ж ніяка жінка не пові-
рить своєму чоловіку, який 
прийшов о третій ночі та 
ще й напідпитку, що він 
був на аварії. А цей пен-
тюх, – стукнула директора 
по маківці, – ще й поверта-
тись не хтів. Казав, що ваш 
чоловік сам розбереться. 
Та бачу, що не все так гла-
денько, як моєму братові 

здавалося, – відвісила ще 
одного потиличника, пока-
зуючи на розгром у віталь-
ні. – Ваш Михайло дійсно 
врятував мого Сашка…

– Тільки не бийся біль-
ше, Тамаро, – з мольбою в 
очах.

– Не буду, хоч і заслу-
жив, що лізеш куди не тре-
ба. Так ось, коли б не Ми-
хайло ваш – ще раз дуже 
велика подяка, – тоді б 
усе могло скінчитись дуже 
боляче. Для мене переду-
сім, а цей би, – кивок у бік 
мовчазного директора, – 
уже був би на лікарняно-
му ліжку, мабуть. Або ще 
й згірш цього. Ви не лайте 
Михайла за затримку. Це 
мій братик у всьому винен 
– я так за нього злякалася, 
що прямо розплакалась 

на Михайлових грудях.
Червоні очі доводили 

правду сказаного, а ви-
нуватий вигляд зазвичай 
бундючного директора 
– інакшим Тетяна його 
ніколи і не бачила – був 
яскравішим за всі слова. 
Жінка мазнула поглядом 
по директорській сестрі, 
зупинившись на мить на 
її темно-червоній помаді, 
відбиток якої й лишився 
на колись світлій, а нині 
брудно-жовтій чоловіко-
вій сорочці. Та й духи були 
ті самі, «Omnia Cristalline 
Bulgari», про які вона ли-
шень мріяла й пробник 
яких десь подівся.

– То чого ж ви стоїте, 
гості дорогі, проходьте, – 
раптом згадала про свій 
обов’язок господарки. – 

Зараз швиденько щось 
зберемо на стіл.

– Та ні, – стали в один 
голос віднікуватись рап-
тові візитери. – Ми піде-
мо, бо дійсно вже пізно, до 
сходу сонця ближче, аніж 
до заходу.

З тим, вибачаючись і дя-
куючи, позадкували, роз-
чинившись у ліфтових 
дверях. Михайло повер-
нувся до Тетяни й знизав 
плечима:

– Бач, яка історія ви-
йшла…

– Михасю, ти пробач 
мені, дурна я була. Бо ж 
люблю тебе, а тому серце 
болить і в грудях ниє, як 
тільки уявлю, що з тобою 
щось статися може.

– Усе буде гаразд, люба. 
Тепер усе буде гаразд.

механізми – потойбічна, як на мене, здат-
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Наша кухня

Ось вам і зима. З вітрами, холодом і вічним ба-
жанням попити чогось гаряченького. У цей час 
ми любимо випити з друзями по чашці гарячо-
го чаю або кави в затишній кав’ярні, а от вдома 
завжди смачно пахне супчиком чи борщем. 
Узимку такі гарячі страви не просто основні, а 
страви №1.

Урізноманітнити домаш-
нє меню на зиму пропонує 
наша читачка Анна Чаплигіна 
(на фото с чоловіком). Вона 
прислала до редакції рецепт 
смачного супу з реберцями, 
сухариками та кабаносі. Анна 
– вчитель англійської мови, 
однак зараз, замість навчати 
школярів премудростям іно-
земної мови, виховує власну 
донечку. Маленька Злата та 
коханий чоловік Сергій уже 
оцінили диво-супчик. Зро-
біть це і ви.

Отже, суп з реберцями, 
сухариками та кабаносі.

ЩО ПОТРІБНО

Вода фільтрована – 2 л
Реберця (свинина або яло-
вичина) – 300 г
Горох – 150-200 г
Картопля – 2-3 шт.
Цибуля – 1 шт.
Морква – 1шт.
Перець болгарський – 1 шт.
Кабаносі – 200 г
Сіль, перець, оливкова олія, 
лавровий лист, сметана, 
сухарики, зелень.

Завершився конкурс «ЧГ» «Кращі 
рецепти від читачів». Протягом багатьох 
місяців на «Кухні ЧГ»  ми готували різно-
манітні смаколики – від солодких мафі-
нів до поживних французьких гратенів. 
А ось цей рецепт прийшов останнім, 
тож і публікуємо смачний супчик поза 
конкурсом.

Ведуча рубрики Анна РОДІЧКІНА.

g  Альтернатива

Вишня Мараскино
Вишня Мараскино (коктейльная 
вишня) – разноцветные вишни, 
предназначенные для украше-
ния коктейлей и различных блюд: 
как десертов, так и несладких. 

Это настоящая вишня, прошедшая сложный 
процесс приготовления. Вишни сначала вымачи-
вают от 4 до 6 недель в однопроцентном раство-
ре двуокиси серы и полупроцентном растворе 
гашенной извести, в результате чего они приоб-
ретают цвет слоновой кости. Затем из вишни уда-

ляют косточки, вновь отбеливают хлоридом 
натрия и выдерживают 24–36 часов в воде, 
удаляя из мякоти обесцвечивающие агенты, 

а затем в течение двух недель выдерживают в 
растворе бисульфата натрия, чтобы придать 

им плотную консистенцию. В самом конце 
вишни вымачивают в сахарном си-

ропе с добавлением миндаля, по-
сле чего окрашивают ягоды либо 
пищевым красителем (в красный 
цвет), либо мятой (для придания 
зеленого цвета). 

На сегодня коктейльную 

вишню мож-
но купить в 
магазине, правда, стоит она недешево. Поэто-
му придуманы альтернативные ей варианты. 
Возьмите стеклянную банку, доверху засыпь-
те вишней (не удаляйте косточки, они придадут 
приятный оттенок вкуса). Залейте содержимое 
ликером «Мараскино» и плотно закройте крыш-
кой. Дайте настояться в темном прохладном месте 
от нескольких недель до двух месяцев, ежедневно 
переворачивая банку. По истечении двух месяцев 
храните банку в холодильнике. Если этот вариант 
для вас также недоступен, возьмите засахаренную 
или плотную консервированную вишню. Понят-
но, что эффект будет немножко не тот, и цвет 
возможен только один.

g Американська кухня 

Божевільний 
пиріг 

 
Цей пиріг був вигада-
ний в Америці в 30-ті 
роки під час великої 
депресії, коли яйця 
і вершкове мас-
ло для ба-
гатьох були 
розкішшю. 
Дуже дивно, але 
факт залишається фак-
том: навіть без яєць і масла, 
з мінімальним набором про-
стих продуктів кожен отриму-
вав за дуже короткий час і при 
мінімальних зусиллях зі своєї сто-
рони дуже смачний, шоколадний 
пиріг. Чому пиріг божевільний? 
Бо він божевільно смачний, і ніхто 
не розуміє, за рахунок чого так 
стається. 

Інгредієнти:
(Склянка – 250 мл) 
2 склянки цукру, 3 склянки борошна, 1/2 

склянки какао, 1 ч. ложка солі, 2 ч. ложки 
соди, 3/4 склянки олії, 2 ст. ложки оцту, 2 
пачки ванільного цукру, 2 склянки холодної 
води.

Приготування:
1. Борошно розмішати з какао.  
2. Додати цукор, сіль, соду, ванільний цукор.  
3. Додати олію і оцет.  
4. Додати холодну воду.  
5. Тісто як сметана середньої густоти. Ви-

пікати 30-40 хвилин при 180°С.  
6. Пиріг ніжний, вологий, насичено-шоко-

ладний. Отримати таку смакоту практично з 
нічого – це фантастично!  Смачного! 

Як і з чим подавати:
На десерт до кави, чаю, молока.

g Святкова страва  

Зігрійся кулішем на Водохреще
Водохреще – останній, завершальний етап 
у низці Різдвяних свят. Нестримні веселощі 
закінчуються саме на Водохреще. Настав 
час подумати про душу й пожаліти свій шлу-
нок. Очистившись у водохресній ополонці, 
саме час зігрітися.

У давнину на Водохреще 
обов’язково їли спокон-
вічну слов’янську страву 
– кашу. На Водохреще го-
тували кутю, ту ж солодку 
кашу. Але не забували й 

про всі можливі каші.
Ми ж пропонуємо вам 

приготувати на Водохре-
ще напівкашу – напівсуп: 
куліш. Після купання в 
ополонці посмакувати ку-

лішиком буде дуже приєм-
но й тепло. Та й просто на 
Водохреще з’їсти його буде 
смачно.

Водохресний куліш
Інгредієнти: пшоно – пів-

склянки, картопля – 6 штук, 
сало – 150 г, цибуля – 2-3 
штуки, петрушка – 1 столова 
ложка, сіль – за смаком.

Приготування.
1. У киплячу підсоле-

ну воду засинаємо пшо-
но. Води нам знадобиться 
близько 2 літрів.

2. Додаємо у пшоно нарі-
зану кубиками картоплю й 
варимо до її готовності.

3. Заправляємо куліш 
пересмаженою на салі 
дрібно нарізаною цибулею 
і шкварками, що утвори-
лися при смаженні.

4. Додаємо дрібно на-
різану зелень петрушки й 
кип’ятимо ще 5 хв.

З Водохрещем вас!

g Міцний глінтвейн
Коктейль зимового 
вечора
Глінтвейн, що в перекладі 
з німецької означає «тепле 
вино», придумали жителі 
засніжених Альп. Після 
довгої прогулянки в го-
рах так приємно випити в 
хорошій компанії скляночку 
підігрітого вина зі спеціями.

Прогулявшись холодними й вітряними 
вулицями зимового міста, приготуй собі 
глінтвейн. Він моментально зігріє тебе й 
допоможе розслабитися.

Глінтвейн урятує тебе від перших ознак 
застуди.
Глінтвейн з коньяком

Інгредієнти: сухе червоне вино – 1 
пляшка, коньяк – ¼ склянки, цукор – 1 
склянка, кориця – 5-6 паличок, цедра по-
ловинки лимона.

