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g Реклама

У лабіринтах підступного Інтернету
Читайте 4 стор. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

g Передплатникам на замітку
Запрошуємо на прийом до нотаріуса

Постійні передплатники нашої газети 
знають, що при редакції «ЧГ» діє юридич-
ний консультативний пункт, в якому прово-
дять прийом адвокат і нотаріус.

Тож наступної середи, 28 листопада, в 
редакції нашої газети (Соцмісто, пр. Ме-
талургів, 28) з 16 до 18 години тривати-
ме консультативний прийом нотаріуса, 
завідуючої Першою нотаріальною кон-
торою Кривого Рогу Надії Миколаївни 
Уколової. Вона готова надати відповіді на 

будь-які запитання нотаріального характеру – заповіт і даруван-
ня, купівля-продаж та обмін нерухомості, довіреність і спадщи-
на тощо.

Сам прийом безплатний, єдина умова отримання консультації – 
передплата на «Червоний гірник». Отже, йдучи до редакції, не за-
будьте прихопити з собою квитанцію про передплату «ЧГ».

g Новий проект
Криворізький туризм:  
маємо, що показати

Як-то кажуть, усі прапори в гості до нас: Кривий Ріг має все для 
туристського інтересу. Його підказує наша специфіка – розвинута 
промислова складова. Нещодавно у міськвиконкомі відбулося пер-
ше засідання міської робочої групи з питання розробки Програми 
розвитку промислового туризму у місті Кривому Розі. 

До складу робочої групи, що опікується цим питанням, увійшли 
представники структурних підрозділів виконкому міської ради, 
промислових підприємств і туристичних компаній міста, науковці, 
депутати міської ради. 

Володимир СКІДАНОВ.

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

понеділок- четвер 
з 9.00 до 18.00; 

п’ятниця  
з 9.00 до 17.00

Рекламний 
відділ «ЧГ»



2 •ЧЕРВОНИЙ ГІРНИК•№88(21314)•СЕРЕДА, 21 ЛИСТОПАДА 2012 РОКУ

Читайте нас на сайті:  
www.girnyk.com.ua

Читайте нас на сайті:  
www.girnyk.com.ua

 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Тернівський район

Запали свічку
Серед офіційно зареєстрова-

них у місті 6 масових поховань 
жертв голодомору 1932/33 ро-
ків два знаходяться в Тернів-
ському районі – на кладови-
щах по вул. 23-го Лютого та по 
вул. Полєнова. 

У 2006 році за сприяння громад-
ських організацій та при підтрим-
ці райвиконкому у Веселих Тернах 
було встановлено пам’ятний знак. 
У Веселотернівському філіалі місь-
кого історико-краєзнавчого музею 
зберігаються зібрані його працівни-
ками, а також учнями шкіл, студен-
тами спогади багатьох очевидців 
голодомору, людей, які на той час 
мешкали в різних областях Укра-
їни, а отже, засвідчили всенарод-
ність цієї трагедії. У ці дні матеріали 
будуть представлені на традиційній 
документальній виставці «Коло-
ски пам’яті». Нині в районі відбува-
ються заходи, присвячені цій скор-
ботній даті. А в суботу, 24 листопа-
да, о 16 годині в районі відбудеться 
хвилина мовчання, в якій запрошу-
ємо взяти участь усіх тернівчан. За-
паліть свою свічку пам’яті, бо доки 
ми пам’ятаємо, доти живемо.

Затверджена  
виробнича  
програма-2013

 Як відомо, від фінансово-
економічного самопочуття го-
ловного роботодавця в Тернів-
ському районі – ПАТ «Північ-
ний ГЗК» залежить благопо-
луччя не тільки окремих гро-
мадян, а й виконання багатьох 
соціальних завдань. 

Днями комбінат захистив ви-
робничу програму гірничих робіт 
на 2013 рік. Нею передбачено на 80 
тис. т збільшити обсяги видобутку 
руди в Першотравневому та Ганнів-
ському кар’єрах та на 450 тис. куб. м – 
обсяги розкривних порід. Це дасть 
змогу виробити в 2013 році 10,3 
млн. т обкотишів із вмістом заліза 
62,24% та понад 14, 6 млн. т кон-
центрату з вмістом заліза 66%. Та-
кий напружений план можна вико-
нати тільки за умови суворого до-
тримання виробничої дисципліни, 
безпеки та охорони праці. За оцін-
кою начальника Криворізького те-
руправління Держгірпромнагляду 
Олега Чередниченка стан охорони 
праці на ПівнГЗК відмінний і гідний 
наслідування.

Десант добрих 
справ

Понад 70 молодих північан 
виявили бажання стати волон-
терами, тобто людьми, які на 
добровільних засадах готові 
брати участь у реалізації соці-
ально значущих проектів. 

За словами координаторів цієї 
роботи Дмитра Мурашка та Наталії 
Шамрицької, нова соціальна акція 
Групи Метінвест спрямована на до-
помогу людям та соціальним уста-
новам Тернівського району. Визна-
чено й напрями, в яких працювати-
муть волонтери. Це «Майстер на всі 
руки», «Крок уперед» та «Здійснен-
ня бажань», під час реалізації яких 
учасники проекту зможуть розкри-
ти свої організаторські здібності, від-
дати тепло своїх сердець тим, хто 
в цьому має нагальну потребу. 16 
листопада кожна з п’яти команд, в 
які об’єдналися волонтери, отрима-
ла своє перше завдання, оскільки в 
рамках проекту вже створено спеці-
альний банк даних добрих справ, які 
можуть зробити молоді волонтери.

Мотрона ПАНОВА.

Подробиці

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ  «ЧЕРВОНОГО ГІРНИКА» З УРАХУВАННЯМ ПОШТОВИХ ПОСЛУГ ПО ДОСТАВЦІ ТА ПРИЙОМУ ПЕРЕДПЛАТИ:

Телефони для довідок з передплати: міського поштамту – 92-43-41, редакції «Червоного гірника» – 92-89-01.

ЗВИЧАЙНА:
на 3 місяці  40,20 грн.,
на півроку 78,75 грн.,
на весь рік 156,30 грн.

ПІЛЬГОВА (для інвалідів усіх груп і категорій, для чор-
нобильців, а також для учасників війни та пенсіонерів):
на 3 місяці 37,20 грн.,
на півроку 72,75 грн.,
на весь рік 144,30 грн.

ВІДОМЧА (для підприємств, 
установ та організацій):
на 3 місяці 46,80 грн.,
на півроку 91,95 грн.,
на весь рік 182,70 грн.

– Криворізька міська газета «Чер-
воний гірник» тому й дожила до своїх 
майже 88 років, що була і залишаєть-
ся близькою до людей, – говорить Ге-
рой України Олександр Владимирен-
ко. – На фоні зникнення таких архіпо-
пулярних друкованих видань, як газе-
ти «Правда», «Красная звезда», це ви-
глядає просто фантастикою. Вона не 
російськомовна, а все одно найулюб-

леніша газета у Кривому Розі. Готу-
ючись до цього бліц-інтерв’ю, я на-
рахував у її номері близько 100 (!) всі-
ляких повідомлень. Не кожна респу-
бліканська газета подає стільки.

– Трудівники підприємства «Ар-
селорМіттал Кривий Ріг» читають 
нашу газету?

– Шанують. Бо ви десятиліттями 
писали правду про наші справи.

Микола КРАМАРЕНКО.

g За що я люблю «Червоний гірник»
Герой України Олександр Владимиренко:

«Газета була й залишається  
близькою до людей»

g Справи 
        комунальні

Дорога  
без ожеледиці
Нинішньої нестійкої 
температури, як перед
бачають синоптики, на 
дорогах уповні може 
виникнути ожеледиця, 
котра зазвичай поночі 
або під ранок з’являється 
після опадів.

Аби цього уникнути, підпри-
ємство «Сансервіс» отримало 
невідкладне доручення від за-
ступника міського голови Кос-
тянтина Бєлікова провести не-
обхідні роботи задля прочищен-
ня зливової каналізації, яка від-
водить воду з міських автошля-
хів. Тим самим попереджається 
поява ожеледиці на дорозі, що 
безпосередньо впливає на без-
пеку руху. До речі, підприємство 
«Весташляхбуд» уже давно пе-
рейшло на цілодобовий режим 
чергування водіїв піскорозки-
дальної техніки, так званих «піс-
карів», які готові вийти для по-
сипання доріг уже через півго-
дини після отримання відповід-
ної вказівки.

 Разом з тим, і автовласникам 
уже час «перевзувати» свій тран-
спорт у зимову гуму, не очікую-
чи погіршення погоди. Оскільки 
за правилами це потрібно здій-
снювати, коли температура зни-
жується до показника +5 і мен-
ше градусів.

g Холоди 
        на порозі

Спиляне влітку 
обігріє взимку
Наступна зима, як пе
редбачають синоптики, 
буде не менш холодна за 
попередні, а то й холод
ніша. 

А тому вповні можливі низькі 
та критично-низькі температу-
ри, за яких довге перебування на 
вулиці здатне спричинити непо-
правну шкоду здоров’ю.

Щоб цьому запобігти, уже 
нині в місті реалізується відпо-
відний план заходів з поперед-
ження негативних наслідків для 
криворіжців. Один з його роз-
ділів – розгортання по всьому 
місту мережі пунктів обігріву, в 
яких городяни можуть погріти-
ся, випити гарячого чаю та пере-
почити в теплому затишку. Ми-
нулорічний досвід засвідчив, 
що це справді корисна справа, 
яка допомагає перенести холод-
ні часи.

Тож уже сьогодні проводить-
ся підготовка до можливої ро-
боти таких пунктів. Зокрема, із 
заготовки дров для пічок та по-
льових кухонь. Причому ситуа-
ція вирішена просто та геніаль-
но – дрова для цієї мети заготов-
люватимуться зі спиляних сухо-
стійних дерев, що видаляються 
на території міста силами під-
приємства «Сансервіс», яке й 
отримало відповідну вказівку.

Отже, спиляне влітку допомо-
же городянам обігрітися взимку.

Е. МІСЦЕВИЙ.

g Передплата – 2013

Підготував Володимир СКІДАНОВ.

g Новини регіону
П’ять годин – і Київ

Заступник голови Дніпропетровської облдерж-
адміністрації Геннадій Темник та начальник При-
дніпровської залізниці Олександр Момот урочис-
то відкрили рух нового швидкісного електропоїзда 
«Hyundai» сполученням Дніпропетровськ – Київ та 
Київ – Дніпропетровськ.

Відтепер дорога з 
обласного центру до 
столиці стала ще ком-
фортнішою і більш 
швидкою. Нові елек-
тропоїзди доїжджа-
ють до Києва за 5 го-
дин. Урочистості про-
йшли на централь-
ному залізничному 
вокзалі Дніпропетров-
ська. Як зазначив 
Олександр Момот, для 

того, щоб швидкісний рух сполученням Дніпропетровськ 
– Київ став можливим, більше ніж півроку тривала під-
готовка ділянки Дніпропетровськ – П`ятихатки до прохо-
дження швидкісних поїздів «Hyundai».

Для довідки, базова вартість проїзду (по понеділках, 
вівторках та середах) у поїздах «Інтерсіті+» за маршру-
том Київ – Дніпропетровськ і зворотно становитиме в 1 
класі – 335,47 грн., у 2 класі – 226,56 грн. (у період 1.10 
– 24.12 застосовується коефіцієнт 0,93). При оформлен-
ні проїзду в напрямку «туди» та «зворотно» у будь-який 
день тижня та будь-яку пору року діє знижка в розмірі 
10% від вартості проїзду.

Електронний реєстр  
пацієнтів

З метою підвищення якості та ефективності на-
дання медичної допомоги, а також для достовір-
ності статистичної інформації на Дніпропетровщи-
ні в лікувально-профілактичних закладах із верес-

ня 2012 року розпочалося впровадження єдиного 
електронного реєстру пацієнтів.

На сьогодні в електронній базі даних зареєстровано 
вже близько 370 тис. осіб, повідомляє управління преси 
та інформації облдержадміністрації.

«Електронна система ведення реєстру пацієнтів – су-
часний підхід до надання високоякісної медичної допо-
моги, який застосовується в багатьох країнах світу. Пере-
ваги саме електронного методу збору та зберігання ін-
формації можуть оцінити як медики, так і самі пацієн-
ти. Ми вже маємо досвід електронної реєстрації пацієн-
тів з цукровим діабетом, гіпертонічною хворобою тощо. 
Завдяки єдиній електронній базі громадяни зможуть 
звертатися до медичного закладу будь-якого міста Украї-
ни незалежно від місця реєстрації. В електронній системі 
зберігатиметься інформація про призначені лікарські за-
соби та необхідність у забезпеченні пацієнтів пільговими 
медикаментами», – сказала заступник начальника го-
ловного управління охорони здоров`я Дніпропетровської 
облдержадміністрації Олена Лугова.

Пошта і адмінпослуги
На Дніпропетров-

щині з ініціативи 
губернатора Олек-
сандра Вілкула реа-
лізується перший в 
Україні проект «Ад-
міністративні по-
слуги: спрощений доступ через пошту». Першими 
розпочали роботу за принципом «єдиного вікна» 
п’ять відділень поштового зв’язку – у місті Кривий 
Ріг (№№ 6, 69 та 84), у селі Могилів Царичанського 
району та місті Марганці (№ 6).

За місяць реалізації на Дніпропетровщині цього проекту 
через п’ять зазначених поштових відділень жителям регі-
ону надано 123 послуги, з яких 105 – щодо оформлення до-
відок про отримання доходів (пенсій) та 18 – з оформлення 
субсидій. Про це повідомила директор Дніпропетровської 
дирекції Українського державного підприємства поштово-
го зв’язку «Укрпошта» Ірина Кільчинська.
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Грані

«Люди дощу»: тест на гуманність
Двоногі нібито повелителі природи поводяться див
но. Розграбували надра і ще глибше занурюються до 
ядра планети, не ймуть спокою відкрити всі секрети 
світобудови. Оком накинули на сусідні галактики. 
Наввипередки створюють штучний інтелект. 

Збагнути ж душу і розум самих 
себе бракує часу, хоча досконале ви-
вчення собі подібних як виду мало б 
стати відправною точкою більшості 
наук. Далебі, навіщо ті зібрані триль-
йони терабайт інформації про Марс, 
якщо цивілізація нехтує пізнанням 
явищ ніби й не сенсаційних, проте 
без розуміння яких життя не є без-
печним, спокійним, повноцінним.

Шанс подолати прірву
Анжела Данелян спочатку впала 

у розпач, коли почула діагноз сина. 
Проте капітулювати перед ударом 
долі й гадки не мала, заглибилась у 
знайомство з особливостями недуги 
своєї кровинки і збагнула: аутизм – 
ніяка це не болячка.

– Такий стан, за правило, 
з’являється в дуже ранньому віці 
після сильних стресів, як це трапи-
лось і в нашій родині, – розповідає 
вона. – Сучасна медицина так і не 
збагнула механізм таких незворот-
них змін у дитячій психіці. Склад-
но загальноприйнятими поняттями 
описати реакцію аутиста на сприй-
няття оточуючого, дитина зовсім по-
іншому бачить світ, існує суто в собі. 
До буденних звичайним особам ре-
чей аутистів потрібно «підводити» 
поступово, а таке завдання вимагає 
надтерплячості.

Риторичне питання до всіх матерів: 
як щиро спілкуватися з дитям, оточу-
вати його турботою, не зазираючи в 
очі? А такі, як мій Дмитрик, здебіль-
шого відмовляються йти на зоровий 
контакт. Справа вельми копітка, поза 
спецзакладом майже не існує умов 
для вирішення такого титанічного за-
вдання – нерідко й звичайне маля 
важко привабити певною цікавою те-
мою настільки, щоб надалі покласти її 
в основу спілкування. Донедавна існу-
вав, не побоюся категоричності, жор-
стокий вибір: на власний ризик пере-
йматися становленням дитини вдо-
ма чи на загальних підставах здава-
ти в притулок для розумово неповно-
цінних і бачити її протягом року лише 
двічі. На наше щастя, тепер такими ді-
тьми опікуються фахівці Криворізької 
спеціальної загальноосвітньої школи-
інтернату №2, дехто з батьків дору-
чає педагогам дітей на тиждень з тим, 
щоб провести разом вихідні, інші, як 
я, віддають зранку до вечора.

Прикро констатувати, та нерідко 
зустрічали ми з Дмитриком вражаю-
чу бездушність і дорослих, і, що най-
болючіше, малих. Коли на ігровому 
майданчику однолітки, а то й старші, 
підлітки, удавались до глузування 
або відвертих брутальних знущань 
над беззахисним, «не таким», як 
вони, моїм дитям, я мовчки ридала 
від безсилля. Нарешті мій син отри-
мав шанс поступово подолати прірву 
між собою та «здоровим» людством.

Любов батьківська  
і педагогічна

Директор школи-інтернату Ольга 
Ільченко зазначає, що проблема ви-
ховання дітей-аутистів та з синдро-
мом Дауна визрівала десятиліттями, 
за радянського часу їм не приділя-
лось належної уваги:

– Наш заклад за півстоліття існу-
вання накопичив багатий досвід у різ-
них аспектах, на певному етапі уника-
ти зрушень у даному напрямі стало 
неможливо. Колись вели групи малят 
лише з легкою розумовою відсталіс-
тю, проте у дефектології виробились 
глибші педагогічні підходи, поступо-

во почало з’являтись дедалі більше 
інших чітких діагнозів, звісно, усі по-
требують окремого підходу, «єдиною 
гребінкою» вже ніяк не обійтись. Кар-
динально змінився підхід до певних 
категорій людей, тепер потрібно до-
класти зусиль для перетворення їх у 
повноцінних представників соціуму, 
а не розглядати як безнадійних інва-
лідів. Само собою, при такому підході 
закриті дитсадки, ізоляція в родинно-
му колі (нехай і в оточенні щирої тур-
боти рідних) не дозволяють досягнути 
гідних результатів.

Схожої практики в області не було. 
Щоб на високому рівні якісно осягну-
ти намічені обрії, довелось вносити 
додаткові положення в статут, спіль-

но з Інститутом вдосконалення вчи-
телів розробляти індивідуальні на-
вчальні програми, відкривати групи 
для дітей з помірною розумовою від-
сталістю. Приймаємо малечу з усього 
Кривого Рогу та прилеглих районів.

Важливим моментом є робота з 
родинами: не омину факту, що з по-
рядними людьми приємно вести 
плідне спілкування, бо менш відпо-
відальні «генетичні предки» намага-
ються позбутись проблемних діток у 
ранньому віці. Подібна спільна пра-
ця не бариться дати хороші плоди, 
для прикладу згадаю ситуацію з Єв-
генчиком К. Його татко і мама, пала-
ючи великою батьківською любов’ю, 
наполегливо опрацювали гору вузь-
копрофільної літератури, у деяких 
аспектах і зараз здатні дати великої 
фори дипломованим психіатрам, од-
нак у домашніх стінах не існує змоги 
адаптувати аутиста до рівноправно-
го існування поруч з, умовно кажучи, 

нормальними ровесниками. Протя-
гом двох років перебування Жені в 
інтернаті нам спільно виявилось під 
силу зробити майже диво, хлопець 
не замикається в собі, зазвичай має 
веселий настрій, призвичаївся до ко-
мунікабельності. Ходімо, переконає-
тесь.

Добрі заздрощі  
та ревнощі

В ошатному кабінеті жваво ще-
бетали шестеро молодших школя-
риків, типова група. Побачили наці-
лений фотооб’єктив – і наука вия-
вилась забутою, учні наввипередки 
кинулись позувати. Радісний лемент 
заповнив клас – на втіху директору 
і класному керівнику Ірині Охрімен-
ко. Згаданий Євген без жодних ознак 
страху перед сторонніми продемон-
стрував уміння набирати з підмагні-
чених літер на класній дошці склад-
ні слова. Ніяких ознак неповноцін-
ності, вад інтелекту, психіки неадек-
ватності!

– Це зовні все виглядає безхмар-
но, – пояснила Ольга Володимирів-
на. – Позаду проліг нелегкий шлях 
адаптації. Не перебільшую наші за-
слуги, однак і не нарікатиму на тяж-
ку працю, таке маємо покликання. 
За ідеальних обставин до старших 

класів діти мають повністю бути го-
товими навчатись у звичайній шко-
лі. Це реальна мета, проте зусиль 
належить докласти колосальних, і 
до цього готові. Кожна дитина по-
своєму унікальна, стосовно аутис-

тів, трапляється різний ступінь са-
мозаглиблення, відтак і впрова-
джуємо до кожного індивідуальний 
підхід. Їхній спільній рисі – посидю-
чості, схильності до тривалої, моно-
тонної, фактично ювелірної праці – 
треба позаздрити. Лишень поглянь-
те на розвішані стінами вишиван-
ки: деякі з них створюються довги-
ми місяцями!

Я два десятиліття віддала інтер-
нату. Після здобуття диплома спеці-
аліста з початкового навчання та ма-
лювання, у «масовій» школі витер-
піла тільки рік, відчула необхідність 
проміняти консервативні методики 
на прагнення до новаторства. Моя 
мама працювала в інтернаті з мо-
менту його відкриття, натхненно пе-
реповідала про пошуки нових форм 
роботи з дітьми, потребуючими осо-
бливого піклування, відтак я відва-
жилась продовжити сімейну лінію. 
Вважаю, присвятила себе, мабуть, 
найлюдянішому розділу педагогіки. 
Та й узагалі, ставлення до, у цьому 
разі, аутистів є тестом на гуманність 
суспільства.

На уроці була присутня Ірина 
Стецькова, мама одного з підопіч-
них, яка висловила своє враження 
від навчального закладу:

– Удома, незважаючи на наші ве-
личезні старання, син перебував у 
міцному коконі суто свого світу. Від-
мовлявся вчитись, розмовляти, зо-
всім себе не обслуговував бодай в 
елементарних речах. До слова, зі-
ткнувшись із невблаганними об-
ставинами, я досі не зустрічала об-
ґрунтованого пояснення походжен-
ня вислову «люди дощу», як заведе-
но називати аутистів. Напевно, вони 
відгороджуються від інших невиди-
мою стіною, немов пеленою холод-
ної зливи. Споглядаючи його сьо-
годнішнього, не втримую сліз щас-
ливого розчулення – вільно читає, 
пам’ятає чимало віршів, знає пра-
вила переходу вулиці та безліч ін-
шого, що ще в недалекому мину-
лому було на рівні фантастики. Вга-
мовую свою ревність, бо на вихідні 
відмовляється покидати товаришів 
і наставників.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

За узагальненими спостереженнями Благо-
дійного фонду взаємодопомоги та захисту 
осіб з аутизмом «Контакт», у світі кількість 
дітей з таким діагнозом наближається до 
1%. У країнах Європи формально показник 
варіюється, проте не через дійсно суттє-
во відмінний відсоток недужих, а різну 
спроможність лікарів вчасно розгледіти 
симптоми.

Медикаментозного лікуван-
ня потребують менше 10% 
аутистів, іншим потрібна 
педагогічно-психологічна 
корекція. Суто українська 
реалія: аутизм перетворено 
в… дитячу хворобу, бо ні-
кому й ніколи після 18 років 
такий діагноз, очевидно, з 
огляду на застарілі інструк-
ції ще радянської доби, не 
ставився.

Ольга Ільченко 

М’які іграшки авторства вихованців інтернату  
на «ура!» розлітаються на благодійних аукціонах.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Жовтневий район

На часі

У лабіринтах підступного Інтернету

Цікавий факт: нинішні мо-
лоді мами й татусі – перше 
покоління інтернет-батьків 
в Україні. Крім традиційних 
Правил дорожнього руху та 
поведінки в суспільстві, нам 
з вами випало пояснювати 
дітям ще й правила безпеч-
ного перебування у віртуаль-
ному просторі: не спілкува-
тись з невідомими людьми, 
не переходити на незнайомі 
сайти, не відправляти платні 
смс-повідомлення. Соціоло-
гічні опитування виявили, що 
40% активних учасників соці-
альних мереж вказують у них 

свої особисті дані, 60% зустрі-
чаються з віртуальними дру-
зями в реальному житті. Але 
ж за привабливою картинкою 
нового товариша може хова-
тись зовсім інша людина. Що 
ж тут вдієш, знизає плечима 
більшість батьків, якщо дру-
гу половину дня дитина зали-
шається вдома сам на сам з 
комп’ютером і проконтролю-
вати її подорожі Інтернетом 
неможливо… Хвилинку, не 
поспішайте безсило розводи-
ти руками.

Руку допомоги батькам по-
дає телеком-оператор «Київ-

стар». Два роки тому компа-
нія запровадила заходи без-
пеки дитини в мобільному 
Інтернеті, тепер пропонує на-
ступний крок – батьківський 
контроль для «Домашнього 
Інтернету». Новий сервіс роз-
роблений спільно з компа-
нією «Майкрософт» – послу-
га безкоштовна для клієнтів 
«Київстар», на комп’ютерах 
яких встановлена ліцензійна 
система Windows XP 7,8.

– Батьківський контроль 
побудований за принципом 
фільтра, – пояснює менеджер 
компанії Алла Лаврентьєва. – 
Заходячи в налаштування, ви 
встановлюєте фільтри відпо-
відно до віку вашої дитини. 
Ви можете занести туди кон-
кретний список веб-адрес, на 
які дитина зможе заходити, 
решта ж буде заблокована. 
Перелік таких «білих» сайтів, 
відібраний представниками 
громадськості, ви знайдете за 
адресою bezpeka.kyivstar.ua 
Якщо ви дозволяєте підліт-
ку доступ в Інтернет, але хо-
чете захистити його від про-
паганди порнографії чи на-

сильства, ви виставляєте по-
мітки на класифікації сайтів із 
небажаним контентом. Якщо 
ж у вашого комп’ютера кіль-
ка користувачів, необхідно 
створити два профілі: для до-
рослих і для дитини. Ви у сво-
єму профілі користуєтесь Ін-
тернетом без обмежень, коли 
ж у мережу під своїм ім’ям 
заходить дитина – спрацьо-
вують налаштування. Регу-
лювати можна не лише пере-
лік сайтів, а й кількість часу, 
проведеного дитиною в ме-
режі (у різні дні тижня).

Питання, чим саме ціка-
виться дитина в мережі і 
скільки часу витрачає на ро-
боту з комп’ютером, турбу-
ють і педагогів. Під час занять 
учителі розповідають про гігі-
єну роботи з комп’ютером. У 
шкільних комп’ютерних ка-
бінетах на нерекомендовані 
сайти встановлено фільтри. 
Але не все залежить від осві-
тян, тому разом із представ-
никами компанії «Київстар» 
вони закликають батьків ак-
тивно контролювати вірту-
альне дозвілля дітей.