Приготування
1. Виливаємо в каструлю вино й коньяк, 

додаємо туди склянку цукру.
2. Додаємо палички кориці, тремо це-

дру половинки лимона.
3. Нагріваємо коктейль, але при цьому 

стежимо, щоб він не кипів.

g  Власними 
силами
Перепелиний 
майонез

А якщо серйозно – рецепт 
майонезу на перепелиних 
яйцях. Без консервантів, 
ароматизаторів і стабілі-
заторів. 

Нам потрібно:  6 перепе-
линих яєць, 1 ч.л цукру, 1 ч.л. 
солі, сік ½ лимона, ½ ч.л. су-
міші перців, ½ ч.л. готової гір-
чиці, приблизно 150 мл олії, 2 
ст.л. різаного кропу.

Перепелині яйця, сіль, пе-
рець, цукор, лимон. Яйця змі-
шуємо з сіллю, цукром, перцем, 
гірчицею. Збиваємо блендером 
1 хвилину. Вливаємо тоненькою 
цівкою олію, постійно збиваючи 
блендером, поки не утвориться 
густа маса (збивання займає 
1-2 хвилини). Додаємо ли-
монний сік. Домішуємо різану 
зелень. Чудовий майонез гото-
вий! Смачного!

СУП З РЕБЕРЦЯМИ, СУХАРИКАМИ ТА КАБАНОСІ

У каструльку заливаємо воду, додаємо реберця і ставимо на вогонь. 
Щойно закипить, зливаємо воду.

Потім заливаємо чисту відфільтровану воду, додаємо реберця, горох і 
готуємо бульйон. Варимо до тих пір, поки горох почне розварюватись.

 Коли горох стане м’яким, додаємо порізану кубиками 
картоплю і накриваємо кришкою.

Тим часом готуємо зажарку. На сковорідку 
виливаємо 2-3 столові ложки оливкової 
олії, шинкуємо цибулю, моркву та 
болгарський перець. Сма-
жимо. Коли цибуля стане 
прозорою, додаємо порізані 
кільцями кабаносі. Ще смажи-
мо 3-5 хвилин.

Додаємо зажарку до нашого 
супчику, кидаємо 2 лаврових лис-
точки, сіль, перець за смаком. Вари-
мо до готовності картоплі.

 Знімаємо з вогню і додаємо зелень. 
Настоюємо 15 хвилин. Подавати з су-
хариками та сметаною. Смачного!

g Кращі рецепти від читачів

Зимовий рецепт страви №1
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Шоу Іллі Авербуха на «Льодовій арені»
На нещодавньому відкритті «Льодової арени» 
в нашому місті городян вітало шоу видатного 
російського фігуриста Іллі Авербуха, відомого 
багатьом глядачам за телешоу «Зірки на 
льоду». Присутні, у своїй більшості, були 
в повному захваті від виступів фігуристів 
– чемпіонів світу, Європи та призерів 
Олімпійських ігор. Тож і не дивно, що ми 
також зацікавились організатором цього шоу, 
зібравши про І. Авербуха деякі відомості.

Ілля Авербух – видатний 
спортсмен Росії й СРСР, за-
служений майстер спорту з 
фігурного катання, багато-
разовий чемпіон у спортив-
них танцях на льоду. У 2003 
році був нагороджений ор-
деном Дружби за великий 
внесок у розвиток фізичної 

культури й спорту. Чемпі-
он Росії 1997, 2000-2002 ро-
ків, срібний призер зимо-
вих Олімпійських ігор 2002 
року у змаганнях серед тан-
цювальних пар.

Після завершення спор-
тивної кар’єри Ілля органі-
зовує власне шоу «Льодова 

симфонія» – цей проект є 
чудовою театралізованою 
льодовою виставою, в якій 
беруть участь зірки світово-
го фігурного катання. Нині 

компанія Авербуха займа-
ється організацією заходів, 
таких, як шоу-тури «Росія 
чекає», «Італійський кар-
навал», «И вечно музыка 
звучит…» тощо. При спів-
робітництві з російським 
«Першим каналом» компа-
нією «Льодова симфонія» 
телеглядачам було вперше 
представлено шоу «Зірки 
на льоду», в якому беруть 
участь зірки кіно, естради 
й спортсмени. Ілля Авербух 
виступає там в якості про-
дюсера й тренера.

Проект мав приголомш-

ливий успіх, згодом було 
створено подібні шоу – 
«Льодовиковий період», 
«Льодовиковий період-2», 
«Льодовиковий період. Гло-
бальне потепління», а також 
проекти «Лід і полум’я», 
«Болеро», «Льодовиковий 
період. Кубок професіо-
налів». Популярність шоу 
була настільки значною, що 
наприкінці кожного сезону 
влаштовувались гастроль-
ні тури учасників по містах 
Росії, близькому й далеко-
му зарубіжжю. Одне з них 
отримали змогу побачити й 

криворіжці, які надзвичай-
но тепло зустріли артистів 
та гучними оплесками віта-
ли таланти фігуристів.

На жаль, не всі городяни 
зуміли їх оцінити на власні 
очі, тож спробуємо за до-
помогою фотооб’єктива пе-
редати ту енергетику, якою 
щедро ділилися світові зір-
ки фігурного катання на 
криворізькому льоду.

__________________________________________________________________________________________________________________________ Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

Святковий серпантин

Акваказка у «Дельфіні»
Д и т я ч о - ю н а ц ь к а 

спортивна школа №6 – 
унікальне місце у Кри-
вому Розі, сюди Новий 
рік принесли не олені, 
феї, сніжинки чи янго-
ли, а русалки.

Різдвяна ялинка сяяла 
звабливими вогниками 
на плесі єдиного в області 
відкритого басейну «Дель-
фін». Під час водної феєрії 
капосні пірати поцупили 

призначені наймолодшій когорті спортсменів подарунки, а старші 
плавці, хизуючись досягнутим під опікою досвідчених наставників 
рівнем майстерності, визволяли солодкі атрибути найулюбленішого 
малечею свята.

Захід відвідали голова комітету з фізичної культури і спорту міськви-
конкому, заслужений працівник фізичної культури і спорту України Іван 
Коваленко, голова спорткомітету Жовтневого райвиконкому Олександр 
Плакса, керівники профільних закладів міста. Директор ДЮСШ-6 Олена 
Беліцька розповіла: у святковому творчому марафоні залюбки взяли 
участь понад три сотні вихованців спортивної школи і весь тренерський 
колектив – щороку вже традиційне казкове аквадійство набуває біль-
шого розмаху, шкода тільки, що нагода репетирувати видовищну поста-
новку випадає лише раз на три з половиною сотні днів…

g Зірки на Криворіжжі

Шедевр жив недовго…
Жовтнева станція юних натуралістів відкрила 

виставку кращих робіт районних шкільних кон-
курсів «Новорічна іграшка своїми руками» та 
«Врятуймо ялинку!».

Стрижень творчому задуму задавали станційні гуртки, 
у першу чергу – фітодизайну та лісівників-дендрологів. 
Екологічно орієнтована юнь використала вдосталь технік 
для створення альтернативних лісових красунь, вельми 
популярним виявилось звернення до жанру декупажу, 
лакованих аплікацій готових репродукцій (особливо чу-
дового образу набувають перегорілі електролампи, так 
прикрашені). Спромоглись підростаючі митці – захисники 
довкілля винайти й суто свої види новорічного оздоблен-
ня, вельми оригінально виглядають міні-ялинки зі скибок 
лимону, сухофруктів, вторинної сировини. Самі ж маленькі 
дизайнери хітом сезону визнали сосонку із цукерок, що-
правда, жити тому шедевру випало недовго.

Директор станції Наталія Шепетуха задоволена підсум-
ками 2012-го року. Позашкільний навчальний заклад став 
лауреатом міського конкурсу «Інтелектуали Криворіжжя», 
окреме визнання здобула вихованка гуртка «Юні овочів-
ники» Аліна Павлиш. Юннати 
відзначились на багатьох кон-
курсах різних рівнів: стали при-
зерами міської акції «Живана», 
вісімнадцять осіб вибороли 
пальми першості на обласних 
злетах і захистах наукових робіт, 
четверо удостоїлись всеукраїн-
ських відзнак найвищої проби, 
а Тетяна Кам’янська перемогла 
в одній з номінацій міжнарод-
ної конференції «Шевченківська 
весна» під егідою Київського на-
ціонального університету ім. 
Тараса Шевченка.

_________________________________________________________________________________________________ Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.
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g Дієво
Коли пропав нюх

Іноді трапля-
ється, що після 
застуди людина 
втрачає нюх. На-
родна медицина 
в таких випадках 
радить нюхати 
порошок – суміш 
розтертих трав ро-
машки, майорану, 
конвалії, кмину і м’яти, взятих у рів-
них кількостях.

Повернути нюх можна також, 
вдихаючи ніздрями пару від оцту, 
налитого на розігріте залізо або ско-
ворідку. До речі, вдихаючи оцет, ви 
також позбудетесь нежитю.

Втягуючи носом розбавлений во-
дою навпіл сік із буряка, змішаний 
із невеликою кількістю меду, також 
можна відновити втрачений нюх. Та-
кого ж ефекту досягнете, поклавши 
у ніс подрібнений буряк.

Мазі готуємо – 
нежить лікуємо

30 г прополісу подрібніть і змі-
шайте зі 100 г несоленого вершково-
го масла. Поставте на водяну баню, 
доведіть до кипіння, дайте 10 хв. 
настоятися.

Процідіть і перелийте у баночку. 
Це основа для інших мазей. Але най-
кращий результат лікування нежитю 
досягається тоді, коли мазі чергува-
ти, а не використовувати постійно 
одну.

Рецепт №1. Змішайте основу 
із соком алое в пропорції 1:1. Зака-
пуйте по 3-4 краплі у кожну ніздрю 
кілька разів на день. Можна робити 
ватні тампончики, просочувати їх 
маззю і вставляти у ніс.