– У мережі міститься ба-
гато різноманітної інфор-
мації, яка допомагає у на-
вчанні, але разом з тим іс-
нує небезпека доступу дітей 
з нетривкою психікою до ін-
формації, яка розбещує, про-
пагує жорстокість, – вислов-
лює свою позицію началь-
ник управління освіти і нау-
ки виконкому міськради На-
талія Касимова. – Крім того, 
від тривалого користування 
комп’ютером страждає фі-
зичне здоров’я дітей, нерво-
ва система, зір, постава. Ми 
проводимо з батьками про-
філактичну роботу на зборах, 
засіданнях батьківських «все-
обучів» і звертаємо увагу на 
необхідність посилення бать-
ківського контролю.

Спільно з Інститутом пси-
хології Г.Костюка фахівці «Ки-
ївстар» видали брошуру – по-
сібник для батьків «Діти в Ін-
тернеті: як навчити безпеці у 
віртуальному світі». Там мож-
на знайти корисні поради про 
засоби безпеки користування 
Інтернетом і адреси відповід-
них веб-сайтів.

Тетяна ДРЄЄВА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

Легалізовано ще 
240 найманих 
працівників…

Сьогодні відбулося засідання 
виконкому Жовтневої райради, 
де розглядались два питання. 

А саме: про заходи щодо деті-
нізації трудових відносин у сфе-
рі підприємництва доповіла заві-
дуюча відділом розвитку підпри-
ємництва виконкому Жовтневої у 
місті ради Галина Ніконова. А про 
військово-патріотичне вихован-
ня студентів та учнів професійних 
і вищих навчальних закладів – го-
лова комітету у справах сім’ї і мо-
лоді виконкому Жовтневої райра-
ди Оксана Ушакова. Як, зокрема, 
зазначила Г. Ніконова, за 10 мі-
сяців цього року було проведено 
понад 600 обстежень, легалізова-
но 240 найманих працівників. Це 
на 37 відсотків більше, ніж за ана-
логічний період минулого року. За 
рахунок такої легалізації до місь-
кого бюджету надійшли додат-
кові надходження – понад 20 ти-
сяч гривень. Крім цього, виконано 
планові показники так званих під-
приємницьких податків. Вищі від 
запланованого й показники щодо 
зборів за здійснення деяких ви-
дів підприємницької діяльності. 
Вони, зокрема, такі – 593 тисячі 
гривень (план), 655 тисяч гривень 
(виконання). Планомірна робо-
та в цьому напрямку буде прово-
дитись і надалі, щоб наповнювати 
міський бюджет.

Вечір-реквієм 
«Жнива скорботи»

До Дня пам’яті жертв голо-
домору в районі буде прове-
дено чимало заходів. 

Уже завтра в Криворізькому ко-
леджі економіки та управління 
відбудеться вечір-реквієм «Жни-
ва скорботи» (початок о 14 годи-
ні). А наступного дня в міській бі-
бліотеці для дорослих (філія № 2) 
заплановано організувати район-
ні тематичні заходи, щоб згадати 
жертв голодомору.

Переможцям  
Олімпіади  
мистецтв – путівки  
в інші міста

Щорічні Олімпіади мис-
тецтв трудівників ПАТ «Цен-
тральний ГЗК» – «Таланти 
тобі, комбінат» завжди прохо-
дять «на ура». 

Кожен підрозділ або цех ком-
бінату представляє самодіяльний 
номер: танок, пісню або ще щось. 
Працівникам Центрального ком-
бінату ця олімпіада дуже подо-
бається, тому й висока масовість. 
Усі з подвійною силою змагають-
ся за перемогу на сцені ДП «Ова-
ція». Так, зрештою, буде й 25 лис-
топада, адже гарні призи щоро-
ку надає профспілка комбінату – 
заохочувальні поїздки в інші міс-
та нашої країни. Приміром, у 2010 
році переможці відвідали ма-
льовничу Полтаву, торік – крим-
ську Феодосію. Були комбінатці і 
в древньому Львові. Гарні призи, 
що казати! Тож є за що поборотись 
під час Олімпіади мистецтв. За-
звичай, вона триває шість годин, 
починаючи з 11.00. До речі, окрім 
такого призу – путівки, керівники 
окремих цехів, де добились успі-
хів, заохочують додатково своїх 
підлеглих ще й матеріально.

Віталій ТКАЧУК.

g Анонс

g Дитяча безпека
Нацкомісія з моралі виступає за заборону 
ігор Mortal Kombat і God of War

Національна експертна комісія з 
питань захисту суспільної моралі 
виступає за заборону комп’ютерних 
ігор «Manhunt II», «Mortal Kombat» 
і «God of War III» через пропаганду 
в них насильства та жорстокості.

Про це повідомляє прес-служба 
нацкомісії.

«Проаналізовано інформацію про 
понад 50 комп’ютерних ігор, які ре-
алізуються в торговельних точках 
м. Києва. Серед них виявлено ві-
деоігри під назвами: «Manhunt II», 
«Mortal Kombat», «God of War III». 
За результатами експертних дослі-
джень вказаних ігор спеціаліста-
ми національної комісії встановле-
но, що вони не відповідають чин-
ному законодавству України у сфері 
захисту суспільної моралі, оскільки 

містять пропаганду культу насиль-
ства та жорстокості», – зазначаєть-
ся в повідомленні.

Нацкомісія з моралі звернулася 
до обласних державних адміністра-
цій, облрад, місцевих органів влади 
і суб'єктів підприємництва з прохан-
ням вилучити з продажу ці ігри та за-
безпечити їх недоступність для дітей.

Укрінформ.

g Справи комунальні
Банкомат на будинку

Банкомат став зручною та 
невід’ємною частиною на-
шого повсякденного життя, 
адже чимало підприємств 
перевели заробіток своїх 
працівників саме на банків-
ські картки. Натомість де-
які банківські установи, ко-
ристуючись неувагою упра-
вителів, стали дозволяти 
собі чіпляти банкомати без 
узгодження цього питання з 
управителями.

І що маємо? А те, що лю-
дина підійшла, гроші отри-
мала, чек проглянула та й 
кинула його десь під ноги. 
Незчулися, як на цьому міс-
ці вже виник справжній 
смітник, адже коли немає 
узгодження, то й місце роз-
ташування банкомата ніхто 
спеціально не доглядає й не 
прибирає навколо.

Для подолання цього за-
ступник міського голови 
Григорій Вербицький дав 
невідкладне доручення ви-
вчити законність установки 
банкоматів та узгодженість 
з постачальниками послуг, 
які відповідають за означе-
ні території. Якщо таке узго-
дження відсутнє, постачаль-
ники мають вжити заходи з 
упорядкування ситуації або 
взагалі прибрати банкомат з 
підвідом чої території.

Сміття на… вагу
Нинішній тариф на ви-

везення твердого побуто-
вого сміття розраховуєть-
ся виходячи не з його ваги, 
а з об’єму. Натомість у роз-
винутих країнах уже давно 
відмовились від об’ємного 
методу на користь вагово-
го, адже кубометр гілляк за-
вжди буде легшим від, ска-
жімо, будівельних відходів. 
Більше того, уже досить дав-
но розроблені та застосову-
ються спеціальні вантажів-
ки, які одночасно з прийо-
мом сміття виміряють його 
вагу, тим самим даючи спо-
живачу можливість платити 
за реально використане.

– Зрештою, не так і важ-

ливо, як саме надаватиметь-
ся така послуга – за об’ємом 
чи за вагою, – прокомен-
тував ситуацію заступник 
міського голови Григорій 
Вербицький. – Принципо-
во те, щоб Кривий Ріг був 
чистим, тобто – значно чис-
тішим, ніж він є зараз, для 
чого з боку міста зроблено 
все потрібне. І я певен, що 
ми можемо краще, а тому й 
повинні краще щодо цього 
працювати, вимірюючи хоч 
у відрах, хоч у кубометрах 
або тоннах вивезеного сміт-
тя. Утім, не варто виключа-
ти, що колись ми також пе-
рейдемо на ваговий метод 
оплати цієї послуги.

Е. МІСЦЕВИЙ.

g Статистика
Більше в шлюб, ніж звідти

За даними міського управління юстиції, минулого тижня в Кри-
вому Розі народилося 151 немовля. Більшість з них – хлопчики, ко-
трих з’явилося на світ 80.

У цей період 80 пар встали на шлюбний рушник. Натомість 39 пар 
оформили своє розлучення.

Володимир СКІДАНОВ.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Саксаганський рн

Юним стане сквер 
на житломасиві 
«Юність»!

Нещодавно пройшов кон-
курс на кращий соціальний 
проект «Місто – нашими ру-
ками» від групи «Метінвест», 
в якому активну участь взяли 
і представники Саксагансько-
го району. 

Голова Саксаганської районної 
у місті ради Валерій Беззубченко 
долучився до розгляду проектів, 
відстоював необхідність і важли-
вість кожного з них.

Одні з переможців змагання – 
Криворізька загальноосвітня шко-
ла №43 та навчально-виховний 
комплекс «Дитячий садок – почат-
кова школа №240». Їхні проекти 
націлені перш за все на покращен-
ня благоустрою зон відпочинку та 
підвищення комфортності дозвіл-
ля жителів мікрорайону «Юність». 
У тому числі і налагодження сімей-
них форм відпочинку, пропаганду 
здорового способу життя. Конкур-
санти також запропонували змі-
нити дизайн скверу, освітлюва-
ти його у вечірній та нічний час, 
укласти сучасну тротуарну плитку, 
встановити лавки, урни для сміт-
тя, озеленити зону відпочинку.

Як повідомили кореспонденту 
«Червоного гірника» з райвикон-
кому, сьогодні цікаві задуми вже 
втілюють у життя комунальні та 
промислові підприємства району.

Віктор Тєсцов – 
світовий  
рекордсмен

На престижному чемпіонаті 
з пауерліфтингу, що проходив 
у Пуерто-Ріко, наш земляк Вік-
тор Тєсцов у сумі триборства 
встановив світовий рекорд і 
отримав ліцензію на участь у 
всесвітніх іграх, які відбудуть-
ся в серпні наступного року в 
Колумбії.

– Перемагати було дуже непро-
сто, – говорить Віктор. – Адже в 
моїй ваговій категорії виступало 
аж 27 суперників, котрі представ-
ляли США, Польщу, Росію, Нор-
вегію, Фінляндію та інші країни. 
Мої досягнення такі: у присідан-
ні – 435 кілограмів, у жимі лежа-
чи – 357 кілограмів. На всесвітніх 
іграх планую потрапити до призо-
вої трійки.

Давайте ж побажаємо успіху на-
шому атлету, який до цього, до речі, 
ставав і чемпіоном Дніпропетров-
ської області, і України. Нині теж не 
відпочиває на лаврах, а тренується 
по п’ять разів на тиждень.

Найбільше  
закладів освіти

Виявляється у славному 
Саксаганському районі, який 
щойно відзначив своє 37-річ-
чя, найбільша мережа закла-
дів освіти. 

Аж 27, де навчається майже 14 
тисяч учнів! Більше 4,5 тисячі ді-
тей виховуються у 27 дошкільних 
навчальних закладах району. А ще 
понад п’ять тисяч студентів опано-
вують знання у семи закладах ви-
щої та професійно-технічної освіти.

Варто наголосити, що у країну 
знань юних кличуть чи не найдо-
свідченіші у Кривому Розі талано-
виті фахівці-педагоги. Це розумі-
ють вихованці і стараються не під-
водити своїх розумних наставників.

Микола КРАМАРЕНКО.

З перших вуст

«Спадкова працелюбність українців 
здолає всі перешкоди!»
Майже відгомоніли пристрасті виборів. Ін
гульчани знову підтвердили свою довіру 
народному депутату України Дмитру Шпе
нову. Перед початком роботи головного 
законодавчого органу держави нового 
скликання голові підкомітету з питань су
доустрою та статусу суддів Комітету Вер
ховної Ради з питань правосуддя є привід 
озирнутися.

– Дмитре Юрійовичу, 
пригадуєте перше вра-
ження, коли опинились 
у парламенті в статусі 
його депутата?

– Перед тим мав честь 
бути депутатом Криво-
різької міської ради. На 
малій батьківщині ні в 
кого ніколи під час сесії не 
задеренчить телефон, все 
чітко, прозоро, ефектив-
но. У Верховній Раді му-
ляла відсутність дисциплі-
ни, серйозності, самокон-
тролю колег. Трохи збен-
тежили навчальні «курси» 
з користування системою 
«Рада» – у Києві та Криво-
му Розі вони тотожні, але 
в столиці помітно слабше 
підготовчо-організаційне 
супроводження.

Другий яскравий мо-
мент – це близькість відо-
мих особистостей. То ба-
чив їх лише по телевізору, 
а це – запросто підходь, 
говори. Швидко вини-
кли справедливі висно-
вки, нерідко кардинально 
відмінні від розтиражо-
ваних: хто із «знамени-
тих» є демагогом, а хто – 
справжній патріот. Та й у 
парламентському безладі 
згодом збагнув деяку сис-
тематичність і навіть пев-
ну культуру поводження. 
Приємно здивувало, що 
опоненти поза політич-
ними сутичками, як ні в 
чому не бувало, мирно 
проводять дозвілля.

– Охочих прорватись 
у нардепи за щойно за-
кінченої виборчої кампа-
нії виявилося вдосталь. 
Про який бік життя на-
родного обранця вони й 
не здогадувались?

– Мені випало працю-
вати в комісії, що, образно 
висловлюючись, «воскре-
сила» мажоритарників. 

Упевнений, такі обран-
ці набагато якісніше вирі-
шуватимуть місцеві кло-
поти, адже певні локальні 
проблеми не владнати ні-
якими поправками до за-
кону, тоді як реально мож-
на здолати одним візитом 
до чиновника. Ймовір-
но, декому й не до вподо-
би брати на себе конкретні 
зобов’язання опікуватись 
округом, бо в ідеалі необ-
хідно допомагати всім без 
винятку, а об’єктивних 
можливостей завжди бра-
кує. Приходять, приміром, 
на прийом невиліковно 
хворі або їхні рідні. Поста-
вити на ноги онкохворих 
дітей вимагає колосаль-
них сум, не вистачить нія-
кої депутатської зарплати.

Зі мною вели суперни-
цтво кандидати, котрі на-
вряд чи колись особисто 
відвідували чотири рай-
центри виборчого окру-
гу, що казати про понад 
400 сіл?! Надалі малень-
ка їм порада: варто усві-
домлювати, що всюди 
хочуть бачити депутата 
саме «своїм», і таким на-
справді треба стати. Ніби 
маю посаду, впливовість, 
а відчуття того, що най-
повнішою мірою не здат-
ний допомогти вибор-
цям, постійно присутнє. 
Трапляються й інші ситу-

ації, півроку не приїздив 
у далеке село, вже й забу-
лось, чим і кому там по-
сприяв, а підходить бабу-
ся з квітами... Якнайкра-
ща оплата моїх зусиль!

– З 2007-го року ви по-
дали на розгляд 42 зако-
нопроекти. У чому по-
лягає складність право-
творчої роботи?

– Розроблення закону 
є вкрай відповідальним 
процесом. Разом із юри-
дичною грамотністю по-
трібно враховувати ре-
альну необхідність закону 
– на жаль, з’являється чи-
мало декларативних ак-
тів, однобоких, супереч-
ливих, заплутаних. При-
гадую прийняття закону 
про підвищення пенсійно-
го віку: здавалось би, який 
поборник збільшення до-
бробуту трудящих нава-
житься на подібне? Од-
нак у той момент держа-
ва постала перед загрозою 
банкрутства в недалеко-
му майбутньому, з’явився 
категоричний вибір: чер-
говий красивий популіст-
ський жест чи вимушений 
болючий крок, що в пер-
спективі дає шанс на еко-
номічне одужання.

– Давно дебатується 
особливий статус Кри-
вого Рогу. Якщо цього 
справді варто очікува-
ти, то коли?

– Безсумнівно, це не-
обхідно втілити! У 2007-
му році Олександр Віл-
кул, Сергій Глазунов та я 
подали законопроект про 
зміни в перерозподілі ко-
штів на екологічні видат-
ки. Попередня схема обу-
мовлювала перерахунок 
грошей з підприємств до 
центрального бюджету, 
далі відбувалось мало-
контрольоване спряму-
вання фінансів на місця. 
Ми започаткували но-
вий підхід: майже рівни-
ми частинами сума вно-
ситься до центрального, 
обласного, місцевого бю-
джетів. Уже вдалося ви-
рішити значну низку еко-
логічних проблем.

Щодо особливого ста-
тусу. Каденції, яка, по 
суті, вже завершилась, 
скажу відверто, постійно 
було не до того. Проте, за-
певняю, нове скликання 

без зволікань перейметь-
ся цим завданням. Крім 
того, Дніпропетровщина 
потерпає від нестачі води, 
мені випала змога ініцію-
вати прийняття поправки 
до Державного бюджету 
наступного року стосов-
но першочергового спря-
мування вагомої частини 
фондів Національної про-
грами «Питна вода Украї-
ни» саме до нашої облас-
ті, протягом наступних 

кількох років отримає-
мо близько 200 мільйонів 
гривень для покращення 
водопостачання, насампе-
ред – сільської місцевості.

– З якими колегами мали 
приятельські стосунки?

– Маю вдосталь зако-
нів, підписаних і прого-
лосованих спільно з пред-
ставниками різних парла-
ментських сил. Хтось ко-
лись перебував при владі, 
згодом ситуація поляр-
но змінилась, а працюва-
ти, однак, треба постій-
но. Ніколи не ділив людей 
за кон’юнктурними озна-
ками. Розбрат через такі 
чинники, як кольори зна-
мен, політичні переконан-
ня, особиста відданість 
певним лідерам є надума-
ним. Близькі стосунки нас 
поєднують із криворіж-
цем Сергієм Глазуновим, з 
великою повагою сприй-
мав одіозного опозиціо-
нера Олеся Донія.

– За державними кло-
потами вистачає часу 
на близьких людей, при-
ватні інтереси, хобі?

– Динаміка сучасного 
життя розвивається всу-
переч мрії побільше ба-
чити сім’ю. Проте саме 
під час депутатства ро-
дина поповнилась трьо-
ма дітьми, отже, то крас-

номовне свідчення: роди-
ні час викроюю.

– Назвіть свій най-
більший здобуток і не-
допрацювання.

– Прикро визнавати, 
однак посеред засилля не-
баченої розкоші, супер-
технологій не вдалось у 
повній мірі (хоча й з огля-
ду на незалежні від мене 
обставини) підняти свій 
округ до комфортного ци-
вілізованого рівня. У по-

дальшому бачу свою мі-
сію в налагодженні різних 
аспектів місцевого бут-
тя, на які держава часом 
не знаходить достатньо-
го фінансування: це гази-
фікація, водопостачання, 
ремонт доріг, адресна со-
ціальна допомога.

Успіхом вважаю прове-
дення судової реформи.

– З огляду на резуль-
тати виборів, як оціню-
єте свіжі політичні ві-
яння в державі?

– Приводів для смут-
ку не бачу. Критики влади 
нарікають на інколи боліс-
не реформування окремих 
галузей. Варто при тому 
зважати, що донині краї-
на існувала на спадково-
радянському суспільному 
ресурсі, що давно не від-
повідає вимогам цивіліза-
ційного прогресу. Два де-
сятиліття української неза-
лежності на терезах історії 
ледь помітні, ще не виро-
билась досконала система 
користування колосальни-
ми природними багатства-
ми, інтелектуальним по-
тенціалом, існують недо-
речності в інших сферах, 
проте спадкова працелюб-
ність українців неодмінно 
здолає всі перешкоди.

Кривий Ріг – Київ –  
Кривий Ріг.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Довгинцівський рн

Люди твої, Криворіжжя

Диктант  
національної 
єдності

У закладах освіти району 
традиційно яскраво відзнача-
ється День української писем-
ності та мови. 

В усіх закладах проведено літе-
ратурно-музичні вечори, вихов-
ні години, мовно-літературні кон-
курси. Понад 600 учнів старших 
класів взяли участь у написан-
ні Диктанту національної єдності. 
Кращі роботи направлено на роз-
гляд журі Національного радіо 
України.

Завершилося проведення захо-
дів районним святом «О мово рід-
на, хто без тебе я?», яке відбуло-
ся на базі загальноосвітньої шко-
ли №89. Учасники заходу пере-
горнули сторінки літопису укра-
їнської мови, у витоків якої стояв 
Нестор Літописець, пролунали ві-
рші та пісні про Україну й україн-
ську мову.

Заради дітей
Нині на первинному облі-

ку в службі у справах дітей ви-
конкому Довгинцівської ра-
йонної у місті ради перебуває 
307 дітей-сиріт і дітей, позбав-
лених батьківського піклуван-
ня, з них 110 дітей-сиріт. 

До сімейних форм виховання 
за 10 місяців 2012 року влаштова-
но з державних закладів 8 дітей. З 
метою пропаганди сімейних форм 
виховання дітей систематично 
проводяться виступи перед гро-
мадянами району за участю пра-
цівників міського центру соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та моло-
ді, районного відділу освіти.

Працівники служби виступа-
ють як захисники прав дітей у ра-
йонних та апеляційних судах, бе-
руть участь у всіх судових засідан-
нях, які стосуються інтересів дітей. 
З початку року взято участь у 67 
судових засіданнях стосовно пи-
тання позбавлення батьківських 
прав, а також у 99 засіданнях з пи-
тання захисту соціально-правових 
та житлових прав дітей.

Службою створено електрон-
ний банк сімей, які перебувають 
у складних життєвих обставинах. 
Нині на обліку перебуває 117 сі-
мей, з якими ведеться постійна 
робота, обстежуються їхні умо-
ви проживання та контролюються 
умови перебування дітей.

Залізничні 
боржники

Найбільші боржники з опла-
ти житлово-комунальних по-
слуг працюють у відокрем-
лених структурних підрозді-
лах Придніпровської залізни-
ці, розташованих на території 
району. 

Постачальники послуг про-
ти боржників активно провадять 
претензійну роботу, тисячами по-
даючи позови до суду. Натомість 
ефективність такої роботи нерідко 
зводиться нанівець млявістю дер-
жавних виконавців, які з початку 
року стягнули з неплатників мен-
ше п’яти відсотків від заборгова-
них сум, підтверджених судовими 
рішеннями та наказами.

Попри це, комунальники поси-
люють тиск на боржників, дохо-
дячи до кожної з осель, мешкан-
ці яких мають неплатежі за вико-
ристані послуги.

Едуард БІЛИК.

Доленосні стихії Валерія Шайкана

Цьогоріч, 21 листопада, виповнюється рік 
відтоді, як на 58 році життя цей світ по
кинув відомий у наукових колах вчений, 
талановита людина, наставник, здібний 
керівник, люблячий батько, чоловік і 
дідусь Валерій Шайкан.

Валерія Олександрови-
ча добре знали і поважа-
ли чимало криворіжців. 
Доктор історичних наук, 
завідувач кафедри історії 
України, філософії та по-
літології, професор кафе-
дри, декан обліково-еко-
номічного факультету 
Криворізького економіч-
ного інституту.

Народився він у м. 
Дубно на Рівненщині, у 
родині робітників. Закін-
чив десятирічку, за рік 
отримав диплом з відзна-

кою Рівненського місько-
го професійно-технічно-
го училища № 38 за спе-
ціальністю «монтажник 
конструкцій». Але юна-
ка вабила небесна дале-
чінь, і він не вагаючись 
записався до авіаційно-
спортивного клубу і в 
1971 році отримав звання 
спортсмена-планериста. 
Потім – служба в армії у 
військах ПВО, де продо-
вжував займатися спор-
том, на цей раз уже лиж-
ним, отримав І спортив-

ний розряд і брав участь 
у спортивних змаганнях 
серед військових частин. 
Неодноразово був відзна-
чений подяками та по-
хвальними листами від 
командування. Закінчив 
службу молодшим лейте-
нантом техслужби. Піс-
ля армії молодого чоло-
віка захопила інша стихія 
– історія. У середині 70-х 
він вступив на історич-
ний факультет Москов-
ського державного уні-
верситету імені М.В. Ло-
моносова. Роки навчання 
були багатими на доле-
носні події: зустріч зі сво-
єю другою половинкою – 
дружиною Валентиною – 
теж студенткою історич-
ного факультету, наро-
дження сина, досягнення 
у науковій роботі (став 
лауреатом VIII Всесоюз-
ного конкурсу наукових 
студентських робіт).

Свою трудову діяль-
ність у Криворізькому 
філіалі Київського інсти-
туту народного госпо-
дарства імені Д.С. Корот-
ченка Валерій Олексан-
дрович розпочав на по-
саді асистента кафедри. 
Так склалося, що цьо-
му закладу він присвя-
тив усе трудове життя. У 

1992 році після захисту 
кандидатської дисертації 
Валерію Олександровичу 
було присуджено науко-
вий ступінь кандидата іс-
торичних наук, а згодом 
присвоєно вчене звання 
доцента. Довгі роки він 
пропрацював деканом 
обліково-економічно-
го факультету і завідува-
чем кафедри історії Укра-
їни, філософії та політо-
логії. У травні минулого 
року Шайкану було при-
суджено науковий сту-
пінь доктора історичних 
наук зі спеціальності «Іс-
торія України».

Валерій Шайкан був 
відомим у наукових ко-
лах України й за її межа-
ми науковцем-істориком, 
визнаним фахівцем з іс-
торії України в роки Дру-
гої світової та Великої  
Вітчизняної воєн. У 2009 
році під час створення 
англомовного докумен-
тального фільму за пові-
стю О. Довженка «Україна 
в огні» (м. Лос-Анджелес, 
США) він був науковим 
експертом. Валерій Олек-
сандрович постійно брав 
участь у роботі міжна-
родних наукових симпо-
зіумів, конгресів, міжна-
родних та всеукраїнських 

наукових конференцій. 
За роки своєї наукової ді-
яльності він видав 95 на-
укових праць, серед яких 
– 3 наукові монографії, 
2 навчальних посібни-
ки під грифом МОНМС 
України, 3 розділи у фун-
даментальних академіч-
них виданнях, 87 науко-
вих публікацій.

Валерій Олександро-
вич був багатогранною 
особистістю: він писав 
вірші, захоплювався че-
канкою по металу, ма-
лював, любив планерний 
спорт, риболовлю, мис-
ливство й бджільництво, 
до якого залучив і двох 
своїх синів. Ця людина 
стала наставником для 
студентів багатьох поко-
лінь. За самовіддане слу-
жіння справі виховання 
молоді Валерія Олексан-
дровича було нагородже-
но знаком «Заслужений 
працівник Київського 
національного економіч-
ного університету». У 
пам’яті рідних, друзів, 
студентів і колег він наза-
вжди залишиться добрим 
і щирим другом, справ-
жнім професіоналом, му-
дрим наставником. Світ-
ла пам’ять нашому непе-
ресічному землякові.

Тетяна ДРЄЄВА.