Рецепт №2. Змішайте чайну 
ложку відвару кори калини із 2 
чайними ложками основи. Робіть 
тампончики у ніс. Відвар калини: 
столову ложку (без верху) кори за-
лийте 150 мл окропу. Проваріть 7 хв. 
на водяній бані, вистудіть. Потрібну 
частину використайте для мазі, а 
решту випийте протягом дня неве-
личкими порціями.

Рецепт №3. Чайну ложку осно-
ви змішайте із чайною ложкою соку 
буряка і половиною чайної ложки 
м’ятної олії. Закапуйте по 2-3 краплі 
у кожну ніздрю або робіть тампони.

Морква замість 
валокордину

1 скл. насіння моркви змішайте з 
1 скл. свіжого морквяного соку й 1 
скл. 70-градусного спирту. Перелий-
те в пляшку і поставте на тиждень у 
тепле місце. Пити ліки потрібно по 1 
ст. ложці тричі на день за 15-20 хв. 
до прийому їжі.

У більшості випадків після прийо-
му однієї 0,5-літрової пляшки засобу 
кардіограма нормалізується. Коли 
ж ще є незначні відхилення, після 
першого курсу прийому слід зроби-
ти перерву на 2 тижні і тільки після 
цього знову приймати ліки курсом 
(0,5 л) за такою ж схемою.

g А ви знали?
Кашель – ґеть!

Тим, кого мучить кашель, корисно включати в меню:
рідку молочну кашу з геркулесу;
рідке картопляне пюре, приготовлене з великою кількістю молока (сприяє зняттю 

бронхоспазму);
жито, овес, ячмінь з додаванням цикорію і трохи очищеного гіркого мигдалю;
цибулю і часник у будь-якому вигляді;
гаряче молоко з лужною мінеральною водою (півсклянки молока й півсклянки бор-

жомі) або з медом (чайна ложка меду на склянку молока).

Шоколад допоможе
Вчені провели дослідження за участю добровольців, котрі по-

терпали від нападів кашлю. Їм призначили теобромін – сполуку, 
отриману з шоколаду. Приймати його треба було два рази на день 
протягом 14 днів.

До кінця експерименту 60% учасників заявили про поліпшення 
самопочуття. Сполука зняла гостроту симптомів при хронічному 
і гострому кашлі. Фахівці пояснили, що теобромін блокує роботу 
сенсорних нервів. Це позбавляє від рефлексу, який проявляється 
у вигляді кашлю. Цей засіб виявився навіть ефективнішим від ко-
деїну.

Експерти прийшли до висновку, що, з’їдаючи щодня по плитці 
чорного шоколаду, можна зменшити прояви хронічного кашлю.

g Згодиться

Часник подрібніть...
Щоб запобігти застудним захворюван-

ням, спробуйте застосувати прості профі-
лактичні заходи. Вони досить ефективні, 
тим паче, що нині, після щедрої на вітамі-
ни осені, імунітет не дуже ослаблений.

По-перше, доцільно провести 2-3 курси лікування 
рослинними адаптогенами: женьшенем або елеутеро-
коком. Приймати ці препарати потрібно вранці і вве-
чері (по 10 крапель дорослим, по 2-5 крапель дітям). 
Увечері, щоб зняти денну напругу і підготуватися до 
сну, випийте відвар валеріани або кропиви собачої.

По-друге, щоб не захворіти під час епідемії вірусних 
захворювань, приймайте вітаміни та гомеопатичні лі-
карські засоби.

А ось кілька народних рецептів профілактики за-
студи. Якщо захворів хтось удома, то варто поставити 
у різних місцях помешкання блюдця із подрібненим 
часником або ж покласти подрібнений часник у попе-
редньо ошпарений заварник без води і подихати про-
тягом 50 хвилин випарами через «носик».

Допоможуть зміцнити захисні сили організму також 
інгаляції протизапальними травами (звіробій, шавлія, 
евкаліпт – трави у відварах не змішувати, а запарюва-
ти кожну окремо) чи прополісом.

Як зупинити гикавку
Що робити з гикавкою, якщо не допомагають ні склянка води, випи-

та маленькими ковточками, ні затримка дихання?
Зупинити сильний напад гикавки допоможе чайна ложечка цукру. Просто наберіть цукру 

в рот і нехай він розчиняється під язиком.
Як і саме явище гикавки, можливості її усунення до кінця не вивчені. І все-таки цей під-

хід – зупиняти гикавку цукром – медики можуть пояснити: розчиняючись, крупинки цукру 
подразнюють нервові закінчення у порожнині рота, що викликає ланцюгову реакцію, котра 
й блокує сигнали нервів.

g До часу

Як не підхопити застуду
За статистикою, застуду викликають понад 200 різних вірусів, які 
готові напасти на людину будь-якої хвилини. І, на жаль, вірогідність 
успішної атаки сягає 50 відсотків. Чому ж ми так легко підхоплюємо 
застуду і грип?

Пояснюється все просто. По-перше, вірусів 
значно більше, ніж людей, а, по-друге, ми дуже 
часто не в змозі надати їм гідний опір. У ре-
зультаті, погано вимита чашка або чуже «ап-
чхи» в іншому кінці маршрутки вкладають нас 
у ліжко.

Наприклад, грип, як й інші вірусні захво-
рювання, передається повітряно-крапельним 
шляхом при кашлі, чханні, розмові. За най-
скромнішими підрахунками, одна інфікована 
вірусом грипу людина може одночасно зарази-
ти 20-25 здорових, що потрапили в небезпечну 
зону.

Часто це відбувається через відсутність се-
ред населення елементарної санітарно-гігіє-
нічної культури. Найгірше поводяться ті, хто, 
вже захворівши, їздить у транспорті, ходить на 
роботу, вважаючи, що він – герой. При цьому 
часто навіть не прикривається носовичком, 
коли кашляє або чхає. А насправді ж носіння 
індивідуальних засобів захисту на зразок мар-
левої пов’язки здатне знизити ризик розпо-
всюдження інфекції на 80%.

Як бути, якщо поряд з вами опиниться 
людина, яка буквально чхає на вас?

Перш за все, постарайтеся відійти на без-
печну відстань – мінімум на три-чотири ме-
три. Якщо це неможливо (наприклад, ви їдете 
в автобусі), використовуйте прості запобіжні 
засоби: прикрийте свій рот і ніс носовою хуст-
кою, відгородіться від рознощика зарази газе-
тою або пересядьте на інше сидіння.

Нерідко застуда передається через руки при 
звичайному рукостисканні. Встановлено, що 
на руках віруси живуть від 1 до 3 годин. Щоб 
позбутися їх та уникнути можливого заражен-
ня, доторкнувшись до слизової очей, носа або 
рота, якомога частіше мийте руки протягом 
дня: разом з частинками шкіри змиються і ві-
руси, що оселилися на ній.

Частіше міняйте зубну щітку – не рідше од-
ного разу на два тижні. Дослідження показу-
ють, що на її щетині віруси живуть дуже довго 
– до семи днів. Врахуйте і те, що в сухих щіт-

ках скупчується менше бактерій, ніж 
у вологих.

Щоб зубна щітка швидше висиха-
ла, зберігайте її без футляра щетиною 
вгору і краще не у ванній кімнаті, а в світлішо-
му й сухішому місці – наприклад, у спальні або 
кухні на підвіконні.

Також частіше провітрюйте приміщення вдо-
ма і на роботі: це знижує концентрацію вірусів 
у повітрі. Регулярно зволожуйте повітря в квар-
тирі. Для цього або щодня робіть вологе приби-
рання, або ставте на ніч у куток миску з водою 
(можна розвішувати на батареях вологі прости-
радла), або купіть спеціальний зволожувач.

Найнадійніший засіб захисту від вірусів –
торбинка з часником. Натріть кілька зубчиків 
часнику на дрібній тертці, покладіть часни-
кову кашку в марлевий мішечок і підвісьте до 
стелі, щодня заповнюючи мішечок свіжою час-
никовою масою.

Не забувайте щодня їсти часник і цибулю. 
Щоби позбутися неприємного запаху з рота, 
пожуйте після вживання часнику насіння кро-
пу. Можна нарізати часник на дрібні частини і 
ковтати їх не прожовуючи, а лише запиваючи 
водою, – запаху теж не буде.

Одночасно з боротьбою з вірусами ба-
жано зайнятися підвищенням імунітету

Почніть з найпростішого: добре висипляй-
теся і правильно харчуйтеся, збільшивши 
кількість фруктів, зелені, овочів, особливо тих, 
що містять вітамін С. Надійний протизастуд-
ний бар’єр вибудовується в організмі і при що-
денному споживанні вітаміну А, який до того 
ж покращує гостроту зору.

Не втрачайте можливості провести вільний 
час на природі. Щодня виконуйте протягом 
20-30 хвилин фізичні вправи, відповідні вашо-
му віку і загальному стану організму. Тільки не 
перестарайтеся. Відчувши нездужання, ослаб-
те фізичне навантаження або взагалі припи-
ніть заняття.

Ніколи не ризикуйте власним здоров’ям. 
Виходячи надвір у холодну погоду, тепло вдя-
гайтеся.

До речі, через непокриту голову організм 
втрачає до 50 відсотків накопиченого 
тепла. Це щодо моди ходити без шапки.

Почніть з теплої нижньої білизни, що погли-
нає вологу. Потім одягніть шерстяний светр 
або пуловер, щоб створити для холодного пові-
тря ізоляційний бар’єр. А зверху – легке паль-
то або куртку на синтепоні з водовідштовху-
вального, але «дихаючого» матеріалу.

Рецепт витаминной ванны 
для укрепления иммунитета

Вам понадобятся листья, сухие плоды или веточки малины, 
брусники, облепихи, смородины, шиповника или рябины 
(можно использовать только те компоненты, которые есть 
в наличии). Составьте смесь с равным содержанием всех 
компонентов, залейте кипятком, настаивайте 5-10 минут. 
Полученный отвар добавьте в ванну. Также можно исполь-
зовать несколько капель масла эвкалипта или кедра. Длительность ванной процедуры – 10-15 минут. Такая 
ванна укрепит иммунитет, облегчит затрудненное простудой дыхание, успокоит головные боли и ломоту в теле.

Перед тим, як скористатись будь-яким рецептом, обов’язково порадьтеся з лікарем!
______________________________________________________________ За матеріалами вітчизняних Інтернет-видань.

Без хвороб

У період розпалу застудних захворювань 
якомога рідше відвідуйте місця масового 
скупчення народу: збори, великі 
магазини, ринки. По можливості обмежте 
походи в кафе, театри, музеї, клуби, на 
дискотеки.
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g Годы и милиграммы

Каждому возрасту свои витамины
Возраст все меняет в нашей 

жизни. Нет былого аппетита, 
все меньше тратится времени 
на сон и на активность. А что ка-
сается витаминов – меняется ли 
потребность в них с возрастом?

До 35 лет
ВИТАМИН Е. Необходим для 

нормального зачатия и вынашива-
ния плода у женщин и для выработ-
ки сперматозоидов у мужчин. К тому 
же витамин Е – мощный антиокси-
дант. Он улучшает умственную дея-
тельность и снижает риск сердечно-
сосудистых заболеваний.

Где взять? Содержится в рас-
тительных жирах. Есть он и в  семе-
нах, из которых выжимают масло, и 
в проростках и листовой зелени.

ВИТАМИН В9. Рекомендуется 
беременным. Очень важен для раз-
вития нервной системы и мозга за-
родыша. Также важен и взрослым 
для хорошей работы пищеваритель-
ной, нервной и кроветворной системы.

Где взять? Им богаты листья 
зеленых растений: брюссельская ка-
пуста, шпинат, брокколи, спаржа.

ВИТАМИН В6. Играет важную 
роль в обмене белков, углеводов и 
жиров.

Где взять? В печенке, неочи-
щенных злаках. В сырых овощах и 
фруктах.

35-45 лет
Появление первых морщинок и 

проблем со здоровьем. Поэтому в 
дополнение предыдущим витами-
нам нужно обратить внимание еще 
и на следующие:

ВИТАМИН А. Необходим для 
нормального деления клеток, здо-
ровья кожи, волос, глаз, ногтей. К 
тому же, бета-каротин снижает риск 
сердечно-сосудистых заболеваний и 
коронарной болезни. Увеличивает 
активность иммунных клеток.

Где взять? В продуктах жи-
вотного происхождения, которые 
являются калорийными и не всем 
подходят: желток яиц, сливочное 
масло, субпродукты. Но не стоит 
принимать витамин А без рекомен-
дации врача, так как передозировка 
его бывает опасной.

ВИТАМИН С. С возрастом он 
становится все более нужным. Улуч-
шает работу коллагеновых волокон, 
тем самым замедляет появление 
морщин и уплотняет кости. Регу-
лярное употребление витамина С 
снижает риск катаракты. Также он по-
вышает уровень в крови «хорошего» 
холестерина и снижает плохой.

Где взять? Наибольшее ко-
личество витамина С в сырой капу-
сте. А также в цитрусовых.

ВИТАМИН В12. Повышает 
работоспособность, усиливает эф-
фект витамина С. Участвует в пере-
работке белков, углеводов и жиров 
и в кроветворении.  Положительно 
влияет на работу нервной системы: 
улучшаются память и внимание. 

Где взять? Исключительно в 
продуктах животного происхож-
дения – рыбе, мясе, говяжьей и 
свиной печенке.

Старше 45 лет
Приходит то время, когда на-

чинаешь ценить здоровье пре-

жде всего. Значит, нужно принимать 
еще ряд дополнительных витами-
нов.

ВИТАМИН D. Укрепляет кости, 
снижает риск смерти от сердечно-
сосудистого заболевания, снижает 
риск атеросклероза. Помогает в ус-
воении кальция в организме.

Где взять? Витамин D выра-
батывается под воздействием сол-
нечных лучей. Желательно каждый 
день хотя бы 5-15 минут проводить 
на солнце. Витамин D содержится в 
яичных желтках и рыбьем жире.

ВИТАМИН К. Способству-
ет минерализации зубов и костей. 
Играет большую роль для свертыва-
емости крови.

Где взять? Он синтезируется 
бактериями кишечника. Но с воз-
растом этот процесс становится мед-
леннее и ухудшается всасывание в 
кровь. Ешьте шпинат, телятину, пе-
ченку.

ВИТАМИН В3 – необходимый 
энергетический элемент. При его 
недостатке развивается мышечная 
слабость, постоянное чувство уста-
лости.

Где взять? Мясо, рыба, мо-
лочные продукты, зерновой хлеб и 
каши. Обратите внимание на то, что 
мучные и колбасные изделия не счи-
таются!

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

У яких випадках 
необхідно викликати 
«швидку» 
та у яких випадках – 
сімейного лікаря?

Швидку медичну допомогу 
необхідно викликати у невід-
кладних ста нах, що супрово-
джуються: знепритомленням, 
судомами, раптовим розладом 
дихання, раптовим болем у ділян-
ці серця, гострим болем у черевній 
порожнині, зовнішньою кровоте-
чею, ознаками гострих інфекційних 
захворювань, гострими психічними 
розладами тощо, а також у ста-
нах, що зумовлені: усіма видами 
травм, ураженнями електричним 
струмом, блискавкою, теплови-
ми ударами, переохолодженням, 
асфіксією  всіх видів, отруєн нями, 
укусами тварин, змій, павуків та 
комах, поруш енням нормального 
перебігу вагітності, ушкодження-
ми при надзви чайних ситуаціях.

Сімейний лікар відвідує паці-
єнтів на дому у наступни х ви-
падках:

– гострі випадки хвороб (підви-
ще ння температури, артеріаль-
ного тиску тощо);

– профілактика захворювань 
(запрошення  на профілактичні 
огляди, вакцинацію);

– відвідування хронічних дис-
пансерних хворих;

 – паліативна допомога.

Перед тим, як скориста ти ся порадами, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем

g 10 правил

Как правильно 
купаться 
на Крещение
В праздник Крещения принято купаться в проруби. Дабы 
купание в проруби принесло исключительно пользу, на-
кануне святого праздника Крещения предлагаем ознако-
миться с основными правилами крещенских купаний.

Правило первое – проконсульти-
руйтесь с врачом. Если врачи обнару-
жили у вас такие заболевания, как са-
харный диабет, глаукома, язва желудка, 
холецистит, а также заболевания сер-
дечно-сосудистой системы, – купание в 
проруби вам противопоказано.

Правило второе – «правильная» 
прорубь. Идеальной полыньей для ку-
пания считается та, глубина которой не 
превышает 1,8 метра, имеет огражде-
ние по периметру и используется для 
купания уже не первый год. Место для 
крещенских купаний должно быть обо-
рудовано согласно всем правилам без-
опасности, ведь от этого зависит жизнь 
и здоровье купающихся.

Правило третье – одежда. Для 
купания понадобится купальник или 
плавки, полотенце или простыня для 
обтирания, а для подхода к проруби 
– обувь на нескользкой подошве или 
шерстяные носки. И не забудьте о ком-
плекте сухой сменной одежды, в кото-
рую необходимо будет переодеться по-
сле купания.

Правило четвертое – разогрей-
тесь перед купанием. Тело должно быть 
горячим, но не потным.

Правило пятое – окунаться с го-
ловой не обязательно. Традиция гово-

рит о троекратном погружении в 
прорубь с головой на Крещение. 

Однако если вам придется ехать через 
весь город домой после купания в про-
руби, мокрые волосы могут сыграть с 
вами злую шутку.

Правило шестое – берегитесь эй-
фории. Очень часто, окунувшись в 
ледяную воду, в организме человека 
происходит всплеск эмоций, и человек 
продолжает купаться в проруби еще и 
еще. Оставшись в воде более пяти ми-
нут, вы рискуете получить переохлаж-
дение и проблемы со здоровьем.

Правило седьмое – после купания 
нужно обязательно согреться. Разотри-
тесь полотенцем. Оденьте сухую теплую 
одежду и выпейте заранее припасен-
ный горячий чай.

Правило восьмое – не пейте спирт-
ного перед купанием. Максимум что 
можно позволить, это рюмочка церков-
ного кагора после купания. Доказано, что 
спиртное дает ложное ощущение тепла. И 
выпив больше, вы рискуете заболеть.

Правило девятое – доверяйте сво-
им ощущениям. Если купание в ледяной 
воде вызывает у вас приступ ужаса, по-
думайте еще раз – стоит ли окунаться в 
прорубь.

Правило десятое – не забудьте по-
молиться. Пусть это будет «Отче наш» 
или другая известная вам молитва. 
Попросите Всевышнего очистить ваши 
душу и тело.

g Здорове життя

Щоб не захворіти, частіше поливайте квіти 
і робіть вологе прибирання
Обігрівач – гідна альтернатива батареям центрально-
го опалення. Проте, щоб ця чудо-техніка не підклала 
свиню у вигляді грипу, потрібно дотримуватися низки 
правил.
Частіше поливайте квіти

Нагрівання повітря призводить 
до його пересушування. Це може 
спровокувати захворювання різни-
ми гострими респіраторними вірус-
ними інфекціями. Річ у тім, що при 
низькій вологості повітря ворсинки 
епітелію на пересушених слизових 
оболонках горла й носа набагато гір-
ше виконують свої очисні функції. 
Крім того, не так активно виробля-
ються імуноглобуліни. Як наслідок 
– падає місцевий імунітет. Інфекції 
отримують доступ у наш організм, а 
бактерії, які живуть на наших сли-
зових, починають розмножуватися. 
За декілька годин, проведених у «су-
хій» кімнаті, нічого страшного не 
відбудеться. Але якщо ви «грієтеся» 
за допомогою обігрівача щодня, то 
варто обов’язково при цьому зволо-
жувати повітря. Оптимальна воло-
гість – від 50 до 70%. Найпростіше 
для цих цілей придбати зволожувач 
повітря. Також попереджають пере-
сушування частий полив кімнатних 
квітів та вологе прибирання. Друга 
міра особливо важлива, якщо ви – 
алергік. Оскільки в пересушеному 
приміщенні пил легко піднімається 
з усіх «закутків» кімнати в повітря. 
Можна також ставити поблизу обі-
грівача миску з водою. До речі, ак-
варіум з рибками – чудовий зволо-
жувач.