Золотий човен Лодзі
Нещодавно зі свого чергового 
фестивального турне повернулися 
неодноразові лауреати всеукраїн
ських та міжнародних конкурсів і 
фестивалів, вихованці народного 
колективу «Театр моди «Дебют» 
під керівництвом відмінника 
освіти України, володарки нагруд
ного знака Міністерства освіти 
і науки України «Софія Русова», 
нагрудного знака «За заслуги пе
ред містом» III ступеня та почесної 
відзнаки «Серце віддаю дітям» 
Асоціації «Комсомолець Кривбасу» 
Тетяни Ширшової. Театр моди вже 
16 років існує при Центрі поза
шкільної освіти «Зміна» Централь
ноМіського району.

Цього разу юні талановиті дівчата виру-
шили підкорювати землю Польщі, а саме – 
місто Лодзь. Золота осінь дарує його меш-
канцям і гостям п’ятиденний фольклорний 
Міжнародний фестиваль молодіжної твор-
чості «Золотий човен».

Цього року лодзинський фестиваль зібрав 
творчі колективи з Польщі, Словенії, Німеччи-
ни, Киргизстану, Білорусі та України. Нашу дер-
жаву представляли три колективи: тріо банду-
ристок «Золоті струни» з м. Києва, народний ху-
дожній колектив «Ансамбль народного танцю 
«Барвінок» (м. Луганськ) і криворізький народ-
ний художній колектив «Театр моди «Дебют».

Для колективу театру моди все розпоча-
лося ще влітку – з міжнародних фестивалів 
«Змінимо світ на краще» і «Планета талан-
тів», які проходили в Міжнародному дитя-
чому центрі «Артек». Саме там, з-поміж 16 
колективів, запрошення до Польщі виборо-
ли криворіжці й луганчани.

Фестивалю передували виснажливий 
підготовчий період, нескінченні заняття з 

хорео графії та сценічної майстерності, май-
же цілодобова підготовка фольклорних ко-
лекцій для конкурсу – адже дівчата з теа-
тру моди вирішили презентувати на Лодзин-
ському фестивалі одразу п’ять дивовижних, 
створених власноруч тематичних колекцій: 
«Ой як же було ізпрежди віка», «Ми одного 
коріння», «Барви Петриківки», «Квітка лото-
су» та «Криворізькі замальовки».

А ще для участі у фольклорній виставці при-
кладної творчості, у рамках конкурсу «Золо-
тий човен», дівчата народного колективу «Театр 
моди «Дебют» готували окремі костюми, робо-
ти з вишивки, печворк та ляльки-мотанки.

Як відомо, хто ризикує – той виграє! Окрім 
захоплення польської публіки та викликів 
«Україна – найкраща!», такого омріяного пе-
реможного І місця в другій віковій категорії (а 
місця на фестивалі розподілялися за категорі-
ями 9-11, 12-16 та 17-25 років), кубка «Золотий 
човен», грошової премії-сертифіката, дівчатам 
вдалося вибороти ще два перших місця, а від-
так і два «Золотих човни» за роботи з приклад-

ної творчості – оздоблені вишивкою і стрічка-
ми стилізовані костюми «Лісова пісня» (авто-
ри – Катерина Баско та Ярослава Сидоренко), 
«Срібний човен» за роботу «Печворк» (Мар-
та Бєлкіна) та «Бронзовий човен» за машинну 
вишивку (Інна Костюк).

Під час фестивалю художній керівник теа-
тру моди «Дебют» Тетяна Ширшова отрима-
ла сертифікат «За участь у розробці програми 
Міжнародного спілкування з дітьми та мо-
лоддю», яким передбачено обмін творчими 
делегаціями, проведення спільних фестива-
лів, майстер-класів з декоративно-вжитково-
го мистецтва, вокалу, танцювальних жанрів.

Проте, мабуть, найкращою винагоро-
дою стала участь у гала-концертній програ-
мі фольклорного Міжнародного фестивалю 
молодіжної творчості «Золотий човен», до 
якої долучилися всі представники лодзин-
ської міської влади, скандування зали із 700 
глядачами стоячи: «Україна! Україна! Укра-
їна!..» і запрошення колективу театру моди 
«Дебют» до Словенії та Німеччини.

Ольга ГАЙ. Фото з архіву КПНЗ «ЦПО «Зміна».

g Знай наших!
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Дзержинський район

Кращим  
студентам

Минулих вихідних своє, 
вважай, професійне свято 
відзначили студенти. За їх-
ньою кількістю район – один 
з перших у Кривому Розі.

Напередодні у виконкомі Дзер-
жинської районної у місті ради 
вшановували кращих представ-
ників студентської спільноти. На 
урочистому прийомі з нагоди Дня 
студента голова районної у місті 
ради Сергій Степанюк привітав 
представників студентства зі свя-
том. Він вручив нагороди місько-
го і районного рівнів за наукові 
досягнення та активну громад-
ську діяльність. Не забули і про 
нещодавню феєричну перемогу 
в телевізійному проекті. Голова 
райради відзначив студентів – 
учасників проекту «Майданс-3» 
від Дзержинського району.

Перемоги 
незабутня  
мить

Вони пройшли крізь пекло 
війни, визволивши від поне-
волення рідну країну. І хоч з 
кожним роком ветеранів стає 
все менше, їхній подвиг зали-
шається незабутнім, а турбо-
та про цих сивочолих людей 
– такою ж щирою.

Минулого тижня в культур-
но-дозвільному центрі «Палац 
культури металургів» ПАТ «Арсе-
лорМіттал Кривий Ріг» відбулися 
збори ради Дзержинської район-
ної організації ветеранів. При-
свячені вони були 68-й річниці 
визволення України від фашист-
ських загарбників та 80-річчю 
Дніпропетровської області. При-
сутній на заході голова районної 
у місті ради Сергій Степанюк при-
вітав присутніх ветеранів, а також 
вручив визволителям Дніпропе-
тровщини і міста Кривого Рогу на-
грудні знаки «80 років Дніпропе-
тровській області», інші відзнаки 
обласного і міського рівнів.

Металургам  
облік  
не потрібен?

Керівництво металургів за-
явило про намір припинити 
квартирний облік своїх пра-
цівників, які мають потребу в 
покращенні житлових умов. А 
отже, схоже, і нових квартир 
від підприємства металургам 
не бачити. Такі от плани…

Зі своєю пропозицією адміні-
страція вийшла на чергове засі-
дання профспілкового комітету 
підприємства, повідомляє сайт 
профспілки. Пов’язана вона з ви-
конанням житлово-будівельної 
програми, відсутністю житло-
вого фонду та припиненням бу-
дівництва житлових будинків. 
Тож і звернулася адміністрація 
до профспілки за згодою на ви-
ключення «АМКР» з переліку під-
приємств, що ведуть квартирний 
облік. Відтак, весь квартирний 
клопіт перекладається на викон-
коми місцевих рад. Але профком 
не підтримав таку позицію, вирі-
шивши винести питання на кон-
ференцію трудового колективу.

 Володимир СКІДАНОВ.

Цікавий ракурс

Анна РОДІЧКІНА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Напівтемрява, десь 
здалеку чути, як 
апарат монотонно 
відмотує стрічку, 
а з залу тягнеться 
запах свіжого поп-
корну. Так уявляє 
робоче місце кіно-
механіка пересіч-
ний кінолюбитель.

– Скоріше, демон-
стратор, а не кіномеха-
нік,  – усміхається один 
з кіномеханіків «Мульти-
плексу» Андрій Мажа-
ра, натякаючи на те, як 
спростився його фах з 
еволюцією техніки.

Він веде нас на самісінь-
кий верх, у святая святих 
кінотеатру. Тут, на остан-
ньому поверсі, за залізни-
ми дверима з табличкою, 
яка забороняє вхід сторон-
нім, схована ціла барикада 
з усіляких апаратів та при-
строїв. Та перш ніж напро-
ситися в гості до сучасних 
кіномеханіків, «ЧГ» вирі-
шив зануритися в історію. 
Кіномеханік – це далеко не 
перше, що спадає на дум-
ку, якщо замислитися про 
кіно. Разом з тим, здається, 
що більше, ніж кінотеатр, 
Кривий Ріг з кіномисте-
цтвом не пов’язує ніщо. На 
перший погляд...

Хронічний кіноман
Між іншим, перший у 

світі постановочний фільм 
було знято на Дніпропе-
тровщині – «Запорізь-
ка Січ» режисера Данила 
Сахненка. Сталося це в 
1911 році. Тож наш край 
уповні можна вважати 
батьківщиною кіногеро-
їв. Поступово кіно росло і 
розвивалося, і приходили 
ті часи, коли чи не в кож-
ному палаці культури був 
свій кіномеханік. Одним 
з найбільш відомих пред-
ставників цієї престижної 
та шанованої професії у 
місті був Іван Ткачук. На 
жаль, сьогодні його немає 
поруч з нами. Це був кіно-
ман у повному розумінні 
слова: хворів на кіно і як 
оператор, і як режисер, і як 
звичайний (чи то пак не-
звичайний?) глядач, бо і на 
заслуженому відпочинку 
не міг відмовити собі у за-
доволенні подивитися ста-
рі кіношедеври. У свій час 
Іван Ткачук був учнем Ан-
дрія Тарковського – режи-
сера, знаного за фільмами 

«Сталкер», «Дзеркало» та 
іншими, не менш геніаль-
ними роботами.

– Тут була «монтаж-
ка» – стояли магнітофо-
ни, їх було багато. Тут 
йшов процес, – Володи-
мир Будко проводить 
нас у колишню студію, 
де створювалися фільми, 
які переповідали історію 
Північного ГЗК, а в тому 
числі – й історію велико-
го індустріального міста. 
– На другому поверсі роз-
ташовувався кінозал, там 
стояв проектор. Була тут і 
кінопроявна машина. Саме 
тут Іван Гаврилович Ткачук 
займався справами, яки-
ми в Кривому Розі більше 
ніхто не займався…

Сьогодні старі габа-
ритні камери, як і довже-
лезна стрічка старенької 
плівки, – тільки частина 
інтер’єру. Зараз тут теж 
пишуть кінохроніку ком-
бінату, але головує вже не 
плівка і не «проявна», а 
«цифра». Усі кінохроніки, 
відзняті Іваном Ткачу-
ком, оцифрували, і двома 
кліками «мишки» Воло-
димир демонструє чорно-
білі кадри.

– У Тарковського він 
був на практиці на одно-
му з фільмів, – пригадує 
Володимир Олександро-
вич Смірнов, друг Івана 
Ткачука, фотохудожник. 
– Навіть був у кадрах. 
Портрет цього радянсько-
го режисера в нього висів 
як ікона. Він і досі тут.

Закінчивши технікум й 
отримавши спеціальність 
кіноінженера, Ткачук за 
направленням прибув у 
Кривий Ріг, у нашому міс-

ті отримав посаду кіноме-
ханіка. Тоді цей фах був 
вельми престижний. А 
з часом тут, на ПівнГЗК, 
організував кіностудію. 
Усі віхові події відбували-
ся під пильним наглядом 
камер Івана Гаврилови-
ча, завдяки чому вдалося 
зберегти зафільмовану іс-
торію комбінату та міста.

Камера, мотор!
– Спершу все знімало-

ся на звичайну шістнад-
цятиміліметрову камеру, 
а потім почав працювати 
з професійним, 35-мілі-
метровим обладнанням. 
Скуповував його, де тільки 
можна було: і на кіностудії 
Довженка, і на Одеській 
кіностудії. Усе позбирав, 
щоб влаштувати тут по-
тужну лабораторію, – не 
без нотки гордощів прова-
дить Володимир Смірнов. 
– Легендарна людина. Крім 
кінохронік, він знімав го-
стросоціальні фільми. Так, 
наприклад, йому належить 
фільм про бігунів у на-
шому місті. Знімав над-

звичайно характерні 
фільми-портрети. 
Пригадую фільм про 
нашого «белазиста», 
який родом з Грузії. 
Іван Гаврилович для 
цього фільму їздив 
на його батьківщину. 
Таких фільмів збере-
глося дев’ять.

Подібні кіносту-
дії були й на інших 
комбінатах, тож кіно 
у Кривому Розі зні-
малось. І зараз зні-
мається, переконує 
Володимир Будко – він же 
координатор криворізь-
кого фестивалю «Кіно під 
зорями», що ось уже три 
роки поспіль проводиться 
на ПівнГЗК Групи Метін-
вест. Це – продовження тих 
історичних традицій, котрі 
залишила по собі колишня 
кіностудія. «Ми доросли 
вже до того, що можемо ро-
бити фестиваль», – кажуть 
тут. Свої роботи на «третій 
дубль» фестивалю, тоб-
то цьогоріч, прислали ре-
жисери з 18 (!) країн світу. 
Щоправда, із більш як двох 
сотень фільмів, надісланих 
до оргкомітету, криворізь-
ку прописку мали всього 
лише 7 робіт від 4 наших 
режисерів.

– Не в кількості річ, а в 
якості, – переконує і до-
дає оптимізму Володимир 
Будко. – Бачте, з 227 кон-
курсних робіт ми залиши-
ли 94. Відсіяли дуже багато. 
У Кривому Розі кіно є. Це 
безперечно. Наприклад, 
цікавою сторінкою третьо-
го фестивалю став криво-
різький проект «Свої». Він 
навіть отримав «Приз гля-
дацьких симпатій». Отой 

стереотип, що наше місто 
– тільки індустріальне, ме-
талургійне, будемо ламати. 
Самі криворіжці знають, 
що тут живе багато творчо-
го люду. Тепер про це треба 
розповісти іншим. Почало-
ся все з того, що з ідеєю та-
кого фестивалю я прийшов 
до Наталі Шамрицької, ме-
неджера з регіонального 
розвитку ПівнГЗК, і сказав: 
давай зробимо таку «шту-
ку». На що вона мені від-
повіла: «А я навіть знаю, як 
назвати!». Нас підтримало 
керівництво комбінату, і 
народився кінофестиваль, 
що став частиною Програ-
ми соціального партнер-
ства Метінвесту. Крім того, 
у міста просто назріла така 
мистецька потреба.