Тримайте дистанцію
Відстань між обігрівачем і люди-

ною має бути продуманою. Поста-
вите прибор надто близько – буде 
перегрів, далеко – не буде так те-
пло, як хотілося б. Вибір дистанції 
залежить від потужності обігріва-
ча. Якщо, до прикладу, в інфрачер-
воного обігрівача вона становить 
700-800 Вт, то його потрібно ста-
вити на відстані 0,7 м. Якщо по-
тужність обігрівача 1-15 кВт, то 
дистанція повинна бути 1 м.

Провітрюйте 
приміщення не менше 
трьох разів на день

Одні обігрівачі «з’їдають» ки-
сень (спіральні), інші виділяють 
неприємні запахи (масляні), треті 
«ганяють» пил (з піддувом). Тому 
обов’язково потрібно провітрю-
вати приміщення: не менше трьох 
разів на день по 10 хвилин. Якщо в 
кімнаті багато людей, то вікно вар-
то відчиняти кожні 1,5-2 години. 
При цьому уникайте протягів. Без 
наслідків їх може перенести лише 
людина з богатирським здоров’ям.

Повітря 
Чим вища температура повітря, 

тим нижча у ньому концентрація 
кисню (це стосується усіх видів 

обігрівачів, крім інфрачервоних). 
Оптимально, якщо в кімнаті буде 
+20°С (максимум +23°С). А ввече-
рі обов’язково пройдіться хоча б 
40 хвилин. Пам’ятайте, що хроніч-
не кисневе голодування неминуче 
призведе до розладів у роботі всіх 
органів. Особливо чутлива до не-
стачі кисню нервова система. Со-
нливість або головний біль – це 
сигнали організму про гіпоксію. 
Не намагайтеся підбадьоритися 
за допомогою кави, краще подиха-
ти свіжим повітрям 10-15 хвилин. 
Особливо важливий тепловий ре-
жим для дітей – вони активно ру-
хаються. Тому висока температура 
повітря призведе до пітливості і 
перегрівання, що загрожує зни-
женням імунітету.
Ранок починайте 
з ванночок для носа

Виняткове значення вологість 
повітря має для дітей до 3-х ро-

ків і пенсіонерів. У перших ще 
занадто маленькі, вузькі дихаль-
ні шляхи, що призводить до їх 
швидкого закупорювання та роз-
витку затяжних ринітів або на-
падів кашлю. У других, в силу 
неминучих вікових змін, зни-
жується вироблення антитіл, а 
імунітет стає менш досконалим. 
Тому, крім зволоження повітря 
кімнати, їм треба зволожувати 
слизову носа сольовим розчином 
(1 ч. л. солі без гірки розчинити 
в склянці теплої води). Нахиліть-
ся над раковиною, повернувши 
голову наліво. Повільно введіть 
розчин в праву ніздрю за допо-
могою шприца без голки. Якщо 
ви все зробили правильно, то 
рідина витече через ліву ніздрю. 
Поверніть голову вправо і все 
повторіть. В кожну ніздрю зали-
вайте по 5 мл розчину (дітям – по 
2 мл). Робити це потрібно вранці 
й ввечері.
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«Хоббіт:  
Неспо дівана  

подорож»
Пригоди,  

фантастика.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Олімп», 

«Одеса-кіно».

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.

«Новосвітська 
симфонія»
Персональна  

виставка 
художніх 

робіт члена 
Національної 

спілки 
художників  

України 
В’ячеслава 
Странніка. 

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

«Новорічний 
вернісаж»

Тематич-
на виставка 
(сувеніри, 

картини, па-
перопластика) 

вихованців 
станції юних 

техніків 
Тернівського, 

Довгинцівського 
районів, ЦДЮТ 
«Терноцвіт».

Філія КЗК 
«Міський історико-

краєзнавчий 
музей» (сел. Веселі 

Терни) –
13 січня, 

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.

«Повір  
у себе»

Конкурс робіт 
молодих митців.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00. 
Тел. 90-37-59.

g Вистави

«Очень про-
стая история»

Вистава.

Криворізький 
академічний театр 
драми та музичної 
комедії ім. Тараса 

Шевченка.  
12 січня о 17.00.

Тел.: 92-33-00.

«Грація FЕST»
Театраль-

не дійство за 
участю театру 

«Академія 
руху». 

Криворізький  
академічний міський 

театр музично- 
пластичних мистецтв 

«Академія руху».
12 січня о 17.00 
Тел.: 440-19-77.

«Федор-  
кузнец 

и Баба Яга»
Вистава для дітей. 

Криворізький 
академічний театр 
драми та музичної 
комедії ім. Тараса 

Шевченка.  
13 січня об 11.00.

g Виставки

Афіша

g Кіно

«Снігова  
королева» 3D

Мультфільм, 
пригоди, 
сімейний,  

фантастика.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

Виставка
робіт обра-
зотворчого 
мистецтва 

криворізьких 
художників 

– членів  
Національної 

спілки 
художників 

України з наго-
ди 20-ї річниці  
Криворізької 
організації 

НСХУ.
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00.

Виставка  
живих тропічних 

метеликів
На виставці представлені 

метелики Південно- 
східної Азії та Південної 

Америки.
З 20 грудня по 20 січня,   

з 10.00 до 21.00, ТРЦ «Терра»,  
5-й Зарічний, 11к.

«Білосніжка 
та гноми»

Вистава  
для дітей.

13 січня об 11.00 та 
о 12.30, 

Криворізький театр 
ляльок.

Виставка 
вишивки

Галини 
Шуляківської.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

«Півник  
і Соняшник»

Вистава  
для дітей.

12 січня  
об 11.00 та о 12.30, 
Криворізький театр 

ляльок. 
Тел.: 26-61-45.

«Життя Пі» 3D
Драма, пригоди.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Олімп», 
«Одеса-кіно».

«Анна 
Кареніна»

Драма.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно».

«Джентель-
мены,  

удачи!»
Комедія.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

«З Новим ро-
ком, мами!»  

Комедія, 
сімейний.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Олімп», 

«Одеса-кіно».

«Три богатирі 
на дальніх 

берегах» 3D
   Мультфільм, 

пригоди.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Олімп», 

«Одеса-кіно».

g Виставка

ТЕЛЕФОНИ:  «ОЛІМП» –  440-07-77, «МУЛЬТИПЛЕКС» –  493-83-63, 493-84-74,  «ОДЕСА-КІНО» – 493-09-09.

«Веселая 
вдова»
Вистава. 

Криворізький 
академічний театр 
драми та музичної 
комедії ім. Тараса 

Шевченка.  
13 січня о 17.00.

«Снежная 
королева  
в цирке»
Циркова  
програма  
для дітей  

та  
дорослих.

ДП  
«Криворізький 

державний 
цирк». 

Тел.: 92-88-68.

12 та 13 січня  
о 12.00 та 15.00.

g Цирк

Мистецьке 
свято «Душі 

криниця»
ХVII міський 
фестиваль та 
гала-концерт.

12 січня о 10.00 та 
13 січня о 14.00, 

ПКіТ ВАТ «ПівдГЗК».
Тел.: 21-75-86.

«Свято зими» 
– народні 
гуляння

ХVII міський 
фестиваль.

13 січня о 12.00, 
ПКіТ ВАТ 

«ПівдГЗК».

g Гастролі
«Люкс  

для іноземців» 
— це комедійна історія 
про дві подружні пари, 

що опиняються в одному 
готельному номері і 

пробують розібратися 
в собі та своїх стосун-

ках. Дивовижні комічні 
хитросплетіння приве-
дуть героїв та глядачів 
до давно відомої істини: 
справді цінним у цьому 

житті є кохання і родина.

Криворізький академічний 
театр драми та музичної ко-
медії ім. Тараса Шевченка.

22 січня о 19.00.
Тел.: 410-33-00, 098-7830153.

g Жива лекція

«10 кроків  
до еко-життя»

Жива лекція Сабліна Ро-
мана (Санкт-Петербург-
Москва), консультанта і 
тренера по екологічному 
способу життя, керую-

чого партнера Бюро еко-
рішень GreenUp

23 січня о 18.00. «ШELTER+», 
вул. Армавірська, 28.  

Тел.: 097-7766340.

«Дублер» 
Комедія.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Олімп», 
«Одеса-кіно».
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Послуги

Куплю

Продаю

Загублене

Різне

Реклама. Оголошення

Вітаємо!

Підприємство КПТМ «Криворіжтепломережа» 
інформує всіх мешканців міста, що у грудні 2012 р.

фактична вартість централізованого опалення за 1 кв.м загальної площі 
8,35 грн. (при середньовиваженій температурі зовнішнього повітря -3,2°С) 
за 1 Гкал 269,5 грн.;

– вартість «підігрів води»: за одного мешканця – 46,49 грн., по показни-
ках лічильника за 1 куб. м – 13,47 грн.;

– вартість «вода на підігрів»: за одного мешканця – 7,87 грн., по показ-
никах лічильника за 1 куб. м – 2,28 грн.

Ñ 75-ëåòíèì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì

Пухового Алексея Алексеевича!
Желаем крепкого здоровья,
Жить, жить – не тужить,
А до 100 годиков прожить,
А ведь осталось совсем мало,
Всего лишь 25 годков.

Любим. Родные.

Криворізькі міські електричні мережі ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» 
повідомляють,  що для проведення ремонтних робіт в період з 14.01.2013р. 
по 18.01.2013р. можливі тимчасові (з 9.00 до 17.00) відключення ел. енергії 
на  вулицях:

Дунайська 2а-38, 1-41а;  пл.Визволення, 3;  пр.К.Маркса,  47, 49,   вул. Хабаровська,  1, 3а,  7,  7а,  11,  
13,  Косіора,  9,  11,  Олейникова,  14,  16,   вул. Галатова,  2, 4, 6, 12, 4а, 10а, 14, 8а,  Олейникова,  12,  
Вернадського 125-141,  130-214,  149б,  143а,  47,  Попова 49-105,  64-116,  Софіївська 39-53,  40-58,  Фут-
больна 67-85,  52-70а,  Вакуленчука 49-65,  44-62,  Криленка 69-113,  Давидова 1-37,  8,  12,  Ольховська 
3-45,  2-34,  1а/1, 2, 3,  Чорногірська 2-48,  Ширван-Заде 1-49,  2-44,  Мудрьонівська 2-4,  6-38,  1-37,  Азіна 
1-37,  2-18,  Довгорукого 1-33,  2-10,  Андерсена 1-17,  2-16,  Самойлова 66-76,  78-82,  38,  Узбецька 1-11,  
2-22,  Шулейкіна 1-31,  2-32,  3а,  Чижевського 1-19,  2-30,  Паровозна 1,   Магазин «Ольховський»  вул.  
Ольховська 2х,  Цех «ПРОФФАСАД»  вул.  Ольховська 2л,  Меблевий цех на території Птахокомбінату,   
вул.  Косарева 2-40,  44,  1-55,  20/2,   вул.  Кустанайська,  пл. Артема 1,   вул.  Харцизька 15,   вул.  Севас-
топольська 1-2,  Пошта № 36,  Магазин «Пеппі»,  Відділення ОЩАДБАНКУ,  Магазин «КНИГИ» ,  Аптека 
«ГАЛЕН» пл. Артема 1,  Батьківщіни, 105-129; 106-130,  Промислова, 101-125; 74-94,  Лобачевського, 
53-97;  88-132,  Південна, 93-109; 118-132,  Чаплигіна, 93-125; 98-132,  Ковровська, 102-128; 105-131;  Ку-
бинська, 52-70; 45; 51-69; 69-1; 72-106;  69а; 71-103,  Я. Купали 59-1; 61-1; 61-2; 63-77; 56-74;  74-1; 76-104; 60; 
79а; 79-109, 110а-162; 113-161,  Літке, 56-70; 53-63а; 63б,  122-136; 113-129,  Малоархангельська, 14-24; 15-25,  
113-155,  Петриківська, 60,  Лугова, 87-а; 1а; 2; 3а; 5а; 11а; 15а; 17а; 47-85; 4-30; 89-121; 72-106,  Муромська, 
2-36; 1-55,  Ст.Більшовиків, 51; 54; 56; 65; 67,  Лафарга, 2-58; 1-63; 24а; 12а; 13а; 23а,  Липецька, 1-43; 2-60; 28а; 
8а; 12а; 16а; 20а;  пров. Лікарський, 2-34;  12;  9а;  13а;  15а;  17а;  27;  15; 17; 1; 74,  Грушевського, 22-28; 23, 25; 3; 
5; 7,  Косарева, 115-239; 98-228; 178,  Харцизька, 65--151; 100-192; 153-197;  194-240,  Дідро, 28; 70; 27-69, 15а; 
71-73; 72-74,  Дишинського, 47-61,  Калінінградська, 14-21а,  Футбольна, 2-48; 50; 1-65,  Софіївська, 2-6; 12-
34; 38; 1-37а;  Вакуленчука, 2-42; 1-47,  Кириленка, 62-114,  Шепетівська, 68-110; 65-109; 88,  Заньковецької, 
74-108; 73-107,  Щоголева, 41-47; 32-44; 35,  Південна, 11-39а; 26-52а; 24,  Блінова, 2-34; 1-21,  Гашека, 2-26; 
30-38; 1-23; 26б; 28; 28б; 30а,  Тіпанова, 2-22; 1-11,  Батуринська, 87,  Вінницька, 5-51; 4-64,  Бурятська, 1-19; 
2-20,  Веселопільська, 15а,  Вечірньокутська, 2-50,  Пензенська, 46,  Тухачевського,  10, 52, 56,  63, 65, 59, 71, 
73,  75, 83, 85,  79, 81,  77,  87, 89,  Кропивницького,  29,  29 а,  33,   вул.  20-го Партз’їзду, 14, 17, 18,   вул.  Вату-
тіна,  32,   вул.  Алексєєва,  49, 58, 70,  54-129;   вул.  Привільна,  1-51;   вул.  Приміська, 53-67,   вул.  Панкєєва,  
19,   вул.  Приміська,  30-32,  Бурмистенка,  6, 8,  Глаголєва,  6,  8, 16,  Армавірська,  7, 9,   вул.  Лисяка,  22;   
вул.  Армавірська, 5,   вул.  Федоренка,  13, 16, 17,  10, 11, 12,   вул. Невська,  14-18,   вул. Шостаковича, 
39,  43,  47,  51,   вул. Невська,  12,   вул. Должанського, 2-36, 1-31,   вул. Ползунова, 37-67, 50-66,   вул. 20-
го П/з`їзду, 8, 10, 12,   вул.  Уфимська, 9, 11, 13,   вул. Кропивницького, 52, 54, 56,   вул. Глазунова, 52-74, 
43-55,  97-103, 120-126,   вул. Вузлова, 48-66,   вул. Гвардійська, 35-51,   вул. Хорезмська, 2-44, 1-43,   вул. 
Сибірська, 49-65,   вул. Глазунова, 2-50, 1-41,  108-118, 85-95,   вул.  Аліма Солониченка, 2-34, 17-53,   вул. 
Люберецька, 1-53, 2-48,   вул. Должанського, 48-74, 33-51,   вул. Ползунова, 80-102, 69-89,   вул. Якуба 
Коласа, 2, 4, 1-17,   вул. К.Калиновського, 78-110.

ПРОСИМО ВИБАЧЕННЯ ЗА ВИКЛИКАНІ НЕЗРУЧНОСТІ.

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. Детские 
специалисты. Гастроэнтеролог. Отоларинголог. Окулист. Массажист. Невропатолог.

• Эндоскопия, дыхательные тесты
• Компьютерный томограф

• УЗИ всех направлений
• Лаборатория – все виды анализов

РЕКЛАМА «ЧГ» • 067-7437902 •REKLAMA@RMINER.DP.UA • РЕКЛАМА «ЧГ» • 067-7437902 •

Комунальне підприємство «Навчально-виробничий центр» запрошує на навчання приватних 
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-правових 
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.

Ëþáèìóþ è äîðîãóþ äî÷åíüêó, ìàìî÷êó, áàáóøêó
Сергееву Татьяну Ивановну

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Во все времена в женщинах ценили красоту, сияние их глаз 

и лучезарную улыбку, нежность и талант любить всем серд-
цем! Мы поздравляем с юбилеем настоящий идеал женщины и 
мамы. Мама – самый родной человек. Ей веришь, ведь с мате-
ринской любовью так легко дышится и живется!

Желаем всегда быть счастливой, жизнерадостной и окружен-
ной самыми близкими людьми, любящими тебя всем сердцем!

С любовью мама, дети, зятья, внук Ванюша.

№ 1704. 3-комн. квартиру в центре 
Соцгорода, выведенную с жилого 
фонда, при необходимости – смеж-
ную жилую 1-комн. Тел. 050-3213250, 
401-04-17.

№ 17. 2-комн. свою квартиру на 1 
участке: 4/5, газ. колонка, во дворе 
погреб, сан. узел совмещен. Тел. 097-
8238860, 097-9020147.

№ 1715. 1-комн. квартиру в Ц.-
Городском р-не (Гданцевка), тел., газ, 
вода. Тел. 067-3680966.

№ 1705. Очень дорого! Орде-
на, медали, нагрудные знаки 
«Почетный...», «Заслуженный...», 
«Отличный…», «Отличник...», 
«Ударный...», «Ударник...». 
Награды царской России. Удо-
стоверения к медалям, зна-
кам, грамоты и благодарнос-
ти. Иконы, монеты, статуэтки, 
столовое серебро, картины, 
портсигары, самовары и мн. др. 
Тел. 408-16-68, 067-5641655.

№ 1. ВАЗ у будь-якому стані, ДЕУ, 
іномарку, «Славуту», «Таврію», мікро-
автобус. Дорого. Тел. 50-22-74, 067-
9209037.

№ 24. Тимчасове посвідчення 
№ 036779, видане Інгулецьким РВК 
на ім’я Янковського Віктора Сергійо-
вича, вважати недійсним.

• ПОБУТОВА ТЕХНІКА
№ 11. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 

Гума. Будинок «Ремпобуттехніка», пр. 
Миру, 29-В, 8. Тел. 74-52-59, 401-50-38, 
067-5993757. Професіоналізм.

№ 10. 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.

№ 12. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 
Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 401-02-

85, 097-7795606. Дешево.
№ 2. Ремонт ТВ на дому. Тел. 401-82-

63, 067-3981097.
№ 4. Ремонт ТВ любых. Тел. 74-62-

78, 097-2824057, Кондратьевич.
№ 29. Профессиональный ремонт, 

обслуживание аудио-видеотехни-
ки, телевизоров, СВЧ, пылесосов, 
электроинструмента и прочей 
бытовой техники. Тел. 098-4320865, 
Владимир.

• ПАМ’ЯТНИКИ
№ 1502. Гранит (каталог – 

более 90 образцов), крошка, 
бетон; оградки, столики, ска-
мейки. Укладка плитки не-
дорого 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 скид-
ки. Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 401-26-28, 
098-0421494.

№ 1465. Памятники. Пионер. Тел. 
66-10-77, 406-43-50.

 • МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ

№ 1709. Металеві двері та грати 
за 1 день. Тел. 401-15-07, 401-23-79, 
098-3871377.

№ 3. ОГРАДКИ, РЕШЕТКИ, ВОРО-
ТА, ДВЕРИ, ляды, ставни, козырьки, 
лестницы, перила, заборы; замена 
замков, утепление дверей. Тел. 401-
07-88, 401-35-20, 063-3367853, 097-
2336250.

 • МЕБЛІ

№ 8. Перевезу меблі та ін. послуги 
вантажників. Недорого. Тел. 401-31-
05, 067-5671948.