Кожен дубль, за кіно-
шними правилами, має 
бути кращий за поперед-
ній. Тож і четвертий фест 
обіцяє бути вдосконале-
ним. На цей раз організа-
тори збираються «крутити 
кіно» не тільки під зорями 
на Даманському, але й в Ін-
тернеті в режимі он-лайн. І 
тут теж своя «цифра».

Далі буде.

Кінотема по-криворізьки

 «Таким «пилососом» 
знято, напевно, відсотків 
90 всієї хроніки 70-80-х 
років, – показує Володи-
мир Будко кінокамеру 
«Конвас». – Ось спробуйте, 
яка вона важка. Це тут 
ще акумулятора немає! 
Цією камерою знімалася 
раніше вся документаліс-
тика. Причому, вона 
ж не писала звук! Для 
цього окремо ходив 
«звукар» – такий-со-
бі репортер з магні-
тофоном».

 Володимир  
Смірнов.

 Володимир Будко, координатор  
фестивалю «Кіно під зорями».

 Фото з особистого архіву В. Смірнова.  
На всіх фото І. Ткачук крайній справа. 

 Кадр з фільму 
«Свет в наших 

окнах». 
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Ц.Міський район

На захисті  
дитинства

У 2003 році на Всеукраїн-
ському форумі неурядових 
організацій було прийнято рі-
шення про відзначення 20 
листопада Дня спільних дій в 
інтересах дітей. 

З цієї нагоди у Центрально-
Міському районі розпочато про-
ведення різноманітних заходів. У 
дитячій лікарні №1 відбулась бла-
годійна акція «З любов’ю до ді-
тей» – студенти Українського по-
літехнічного технікуму надали ді-
тям гуманітарну допомогу. Служ-
ба у справах дітей виконкому рай-
ради організувала проведення 
інформаційно-роз’яснювальної 
програми «Конвенція на захис-
ті твоїх прав» для учнів КЗШ №60.

Завдяки спільній роботі служби 
у справах дітей, відділу освіти ви-
конкому районної у місті ради все 
більше дітей потрапляють у сім’ю, 
поліпшуються умови проживання 
родин, які беруть дітей на вихо-
вання, забезпечується реалізація 
наданих державою соціальних га-
рантій для таких сімей.

Англійська  
по-новітньому

Минулого тижня у навчаль-
но-виховному комплексі 
«Криворізька спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів із погли-
бленим вивченням іноземних 
мов – дошкільний навчаль-
ний заклад» відбувся район-
ний методичний семінар «Ви-
користання інтернет-ресурсів 
та інтерактивних технологій 
на уроках англійської мови». 

Йшлося про надання методич-
ної допомоги педагогам при плану-
ванні уроків англійської мови, озна-
йомлення із сучасними методами 
та прийомами інтерактивного на-
вчання. Учасники семінару поділи-
лися досвідом роботи щодо впро-
вадження в навчально-виховний 
процес інтерактивних технологій. На 
цей захід був запрошений волонтер 
Корпусу миру Джозеф Грубер, який 
працює у Центрально-Міській гім-
назії. Гість представив інноваційні 
технології, які застосовуються у на-
вчальних закладах США.

Якщо права на 
субсидію не маєте

У місті розпочався опалю-
вальний сезон. У зв’язку з цим 
збільшились платежі за кому-
нальні послуги. 

Державою передбачена допомо-
га сім’ям, які знаходяться у склад-
них життєвих обставинах. Управлін-
ня праці та соціального захисту насе-
лення виконкому Центрально-Місь-
кої районної у місті ради нагадує, що 
для підтримки родин у районі діє 
комісія з призначення субсидій, до-
помоги та надання пільг, яка роз-
глядає питання щодо призначен-
ня житлової субсидії тим сім’ям, які 
не мають права на її отримання, але 
через важкі життєві обставини по-
требують допомоги. При цьому на-
явність заборгованості за житлово-
комунальні послуги не є перешко-
дою для визначення вашого права 
на отримання субсидій, тому запро-
шують всіх мешканців району звер-
нутись до управління праці та соці-
ального захисту населення виконко-
му райради щодо надання житлової 
субсидії. Для зручності маєте наго-
ду записатися на прийом за телефо-
ном 90-08-26 та отримати необхідну 
консультацію.

Тетяна ДРЄЄВА. 

Переможці

g Бесіди за кавою

За півсекунди від олімпійської медалі
Ідею започаткування всесвітнього спор
тивного форуму для інвалідів припису
ють англійському нейрохірургу Людвігу 
Гутману. Він прагнув зламати стереотипи 
стосовно фізичних обмежень при занятті 
загальноприйнятими видами спорту та 
розробив засади реабілітації недужих з 
пошкодженнями спинного мозку.

Його пацієнти адап-
тувались психологіч-
но у середовищі здоро-
вих людей, повертались 
до повноцінного життя, 
хоча пересувались на віз-
ку. Із 1988 року паралім-
пійські ігри проводяться 
на тих же об’єктах, що й 
олімпіади, одразу по за-
вершенні останніх: пер-
вісно «пара-» означа-
ло «параліч», проте з ча-
сом набуло значення «па-
ралельні», тобто цілком 
рівноправні. На цього-
річних паралімпійських 
іграх у Лондоні Кривий 
Ріг представляв вихова-
нець фізкультурно-оздо-
ровчого комплексу ВАТ 
«Південний ГЗК» пла-
вець Максим Ісаєв.

– Максиме, чи мріяв 
ти в дитинстві присвя-
тити себе спорту?

– Дитинство я про-
вів на Донеччині, кілька 
років займався бороть-
бою. Потім родина пе-
ребралась до Кривбасу, 
однокласники букваль-
но затягнули на секцію 
плавання. До зустрічі з 
тренером Сергієм Тро-
фименком у 2004 році 
особливих вершин підко-
рити й не замислював.

– Довго тривав пере-
хід із аматорського рів-
ня на серйозний рубіж, 
гідний паралімпіади?

– Кілька років. Зусил-
лями Сергія Федорови-
ча, за неабиякої підтрим-
ки ПівдГЗК, здобув честь 
виступати на іграх-2008 у 
Пекіні. Гадаю, для спорту 
це зовсім незначний тер-
мін. Тренуюся двічі на 
день, режим строго ре-
гламентований: відпочи-

нок, раціон їжі, фізичний 
гарт… На зборах взага-
лі доба розписана по хви-
линах. Спеціалізуюся у 
плаванні на спині, рані-
ше орієнтувався на чоти-
рьохсотметрівку кролем 
та вільним стилем.

– Чим відрізняють-
ся умови проведення ігор 
для інвалідів?

– Правила всіх видів 
спорту тотожні, проте 
змагання відбуваються у 
класах: з 10-го по 1-й ви-
ступають особи з вадами 
опорно-рухового апарату 
(чим тяжчі захворюван-
ня, тим нижчий клас, я 
плаваю в «десятці»), 11-й 
включає повністю слі-
пих, 12-13 відведено сла-
бозорим. У кожному кла-
сі свої чемпіони.

Враховуючи певну об-
межену рухливість, ета-
пи проходять не настіль-
ки динамічно, як у «здо-
ровому» спорті. Також 
трохи інші критерії від-
бору: «їм» потрібно пока-
зати кваліфікаційний ре-
зультат для проходжен-
ня до збірної, у нас відбу-
вається прив’язка до сві-
тового рейтингу, команда 
формується з тих, хто до 
нього найближче.

– Важливішим був Пе-
кін чи Лондон?

– Підготуватись до ки-
тайського етапу кошту-

вало титанічної праці, 
якраз за день до поїздки 
відсвяткував 17-й день 
народження. Не скажу, 
ніби не сподівався по-
трапити у збірну, та свої 
шанси вважав малоре-
альними, в останню ж 
мить просто вибухнув! 
Цієї весни і результати 
показував набагато кра-
щі, однак претендентів 
з’явилось утричі більше, 
довелося дуже напруже-
но відстоювати колишні 
заслуги. Кажуть, найваж-
че доганяти й чекати. Так 
само – підтверджувати, 
що певний успіх є зако-
номірністю, а не вдалим 
збігом обставин. Тому 
Лондон вагоміший. Ну, й 
ужинок суттєвіший: чет-
верте командне місце в 
комплексній естафеті, 
проти якогось «...надця-
того» чотири роки тому. 

Гадаю, сміливо мож-
на заявити про причет-
ність ПівдГЗК до моїх 
олімпійських здобутків. 
Змаганням передував 
збір на високогірній базі 

у Вірменії, і це неабияк 
сприяло високим показ-
никам. Відкрию малень-
кий секрет народження 
рекордів. Гірське пові-
тря бідне на кисень, при 
фізичних навантажен-
нях організм привчаєть-
ся виробляти додатко-
вий гемоглобін, за зви-
чайних умов тіло про-
довжує функціонувати в 
екстремальному режимі 
– такий собі природний 
допінг. Рідне підприєм-
ство завжди щедро фі-
нансує своїх спортсме-
нів. Мені цей етап підго-
товки надав величезно-
го поштовху до перемог: 
опинитись за півсекунди 
від медалі багато варте.

– Як тебе взагалі зу-
стріла столиця Велико-
британії?

– Олімпійська атмо-
сфера до невпізнаннос-
ті прикрашає образ будь-
якої країни. На той пері-
од не було на Туманно-
му Альбіоні почесніших 
гостей, аніж спортсме-
ни. Там народ приязний, 

от тільки самих англійців 
замало: азіати, чорношкі-
рі, араби…

– Нові товариші 
з’явились?

– Власне, здебільшо-
го приятелював із дав-
німи знайомими, точні-
ше, суперниками: датча-
нином, росіянином, нім-
цем. Обмін сувенірами – 
окремий культ. Завжди 
стихійно утворюєть-
ся, так би мовити, ченч-
базарчик. Дехто приму-
дряється проводити хи-
трі операції, не гірше за 
фарцовщиків радянської 
доби. Приміром, одна 
юна латиноамериканка 
отримала майже задар-
ма українську футболку, 
конвертувала її у костюм 
австралійського бігуна, 
далі штани спродала за 
кросівки, які потім разом 
із «розбитим» светром 
перетворила в прекрасну 
пухову куртку члена ка-
надської делегації. Дещо 
рідкісне перепало й мені: 
екстравагантна майка 
збірної Кабо-Верде, ма-
ловідомої африканської 
країни.

– Види на майбутнє…
– Пакую речі на чергові 

збори, комбінат оплачує 
поїздку. Чемпіонати сві-
ту, Європи – цілі важли-
ві, але все-таки проміж-
ні. Головна мета – медаль 
у Ріо-де-Жанейро.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото з архіву Максима ІСАЄВА.

g Знай наших!

«Юність» знов у чемпіонах
З чемпіонату України з танцю-

вального шоу, який нещодав-
но відбувся в Одесі, повернувся 
криворізький ансамбль. Три дні 
зранку до вечора тривали хорео-
графічні баталії. У своїх валізах 
наші конкурсанти привезли не 
тільки стос дипломів, а й путів-
ку на чемпіонат світу. Він у трав-
ні відбудеться в Угорщині.

Минулого року «Юність» теж пред-
ставляла наше місто на такому зма-
ганні. І хоча це був дебют ансамблю, 
але все-таки йому вдалося вибороти 
декілька чемпіонських титулів і пра-
во потрапити до танцювальної збір-
ної України та взяти участь у світово-
му танцювальному чемпіонаті в Ан-
глії. З Туманного Альбіону танцюрис-
ти повернулися з великими вражен-

нями та не меншими амбіціями.
– В Англії наші діти виступили до-

сить добре, і за оцінками журі вони 
вважаються чемпіонами світу з сучас-
ної хореографії 2012 року, – говорить 
керівник ансамблю Тетяна Вдовен-
ко. – Найбільше вразило те, що кожні 
дві години змінювалися судді. Це було 
об’єктивно, тому що члени журі не мо-
гли спрогнозувати, чиї виступи вони бу-
дуть судити. Хвилювання було велике. 
Але ми зрозуміли, що Україна і Росія 
мають надзвичайно сильні танцюваль-
ні школи. Було дуже приємно, коли ми 
перемагали, – і в кінці змагання діти 
піднімалися на п’єдестали, здіймалися 
прапори держав і звучав український 
гімн, як на Олімпійських іграх.

Взяти участь у змаганні такого рів-
ня минулого року «Юність» наважи-

лась уперше, а отримавши цінний 
досвід, до наступного чемпіонату го-
тувалася цілий рік.

– Після повернення з Англії ми одра-
зу ж почали готуватися до цьогорічно-
го відбіркового туру, яким є чемпіонат 
України, – продовжує Тетяна Вдовенко. 
– У нас з’явився досвід, і ми вже знали, 
в якому форматі працює чемпіонат, тож 
цього разу було простіше. Усього ми по-
везли до Одеси 18 номерів, що їх вико-
нують 75 учасників віком від 7 до 17 ро-
ків. Брали участь у різних номінаціях. 
Так, старша група представила на роз-
гляд журі 5 номерів і отримала стільки ж 
призових місць. Ті діти, які не потрапи-
ли на чемпіонат України, отримали хо-
роший стимул і зараз намагаються зро-
бити все, щоб наступного року випробу-
вати свої сили.

Анна РОДІЧКІНА.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Інгулецький район

Усиновлення – 
справа  
шляхетна

У жовтні 2009 року Світла-
на та Борис Буряки створили 
прийомну сім’ю, взяли на ви-
ховання дитину, позбавлену 
батьківського піклування. 

Навесні поточного року у влас-
ній трикімнатній квартирі Буряки 
вже відкрили дитячий будинок сі-
мейного типу, де зростало п’ятеро 
сиріт.

У рамках реалізації концепції 
популяризації усиновлення та ін-
ших форм сімейного виховання 
в Дніпропетровській області «Ро-
дина для дитини», за ініціативою 
служби у справах дітей виконкому 
Інгулецької районної у місті ради 
благодійним фондом Ріната Ах-
метова «Розвиток України» роди-
ні Буряків придбано приватний 
будинок. Детальнішу розповідь 
про шляхетну справу усиновлюва-
чів читайте в наступних номерах 
«Червоного гірника».

Молитва  
за рідну мову

Педагогічний та учнівський 
колектив загальноосвітньої 
школи №67 влаштував яскра-
ве святкування Дня україн-
ської писемності та мови. 

Захід під загальною назвою 
«Диво калинове» включав де-
кламації поезій Тараса Шевчен-
ка, інсценізацію творів Івана Кот-
ляревського, виконання народ-
них пісень. Бібліотекарі підготу-
вали виставку новодруків «Моя 
солов’їна». У класах проводились 
тематичні виховні години з кон-
курсно-розважальними програ-
мами, літературними вікторина-
ми, ораторськими поєдинками, 
змаганнями в стилі клубу «Що? 
Де? Коли?». Емоційним апогеєм 
свята стала символічна молитва 
за рідну мову.

Насмакувались 
грибами  
до реанімації

До відділення дитячої реа-
німації в стані інтоксикації се-
редньої тяжкості потрапили 
двоє 16-річних студентів Полі-
технічного технікуму, які про-
живають в Інгулецькому ра-
йоні. 

Аналізи підтвердили попере-
дню підозру медиків – хлопці, су-
сіди по гуртожитку, отруїлись гри-
бами, зібраними в лісах Кірово-
градщини. Ці гриби одному з них 
передала мати.

Майже одночасно з юнака-
ми в лікарню із таким же діагно-
зом було доставлено їхню ро-
весницю із Дзержинського ра-
йону, 1996 року народження, 
дев’ятикласницю школи №17. 
Дів ча геть втратило почуття са-
мозбереження: під час відпочин-
ку у лісовому масиві в Черкаській 
області назбирала грибів та з не-
зрозумілої причини їла небезпеч-
ні дари природи в сирому вигля-
ді. Медики усунули загрозу життю 
постраждалих.

Міське управління МНС закли-
кає населення проявляти особли-
ву обережність при споживанні 
дикоростучих грибів та не купува-
ти гриби на стихійних ринках.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.

Береженого Бог береже.  
Тільки не в нас
Таким собі здаєшся розумним, обачливим, розто
ропним, доки в черговий раз не наступиш на якісь 
граблі. 

Приміром, я саме так думала 
про себе, доки не затіяла в хаті 
ремонт, доки не завелася з тими, 
хто б його мав зробити. А далі 
почалося: домовляється з тобою, 
чин по чину укладає договір на 
виконання робіт один чоловік, 
який справляє позитивне вра-
ження, викликає до себе дові-
ру, але його потім ти більше так 
і не побачиш, бо робити ремонт 
приходять зовсім інші люди. У 
результаті: електрик за мої гро-
ші закупляє матеріалів мені на 
180, а собі – на 340 грн.; штука-
тур, узявши наперед 1000 грн., 
зникає назавжди; плиточник, 
поклавши ряд плитки в кухні, 
цілий тиждень бреше, що в ньо-
го якісь домашні проблеми, тоді 
як насправді він ремонтує іншу 
квартиру на мкрн. Гірницькому; 
майстра ж з установки дверей і 
досі треба шукати з собаками, 
щоб довіз решту матеріалів та 
нарешті докінчив свою роботу... 
Але як убезпечити себе від шах-
раїв, рецепта в мене немає.

Тому можу лише поспівчува-
ти потерпілим у судовій справі 
(їхні прізвища далі змінено), що 
слухалася в Жовтневому суді, 
бо навряд чи ці люди могли пе-
редбачити наслідки того, що 
з’ясувалося згодом. Ну як Марія 
Сокол могла не повірити Юлії 
Сазоновій, своїй колишній су-
сідці? Літня жінка вже давно хо-
тіла приватизувати свою двокім-
натну квартиру, але щойно уяв-
ляла, скільки це треба часу, сил 
і коштів, охота цим займатися 
щоразу пропадала. А тут підвер-
нулася Юлія Сазонова, яка, ви-
являється, працює ріелтором і 
займається різноманітними пи-
таннями, пов’язаними саме з не-
рухомістю. Тож жінка з легким 
серцем передоручила привати-
зацію своєї квартири колишній 
сусідці, надавши Сазоновій до-
ручення про право представля-
ти її приватизаційні інтереси в 
різних інстанціях.

Квартиру Юлія справді при-
ватизувала, але заодно й виста-
вила на продаж. А невдовзі про-
дала квартиру Ганні Таверковій 
за 6 тисяч 200 доларів. Скажете, 
як таке може бути? Покупцеві 
квартиру ж треба дивитися пе-
ред тим, як купувати. Таверкова 
й дивилася, але перед тим Юлія 
Сазонова попередила Марію Со-
кол, що до неї прийде працівни-
ця БТІ. Отож жінка без задньої 
думки показувала Таверковій 
свою квартиру. Оскільки в Юлії 
на руках були всі документи, у т. 
ч. паспорт Марії Сокол, то вели-
кого труда не коштувало підмі-
нити в ньому фотографію на ма-
терину, а відтак – дочка-ріелтор 
і мати-продавець ввели в оману 
не тільки покупця, а й нотаріуса, 
який посвідчив договір купівлі-
продажу. І як, скажіть, Ганні Та-
верковій було запідозрити, що її 
реально розвели на гроші, коли 
ось вона, квартира, ось прода-

вець, ось нотаріус? Це згодом, 
коли вона спробує відчинити ку-
плену квартиру ключем, отрима-
ним від Сазонової, а той не піді-
йде, це згодом, коли обидві влас-
ниці квартири зрозуміють, що їх 
обдурили, вони кинуться шука-
ти управу на шахрайку. А до того 
їм і в страшному сні не могло 
приснитися, що обидві 
пошилися в дурні.

Щодо підробки до-
кументів, то тут у Юлії 
Сазонової та її по-
дільників Олексан-
дри Нагорної, На-
дії Мішиної, На-
талії Корнієн-
ко, Інни Де-
нисовець 
був вели-
кий досвід. 
У суді шахрай-
ки говоритимуть, 
що вони усвідомлюва-
ли протиправність своїх 
дій, але кожну з них змуси-
ли стати на злочинний шлях 
певні життєві обставини – хтось 
був у боргах як у шовках, хтось 
потерпав від безгрошів’я, а ко-
мусь, як Олександрі Нагорній, 
просто хотілося легких грошей, 
і вона знала, як їх добути. Схе-
ма була нескладна: взяти чийсь 
паспорт та ідентифікаційний 
код (Інна Денисовець надала до-
кументи майже всіх своїх роди-
чів), вклеїти потрібну фотогра-
фію і прямувати в котрийсь із 
магазинів, де в кредит дають по-
бутову техніку. Там, як прави-
ло, молоденькі працівниці бан-
ків не дуже прискіпливо вдив-
ляються в документ, а тільки ми-
мохідь звіряють фото в паспорті 
з зовнішнім виглядом його нада-
вача. Справа настільки була по-
ставлена на потік, що шахрай-
ки почали щодня ходити в ма-
газини по покупки в кредит, як 
на роботу. Так, протягом двох 
місяців через мережу магазинів 
«Фоксмарт», «Comfу», «Ельдора-
до», «Атлант», «МКС» вони «на-
крили» банки «Надра», «Альфа-
Банк», «Правекс-Банк», «При-
ватбанк», ТзОВ «Простофі-
нанс», ВАТ «Русский банк Стан-
дарт», ЗАТ «Хоум Кредит Банк» 
на загальну суму близько 95 ти-
сяч гривень.

У день покупки Олександра 
Нагорна коли за півціни, коли 
дорожче збувала придбану по-
бутову техніку, як записано в 
матеріалах справи, невідомим 
особам, а насправді, як свідчи-
ли в суді підсудні, валютникам 
з ринку. Якби наше законодав-
ство було більш досконалим, а 
досудове слідство більш ретель-
ним, то, очевидно, можна було 
б прослідкувати цікавий про-
цес колообігу «Самсунгів», «Фі-
ліпсів», «Індезітів» тощо в нашо-
му місті. А так – «невідомі осо-
би» та й край. Гроші теж розпо-
діляли нерівномірно. Судячи зі 
свідчень, найбільшу пайку брала 

собі Олексан-
дра Нагорна 

– саме вона була 
головним організато-

ром усіх шахрайських обору-
док і розпорядником виручених 
коштів. Якась дещиця перепада-
ла Юлії Сазоновій – вона виби-
рала магазини та банки для шах-
райських схем. Усього по сотні з 
оборудки платили Наталії Кор-
нієнко за те, що вона майстер-
но вклеювала в чужі паспорти 
потрібні фотографії та фальшу-
вала відбиток печатки на них. 
Правда, іноді й забували ту со-
тню дати. До речі, за надану фо-
тографію її власникові плати-
ли 500 грн., як і за виготовлення 
фіктивної довідки з місця робо-
ти про доходи за певний період. 
Та, як кажуть, скільки вервечці 
не витися, а край буде.

При спробі отримати в ЗАТ 
«Хоум Кредит Банк» кредит-
ну картку з лімітом 15 тис. грн. 
(шахрайки практикували таке й 
раніше) Олександра Нагорна та 
Юлія Сазонова були затримані 
працівниками міліції. Проте це 
не послужило уроком для інших 
їхніх подільників. Уже знаючи 
про затримання Нагорної та Са-
зонової, Наталія Корнієнко все 
одно вирішила взяти побуто-
ву техніку в кредит, для чого, як 
вона свідчила в суді, у випадко-
во знайдений на Зарічному пас-
порт вклеїла свою фотографію. 
Та не врахувала, що погані ві-
сті мають прудкі ноги. Потерпілі 
банки вже були насторожі. Тож, 
попросивши паспорт, працівни-
ця банку зробила запит і вияви-
ла його серед загублених, а від-
так звернула увагу на підробку 
фотографії.

Коли ж почалося слідство, ви-
явилося, що й квартирна афера 
Юлії Сазонової щодо Марії Со-
кол була не єдиною. Залучивши 
до шахрайської оборудки сво-
го знайомого Романа Самусен-
ка (він зображав власника квар-
тири), Юлія одночасно чоти-
рьом (!) криворіжцям продала 
квартиру № 25 в будинку № 77, 

що на мкрн. Інду-
стріальному, взяв-
ши з кожного по-

купця при цьо-
му завдаток на 
загальну суму 
82900 грн. Не 

думаю, що то були всі якісь за-
туркані люди – просто шахрайка 
вела себе так самовпевнено, так 
охоче давала розписки на взя-
ті гроші, а деякі навіть засвідчу-
вала нотаріально, що годі було 
сумніватися в правдивості укла-
дених угод. Інша річ, на що в та-
кому разі сподівалася сама Юлія 
Сазонова? Що всі четверо ошу-
каних покупців спустять їй це з 
рук і не звернуться в міліцію?

За вироком Жовтневого суду 
м. Кривого Рогу Юлію Сазонову 
засуджено до 4 років позбавлен-
ня волі. Решту шахрайок суд ви-
знав винними та засудив Олек-
сандру Нагорну до 4 років по-
збавлення волі, Наталію Корні-
єнко – до 3 років позбавлення 
волі, але звільнив від відбут-
тя покарання за амністією. На-
дію Мішину засуджено до 3 ро-
ків позбавлення волі, але з іспи-
товим строком у півтора року; 
Інну Денисовець та Романа Са-
мусенка засуджено на 2 роки 
позбавлення волі з іспитовим 
строком 1 рік. Так що, власне, всі 
учасники цієї «бригади» (за ви-
нятком Юлії Сазонової) відбу-
лися, по суті, лише переляком. 
Хоча, з іншого боку, у Нагор-
ної, Сазонової, Корнієнко і Са-
мусенка підростають діти, яким 
судимість їхніх матерів та бать-
ка може негативно відгукнути-
ся в майбутньому. Втім, про це 
зараз їм не думалось. Чи повер-
нуть вони потерпілим усі шах-
райським способом видурені 
кошти? Дуже сумніваюсь, хоча 
щодо їх повернення теж є рі-
шення суду. Просто маю не один 
приклад того, як і самі боржни-
ки, і Державна виконавча служ-
ба ігнорують виконання цих рі-
шень. Чи могли потерпілі покуп-
ці квартир уникнути обману? 
Думаю, не могли, бо як ти роз-
пізнаєш шахрая, коли все ніби-
то на його боці? Чотири рази но-
таріуси засвідчували законність 
оборудок.

Кажуть, береженого Бог бере-
же. Але, мабуть, не в наш час і не 
в нашій країні.