№ 1665. ПЕРЕТЯЖКА и РЕ-
МОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ! НАША 
ФИРМА МОЖЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ 
ВАМ ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ, в КО-
ТОРОМ НУЖДАЕТСЯ МЯГКАЯ 
МЕБЕЛЬ! РАБОТАЕМ по ГОРО-
ДУ и БЛИЗЛЕЖАЩИМ СЕЛАМ! 
ВЫЗОВ и ДОСТАВКА по ГОРОДУ 
БЕСПЛАТНО+СКИДКА КАЖДОМУ 
КЛИЕНТУ 20%. Тел. 097-3223562, 
401-39-01. Звоните, не пожалеете!

№ 25. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОР-
ПУСНОЙ МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ! ШКАФЫ-КУПЕ; КУХНИ; 
ДЕТСКИЕ; ПРИХОЖИЕ и МНОГО 
ДРУГОЙ ИНТЕРЕСНОЙ МЕБЕЛИ. 
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ! ЗВО-
НИТЕ, НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ! Тел. 096-
8296577, 410-04-00.

• ІНШЕ

№ 5. ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ И 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ. Тел. 097-3406107.

№ 7. Ремонт, установка бойлеров, 
колонок, счетчиков тепла, воды, 
эл. энергии; замена труб; ремонт 
стиральных машин. Тел. 66-05-47, 
098-4842663.

№ 6. РЕМОНТ ВОДОПРОВО-
ДА В ЧАСТНЫХ ДОМАХ. Тел. 096-
1217344.

№ 18. Врезка замков, утепление, 
обшивка дверей, балконов, лоджий 
пластиком. Тел. 401-35-15, 098-
2413969, 65-98-52.

№ 19. Спил деревьев. Порезка, 
вывоз, корчевка, обрезка кустов. Тел. 
097-0341978.

№ 1655. АДВОКАТ: всі види пра-
вової допомоги. Звертатись: пр. К. 
Маркса, 52 («Мрія»), офіс 313. Тел. 
401-04-34, 097-0444425. Свід. 2254.

№ 1699. Школа кроя и шитья. 
Сайт: www.liza.dp.ua

№ 24. Снимем квартиру. Тел. 410-
01-77, 097-4810162.

№ 25. Куплю гараж. Тел. 401-39-19, 
067-7659992.

№ 23. Київський лікар психотера-
певт-нарколог Гарницький В.П. до-
поможе бажаючим позбавитись АЛ-
КОГОЛЬНОЇ, ТЮТЮНОВОЇ, ІГРОВОЇ 
ЗАЛЕЖНОСТІ. Виводить із запою, 
зменшує зайву вагу, лікує енурез, за-
їкання, гіпертонію, невроз. Прийоми: 
12, 13, 14, 26, 27, 28 січня 2013 р. Тел. 
401-25-42, 067-7992465. (Ліц. МОЗУ 
№ 492005 від 14.12.2009 р.).

№ 1717. Магазин «Медтехника», 
ул. Димитрова, 17/1, предлагает: 
тонометры, ингаляторы, слуховые 
аппараты, лампы кварцевые и 
соляные, ортопедию – средства ре-
абилитации (матрацы, ходунки и 
др.). Товары для младенцев, банда-
жи и другие товары, необходимые 
для здоровья. Тел. 493-04-72, 098-
2556072.

№ 20. ДОНЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ 
ІНСТИТУТ МВС УКРАЇНИ ЗАПРОШУЄ 
на НАВЧАННЯ у 2013 р. на ФАКУЛЬ-
ТЕТИ: ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА; ФАКУЛЬ-
ТЕТ КРИМІНАЛЬНОЇ МІЛІЦІЇ; МІЛІЦІЇ 
ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ; ФАКУЛЬ-
ТЕТ СЛІДЧО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ; 
ФАКУЛЬТЕТ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬО-
ГО РУХУ; ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ТА 
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРА-
ЦІВНИКІВ ОВС. ЯКЩО ВИ БАЖАЄ-
ТЕ СТАТИ КУРСАНТОМ і НАВЧАТИ-
СЯ на ДЕННІЙ ФОРМІ НАВЧАННЯ 
за ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ, 
ВАМ НЕОБХІДНО ЗВЕРНУТИСЬ, ПО-
ЧИНАЮЧИ з 10 січня 2013 року, ДО 

6 января 2013 г. – 
9 дней 

светлой памяти 
и горькой 
утраты 
дорогого 

и любимого нами 
человека

КАПУРЫ Олега Лукьяновича
6.04.1948 – 29.12.2012

Олег Лукьянович, кандидат медицин-
ских наук, в жизни был добрым, отзыв-
чивым, внимательным к людям, любил 
медицину, любил детей и лечил их.
Любим тебя, помним, скорбим.
Пока мы живы, ты будешь всегда с 
нами.

Жена, дочь, зять, внуки, 
родственники.

ПІДРОЗДІЛУ КАДРОВОГО ЗАБЕЗ-
ПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОВС 
за МІСЦЕМ ВАШОГО МЕШКАННЯ 
ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ. 
Адреса: Україна, 83054, м. Донецьк, 
пр. Засядька, 13. Тел. (062) 340-61-
18, 340-61-97, приймальна комісія. 
САЙТ: www.dii.donetsk.ua

№ 21. Загублений військовий кви-
ток на ім’я Степаненка Сергія Олек-
сандровича прохання повернути за 
винагороду. Тел. 098-2316036.

№ 1712. На постоянную рабо-
ту требуются столяры-станочники, 
з/п высокая, своевременная. Трудо-
устройство. Тел. 401-50-17, 098-5042882.

№ 1723. Работа молодым пенсио-
нерам. Прием телефонных звонков. 
Гибкий график, высокий доход. Тел. 
098-1566008.

№ 22. ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУД-
НИЧЕСТВУ КОММУНИКАБЕЛЬНЫХ, 
АКТИВНЫХ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ 
ЛЮДЕЙ. ПОСТОЯННАЯ И ИНТЕРЕС-
НАЯ РАБОТА. ВАШИ СТАРАНИЯ БУ-
ДУТ ХОРОШО ОПЛАЧЕНЫ. Тел. 067-
1552226.

№ 26. Требуется диспетчер. Тел. 
097-3052016.

№ 27. Приму на работу диспетчера. 
Тел. 066-7182005.

№ 28. Требуется помощник по по-
дбору персонала. Работа в офисе, до-
ход стабильный. Тел. 096-0841598.

Замов оголошення
в газеті «Червоний гірник»
та отримай безкоштовне 
розміщення
оголошення на сайті 
www.girnyk.com.ua

Управління охорони здоров’я 
виконкому Криворізької міської 
ради, міський комітет Криворізь-
кої міської організації профспіл-
ки працівників охорони здоров’я 
України, вся медична громад-
ськість міста сумують з приводу 
передчасної смерті

СОКІРЯКА
Віктора Макаровича

та щиро співчувають рідним і 
близьким.

9 дней светлой памяти

КАПУРЫ 
Олега Лукьяновича

6.04.1948 – 29.12.2012

Любимый всеми доктор любил 

и лечил детей не одно поколение. 

Кандидат медицинских наук, док-

тор и педагог.

С уважением пациенты 

и ученики.

g Оголошення
До уваги мешканців Тернівського району,
які перебувають на квартирному обліку при 
виконкомі Тернівської районної у місті ради!

З метою формування і ведення Єдиного державного реєстру грома-
дян, які потребують поліпшення житлових умов, громадянам, які пе-
ребувають на квартирному обліку при виконкомі Тернівської районної 
у місті ради, необхідно терміново звернутися до громадської комісії з 
житлових питань виконкому районної у місті ради (каб.111) з метою 
поновлення особистих документів, а саме:

– довідки з місця мешкання та склад сім’ї;
– копії документів, що посвідчують особу (копія паспорта, свідоцтва 

про народження дітей);
– копії ідентифікаційних кодів (на всіх членів сім’ї);
– довідку про наявність зареєстрованої нерухомості з відділу держав-

ної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служ-
би Криворізького міського управління юстиції (вул. Женевська, 1).

Довідки за тел.: 35-04-63 та приймальні дні щопонеділка (каб.111) 
у виконкомі Тернівської районної у місті ради.
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Найкоротший день – 1 
січня. Пробуджуєшся, а вже 
темно…

* * *
Дві бабці сидять біля 

під’їзду будинку, в яко-
му святкують Новий рік. 
Одна питає: «А ти, бува, не 
пам’ятаєш, як мене звуть?» 
Інша: «А тобі терміново?»

* * *
В одному авіаційному КБ 

під час випробувань відва-
лювались крила в літака. Але 
пілоти встигали катапуль-
туватись. Так тривало до-
вгенько. І ось хтось порадив 
звернутись по допомогу до 
дяді Моні з Одеси. Він ерудо-
ваний, багато що знає...

– На місці кріплення крил 
до фюзеляжу треба проби-
ти дірочки, – підказав дядя 
Моня.

 Так і зробили. І на диво, 
крила в літака вже не лама-
лись. Поїхали знову до Одеси 
з коньяком для дяді Моні. За-
питують: у чому тут фішка?

– Треба бути спостережли-
вим, – ділиться той. – Я коли 
відриваю туалетний папір, то 
він ніколи не рветься по ді-
рочках…

* * *

Мама Толика займається 
проституцією, і вони непога-
но живуть. А наш татко пра-
цює далекобійником. І коли б 
не Толика мама і не дяді Петі 
дядя-даішник, ми також не-
погано б жили…

* * *
– Ти пам’ятаєш, чоловіче, 

фільм «Основний інстинкт», в 
якому відома актриса Шерон 
Стоун еротично перекладала 
одну ногу на іншу?

– Так, люба, добре це 
пам’ятаю.

– Ось бачиш, а про те, що 
сьогодні 20 років минуло, як 
ми побралися, ти забув…

* * *
Хлопчик запитує в татка: 

«Як правильно сказати про 
кофе, це він чи воно?»

– Те, що готує твоя мама, 
синку, точно справжнє воно…

* * *
– Від сьогодні сексом бу-

демо займатись тільки за 
гроші, – каже чоловік дру-
жині. – На підлозі – 1 гривня, 
у ліжку – 5 гривень, на при-
роді – 25.

 Дружина протягує чолові-
ку купюру в 25 гривень.

– Що, на природі?
– Ні, зараз, на підлозі і на всі!

* * *
 Мільярдеру знадобилось 

переливання крові. Та ви-
явилось, що в нього рідкісна 
група – перша з негативним 
резусом. Йому знайшли до-
нора-єврея. Але той попросив 
заплатити гроші вперед. Як 
тільки того донора не пере-
конували: мовляв, його клієнт 
дуже заможний і порядний...

– Ні, – заявив донор-єв-
рей. – Коли йому переллють 
мою кров, то це буде вже не 
його. А значить, він може зі 
мною не розрахуватись.

* * *
– Гіві, мені приснився 

страшний сон, еротичний,– 
ділиться Вахтанг.

– Що саме? Дівчина коха-
ється з дівчиною?

– Ні.
– Мужчина з мужчиною?
– Ні.
– А що?
– Я та я.

* * *
 Зять почистив колодязь 

і каже: «Тещо, подавай-но 

мені канат, я вилізаю!»
– Не теща, а мама, – від-

повідає та. – Допоки не ска-
жеш мама – не спущу канат.

– Не валяй дурня, тещо.
 Але та не здавалась, тож 

зять і теща посварились. 
Теща взагалі відійшла від 
колодязя й пішла в сарай. 
Зять ледве виліз, страшенно 
злий. Схопив рушницю, за-
рядив патронами й кричить: 
«Мамо, де ви?»

* * *
– Любий, тобі не соромно, 

що я вже п’ять років ношу 
одне й те саме намисто?

– А ти поглянь на мої пан-
чохи…

* * *
 Вкрадену корову знайшли 

по гарячому сліду…
* * *

 Важке життя в дружини 
моряка. Доводиться по пів-
року чекати, поки він піде в 
плавання.

* * *
 Бацька Лукашенко на за-

сіданні уряду: «Оголошую на-
раду завершеною. А вас, Коз-
лов, я попрошу залишитись».

 Залишилось п’ять чоловік.
* * *

 У похоронній конторі за-
питують у клієнта: «Скажіть, а 
за яким розрядом ви будете 
хоронити друга?»

– За найнижчим четвер-
тим розрядом.

– А чи вам відомо, шанов-
ний, що за четвертим роз-
рядом небіжчик вінок у нас 
несе сам?

* * *
 У Голлівуді для кінозйомок 

фільму «Ватерлоо» режисер 
запросив 25 тисяч статистів.

– Із такою кількістю за-
прошених ти, режисере, «ви-
пустиш мене в трубу». Усім 
заплатити я не зможу… – 
бідкається продюсер.

– Усе передбачено, сер,– 
відповідає режисер.– Ми 
будемо стріляти справжніми 
бойовими снарядами.

* * *
– Ти весь час то на роботі, 

то біля телевізора,– обурю-
ється на чоловіка дружина.– 
Давай займемося сексом.

– Іди, починай, я скоро 
прийду.

* * *
– Чому ви розійшлись?
– Та тому, що він увесь час 

доводить, що покемони кру-
тіші за телепузиків.

* * *
 У мене на балконі висить 

бурулька прямо над припар-
кованим автомобілем. Так я 
її регулярно підливаю водич-
кою з чайника…

* * *
Наречена: «Я тобі, жлобу, 

повертаю золоту каблучку».
Наречений: «А де коробоч-

ка?»
* * *

– Любий, тобі підвищили 
на роботі зарплату?

– Мила, вгадай слово з 
трьох букв…

* * *
 Абрам і Сара йдуть по пар-

ку. З дерева на Абрама пташ-
ка – ляп. Він підняв голову 
вгору й каже: «Соловей. А ось 
для росіян він співає…»

* * *
– Ти, люба, весь час ди-

вишся кулінарні телепереда-
чі, а готувати так і не навчи-
лась.

– А ти, Миколо, завжди пе-
реглядаєш фільми еротично-
го змісту, а зиску– ніякого…

* * *
– Ви випадково не єврей?
– Єврей, і не випадково.

* * *
 Хоронять небіжчика. Вінки 

від усіх – від люблячої дру-
жини, від друзів, близьких, 
співробітників. А від горілки 
вінка – нема!

* * *
– Рабиновичу, ви граєте на 

скрипці?
– Не знаю, ще не пробу-

вав…
* * *

 Син питає в матері:
– У тебе в дитинстві був 

комп’ютер?
– Ні, не було.
– А мобільник чи DVD?
– Теж не було.
– Мамо, а ти бачила дино-

заврів?..

Неперевершений фотомайстер, заслужений журналіст України, 
наш колега-червоногірничанин Борис Васильович Косигін – ще 
й майстер слова. Його точне «фірмове» слівце завжди тішить 
друзів, колег, знайомих. Коли поруч Косигін, гарний настрій – га-
рантовано! Життєлюб, оптиміст, вміє розвеселити, підняти тонус, 
зарядити позитивною енергетикою. У будь-якому колі Борис 
Васильович – душа компанії. І зараз, у новорічні та Різдвяні свята, 
ви в цьому можете переконатись. Наш колега ділиться своїми 
жартами, анекдота-
ми, гумором.

10.01.2013    11.01.2013

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.

04 25 30 40 43 45

10-11 січня

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного 
розіграшу 
9 400 000 гривень

g Лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1226 
виграшні номери 05.01.2013 

джек-пот  9 300 000

2:00 2 2
5:00 2 1
8:00 2 2

11:00 2 1
14:00 2 2
17:00 2 1
20:00 2 2
23:00 2 1

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 2 11285.00
4 85 371.00
3 2309 23.00
2 20760 6.00

Калейдоскоп

g Гороскоп

Овен (21.03-20.04)
Не вiдмовляйтеся вiд сторонньої 

допомоги, вам самим не впорати-
ся зi своїми проблемами. На цьо-
му тижнi краще планувати дiловi 
зустрiчi та переговори з партнерами. 
Вашi iдеї навряд чи пiдтримає на-
чальство.

Телець (21.04-21.05)
У декого з вас з’явиться 

можливiсть укласти вигiднi уго-
ди. Зараз можна не тiльки буду-
вати плани, а й реалiзовувати їх. 
Дiловi зустрiчi розширять вашi 
можливостi.

Близнюки (22.05-21.06)
Не радимо вам мiняти свою точку 

зору на догоду iншим, iнакше ризи-
куєте пiдiрвати авторитет. Проду-
майте важливi проекти i обговорiть 
їх з однодумцями.
Рак (22.06-23.07)

З’ясовуючи обставини з колегами, 
ви тим самим наражаєтеся на скан-
дал. Вiд вас залежать вашi подальшi 
стосунки. Важливi переговори кра-
ще провести у четвер, а в недiлю 
вiдвiдайте друзiв.

Лев (24.07-23.08)
Вам треба вивчити потенцiйнi 

можливостi партнерiв, щоб з їх до-
помогою реалiзувати свої плани. 
Ваше життя цiкаве й насичене. Ради-
мо не зупинятися на досягнутому, а 
досягати бiльших висот. 

Діва (24.08-23.09)
Ви з головою зануритеся в роботу, 

отож вiльного часу на особисте жит-
тя майже не залишиться. У вихiднi, 
як не дивно, на вас наваляться 
домашнi турботи та проблеми.

Терези (24.09-23.10)
Спокiй i цiлеспрямованiсть – 

ваше кредо, озброївшись ними, ви 
обов’язково досягнете бажаного 
успiху. Зiрки будуть на вашому боцi. 

Скорпіон (24.10-22.11)
Вам треба бути дуже уважними з 

дiловими паперами, документами 
або матерiальними цiнностями. За-
воюйте довiру керiвництва, доведiть 
йому свою надiйнiсть, тодi перед 
вами вiдкриються новi можливостi.

Стрілець (23.11-21.12)
Ви можете смiливо планувати 

дiловi зустрiчi, укладати важливi 
угоди – успiх гарантовано. У суботу-
недiлю у вашiй оселi пануватиме ве-
селий настрiй.
Козеріг (22.12-20.01)

З настанням нового року у вас 
з’являться додатковi зобов’язання. 
Перш нiж починати новi проекти, 
порадьтеся з досвiдченими людь-
ми. Вам доведеться вирiшувати 
юридичнi питання, можлива за-
тримка фiнансiв.
Водолій (21.01-19.02) 

Ваша завантаженiсть заважає 
зайнятися особистими справами. 
Знайдiть вiльний час для себе, до-
речною буде змiна iмiджу. Можливi 
сварки з дiтьми, але щоб владнати 
ситуацiю, достатньо своєчасно вису-
нути конструктивну пропозицiю.
Риби (20.02-20.03)

На цьому тижнi ви зможете 
закiнчити те, що висiло над вами 
дамокловим мечем. Знайдiть 
можливiсть провести максимум 
часу у спокiйнiй обстановцi. Якщо не 
можете вирiшити будь-якi пробле-
ми, змiнiть ставлення до них. 

на 14 – 20 січнястаном на 09.01.2013 р. 
(грн. за 100 од.)

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,30 26,316 1045,964

УкрСиббанк
802,00 25,40 1040,00
810,00 26,70 1067,00

ПриватБанк
802,00 25,90 1040,00
810,00 26,90 1070,00

Промінвест-
банк

801,10 25,60 1041,00
809,00 26,80 1067,00

Райффайзен 
Банк Аваль

802,00 25,80 1030,00
810,00 27,20 1077,00

Форум
800,00 26,00 1037,00
808,00 27,00 1062,00

Південком-
банк

802,00 25,50 1045,00
808,00 26,30 1065,00

Укрексімбанк
800,00 25,80 1042,00
808,50 26,50 1057,00

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

g Курси валют g Веселий новорічний ракурс

g Погода

Хмарно, з проясненнями
За даними Українського гідро-

метцентру, у п’ятницю очікується 
хмарна погода, з проясненнями. 
Температура вночі до 2 градусів 
морозу, вдень до 1 градуса тепла. 
Вітер південний та західний, 1-5 м/
сек. Атмосферний тиск 757…758 
мм рт. ст.
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  До кума з вечерею.

  Перший гість.
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