Слідами судової справи

Мотрона ПАНОВА.
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Сільпо Metro Ашан Ринок
Фрукти, овочі

Картопля (кг)  1,58 – 8,99 1,58 1,64 – 3,37 2,00 – 3,50
Буряк (кг) 1,39 – 2,29 1,30 1,33 2,50 – 3,00
Морква (кг) 1,69 – 4,99 1,60 1,11 – 1,77 2,50 – 3,50
Огірки (кг) 18,99 – 19,49  – 14,72 – 17,81 12,00 – 20,00
Капуста (кг) 1,55 – 3,99 1,30 1,57 2,00 – 3,00
Помідори (кг) 7,79 – 10,99 9,98 7,15 – 15,98 8,00 – 12,00
Яблука (кг) 4,99 – 7,49 4,20 5,99 – 7,75 5,00 – 9,00

М’ясо, яйця
Свинина (кг) 39,99 – 51,89 38,63 – 66,25 26,95 – 62,95 32,50 – 40,00
Яловичина (кг) 57,49 – 59,99 27,89 – 70,19 34,95 – 61,95 36,00 – 55,00
Кури (кг) 21,49 20,36 – 21,29 18,99 – 24,38 20,50 – 22,90
Яйця (10 шт.) 8,20 – 12,99 14,18 7,70 – 12,53 7,50 – 9,00

Бакалія
Цукор 5,49 – 7,69 5,19 – 6,39 5,40 – 8,95 5,80
Пшоно 4,39 – 5,09 5,54 – 7,58 3,17 – 7,96 3,50 – 5,50
Рис 7,29 – 13,34 7,84 – 11,12 6,76 – 13,65 6,00 – 10,50
Гречка 10,19 7,69 – 19,68 8,38 – 15,55 8,00 – 10,00
Олія соняшникова 11,89 – 16,44 13,86 – 16,79 12,80 – 16,08 14,00 – 16,00

Борошняні вироби
Хліб (булка) 4,29 – 9,97 4,58 – 4,79 2,94 – 3,84 3,00 – 6,00
Борошно (кг) 3,24 – 19,54 3,52 – 5,35 3,63 – 5,67 4,25 – 4,50
Макаронні вироби 5,04 – 8,19 4,99 – 7,88 4,83 – 9,02 6,00 – 7,50

Молочні вироби
Молоко (0,9 л) 5,39 – 8,34 6,79 – 7,97 5,44 – 8,49 7,00
Сир твердий (кг) 33,97 – 116,74 43,99 – 95,99 33,08 – 82,24 49,90 – 85,90
Вершкове масло (0,2 кг) 10,99 – 25,19 10,19 – 17,29 10,04 – 18,18 9,20 – 14,80
Сметана (0,4 л) 7,89 – 11,44 4,48 – 7,36 6,88 – 11,38 20,00 – 22,00
Кефір (0,5 л) 4,29 – 4,94 3,68 3,49 – 4,37  –

Споживач

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Криворізький рн

Кошик споживача

Ціни записала Любов КОЗИНЕЦЬ.

грн.

Тому що господарі 
на землі

День працівників сільсько-
го господарства аграрії за-
міського, стратегічного для 
нашого міста Криворізько-
го району відзначали хоч і не 
гучно, як завжди, але в гарно-
му настрої. 

Сьогодні вони виробляють 5 
відсотків валової сільськогоспо-
дарської продукції в Дніпропе-
тровській області. За темпами 
розвитку виробництва сільський 
район займає в регіоні одне з пер-
ших місць. Особливо помітні успі-
хи криворізьких селян у вирощу-
ванні овочів. Ними вони сповна 
забезпечують не лише Кривий Ріг, 
а й багато інших міст України.

Подбали рільники і про уро-
жай майбутнього року. Сільсько-
господарськими підприємствами 
посіяно озимих культур на площі 
34,4 тисячі гектар, з яких 28 тисяч 
– озимі пшениця та інші злакові і 
понад 6 тисяч гектарів – озимий 
ріпак. Посіви знаходяться в до-
брому та задовільному стані.

На черзі –  
реформи в освіті

На черговій нараді з сіль-
ськими та селищними голо-
вами, яку провів перший за-
ступник голови Криворізької 
районної державної адміні-
страції Юрій Волосов, розгля-
нуто злободенні питання. 

Зокрема, про необхідність як-
найшвидшого освоєння субвен-
цій, що надійшли з бюджетів різ-
них рівнів на ремонт доріг, соці-
альних об’єктів, реконструкцію 
пам’ятників Великої Вітчизняної 
війни, адже кінець фінансового 
року не за горами.

З питання про реорганізацію та 
перейменування державних на-
вчальних закладів освіти у кому-
нальні виступила начальник від-
ділу освіти РДА Людмила Крав-
чик. Вона зауважила, що внесен-
ня цих закладів до спільної влас-
ності району зумовлене вимогою 
Міністерства освіти і науки, моло-
ді та спорту України.

Сільським і селищним головам 
було нагадано, аби не забували, 
що районна влада зобов’язала їх 
у разі потреби забезпечити меди-
ків відомчим житлом.

Станіслав Шипош 
зберіг  
тваринництво

«Червоний забійник» – єди-
не господарство в Криворізь-
кому районі, в якому тварин-
ницька галузь не лише вцілі-
ла, а й прогресує. 

Тому не дивно, що тут нарощу-
ють виробництво молока та м’яса.

Тваринництво знаходиться під 
пильним контролем директо-
ра агрофірми Станіслава Шипо-
ша. Це йому люди сердечно дя-
кують за мудрість, бо зберіг худо-
бу в надто складні часи, коли всі 
його недалекоглядні колеги вирі-
зали корів і свиней на м’ясо.

Для зимівлі худоби закладе-
но 270 тонн сіна, 470 тонн соло-
ми, 3,5 тисячі тонн силосу, закон-
сервовано бадилля сухої кукуру-
дзи. А також закладено 350 тонн 
качанів.

Отож, на такому раціоні ді-
йне стадо і телята, безсумнівно, 
успішно перезимують.

Микола КРАМАРЕНКО.

g Оголошення

g Экспрессинформация
Руководство Главного территориального управле-

ния МЧС Украины в Днепропетровской области обес-
покоено резким ростом количества пожаров, которое 
наблюдается во время похолодання и морозов вслед-
ствие неосторожного использования электрообогре-
вателей и отопительных печей, их неисправности, ко-
ротких замыканий в результате перегрузки электро-
сетей и т.д.

Главное территориальное управление МЧС Украины в 
Днепропетровской области обращает внимание жителей 
региона на то, что необходимо быть особенно осторож-
ными, пользуясь электрообогревателями, тепловенти-
ляторами и отопительными печами всех видов.

Строго придерживайтесь следующих правил без-
опасности: используя электрические электрообо-
греватели, проверьте исправность электропроводки, 
щитков, штепсельных розеток и вилок приборов; не 
стоит пользоваться самодельными и кустарно изго-
товленными электрообогревателями. Помните: наи-
большее количество пожаров вызывают именно они; 
отапливая помещение печью на газе или дровах, про-
верьте: не появилось ли в ней трещины или щели. Это 
можно сделать путем сжигания в печи небольшого 
количества бумаги и впоследствии осмотрев ее из-
вне:  в местах трещин будут хорошо видны следы за-
копчения. Обнаруженные трещины необходимо заде-
лать глиной или раствором. И вообще: ремонт печей 
можно поручать исключительно специалистам. Осо-
бую осторожность следует проявлять владельцам до-
мов с деревянным перекрытием; не оставляйте газо-
вую плиту включенной на ночь. Не храните на черда-
ках и в подвалах легковоспламеняющихся веществ, 
держите их всегда под замком – это убережет вас от 
непрошенных гостей, неосторожность которых может 
вызвать пожар.

Особенно побеспокойтесь о том, чтобы во время 
обогрева жилья не пострадали дети или же их шало-
сти не привели к беде!

Тепла в ваших домах, но не от огня пожаров!

g Варто знати

Проти тютюну в рекламі
Нещодавно набрав чинності Закон Укра
їни «Про внесення змін до деяких зако
нодавчих актів України щодо заборони 
реклами, спонсорства та стимулювання 
продажу тютюнових виробів».

– Зазначеним Законом 
передбачаються розши-
рення й деталізація зміс-
ту обмежень щодо рекла-
ми та спонсорства тютю-
нових виробів, а також 
запровадження відпові-
дальності за порушення 
законодавства про рекла-
му тютюнових виробів,– 

говорить начальник від-
ділу з питань захисту 
прав споживачів апа-
рату міськради і ви-
конкому Ніна Савенко.  
– У зв’язку з набранням 
чинності цим законом 
виникло багато спірних 
питань. Одним із них є 
організація торгівлі тю-
тюновими виробами – як 
роздрібної, так і оптової.

– І як тепер бути під-
приємцям?

– Тепер заборонена 
будь-яка реклама тютю-
нових виробів, у тому 
числі проведення захо-
дів з безоплатної розда-
чі тютюнових виробів; 
відшкодування на при-
дбання або викорис-
тання тютюнових виро-
бів; різні розіграші при-

зів, пов’язаних з тютюно-
вими виробами; продаж 
тютюнових виробів у на-
борі з будь-якими інши-
ми товарами або послуга-
ми; розміщення інформа-
ції про виробника тютю-
нових виробів або тютю-
нові вироби у місцях, де 
ці вироби реалізуються 
чи надаються спожива-
чеві, у тому числі на еле-
ментах обладнання або 
оформлення місць тор-
гівлі; стимулювання про-
дажу тютюну та тютюно-
вих виробів; розміщення 
інформації щодо тютю-
нових виробів, знаків для 
товарів і послуг, інших 
об’єктів права інтелек-
туальної власності, під 
якими випускаються тю-
тюнові вироби, у місцях 
проведення розважаль-
них заходів, у місцях роз-
дрібної торгівлі, на авто-
транспортних засобах та 
обладнанні тощо.

– Чимало рекламних 
обмежень.

– Так, забороняються 
будь-яка реклама та сти-
мулювання продажу тю-
тюнових виробів, знаків 
для товарів і послуг, ін-
ших об’єктів права ін-
телектуальної власнос-
ті, під якими випуска-
ються тютюнові вироби, 
у тому числі розміщен-
ня інформації про ви-
робника тютюнових ви-
робів або тютюнові ви-
роби в місцях, де ці ви-
роби реалізуються чи на-

даються споживачеві, у 
тому числі на елементах 
обладнання або оформ-
лення місць торгівлі. Що-
правда, за виключенням 
одного плаката розмі-
ром не більше 40х30 см 
на одне місце торгівлі, в 
якому надається текстова 
інформація про наявні в 
продажу тютюнові виро-
би та ціни на них.

– А щодо самих пачок з 
цигарками?

– На самих тютюнових 
виробах інформація, яка 
на них містилась, повин-
на бути відображена як і 
раніше. На кожній пач-
ці, коробці або сувенір-
ній коробці вказується: 
найменування підпри-
ємства-виробника або 
тютюнової компанії; за-
гальна та власна назви; 
наявність фільтруючо-
го мунд штука; кількість 
одиниць у пачці, короб-
ці чи в сувенірній короб-
ці; відомості щодо вмісту 
смоли та нікотину в диму 
однієї сигарети (щодо си-
гарет), які наносяться на 
зовнішню поверхню од-
нієї меншої сторони упа-
ковки тютюнових виро-
бів і займають не менше 
15 відсотків площі цієї 
сторони; медичні попе-
редження; позначення 
нормативного документа 
та штриховий код.

Окрім цього, також за-
бороняється розміщен-
ня інформації про вироб-
ника тютюнових виро-
бів або тютюнові виро-
би в місцях, де ці виро-
би реалізуються, у тому 
числі на елементах об-
ладнання або оформлен-
ня місць торгівлі. Зно-

ву ж таки за винятком 
одного плаката розмі-
ром не більше ніж 40х30 
сантиметрів на одне міс-
це торгівлі, в якому міс-
титься текстова інформа-
ція про наявні в продажу 
тютюнові вироби та ціни 
на них. Продавець пови-
нен обов’язково зазнача-
ти ціну такої продукції.

– Заборона передбачає 
й відповідальність.

– Щодо відповідаль-
ності слід зауважити, що 
запроваджено фінансо-
ві санкції за порушен-
ня заборони щодо рекла-
ми, стимулювання про-
дажу та спонсорства тю-
тюнових виробів у розмі-
рі від тридцяти тисяч до 
п’ятдесяти тисяч гривень 
за кожен факт реклами 
на окремому рекламному 
носії або кожний окре-
мий захід з метою стиму-
лювання продажу тютю-
нових виробів.

Також установлена ад-
міністративна відпо-
відальність для фізич-
них осіб за рекламу, а так 
само будь-яку іншу діяль-
ність з рекламування тю-
тюнових виробів, знаків 
для товарів і послуг, інших 

об’єктів права інтелекту-
альної власності, під яки-
ми випускаються тютюно-
ві вироби, з порушенням 
вимог чинного законодав-
ства про рекламу. Суми 
досить значні – штрафи 
від 1700 грн. до 4250 грн., 
а в разі вчинення правопо-
рушення повторно протя-
гом одного року – від 3400 
грн. до 5950 грн.

Органом контролю 
є Державна інспекція 
України з питань захисту 
прав споживачів (03680, 
м. Київ-150, вул. Горько-
го, 174, тел.: (044)528-73-
07, 226-29-71). Її терито-
ріальним органом у Дні-
пропетровській облас-
ті є Інспекція з питань 
у справах захисту прав 
споживачів у Дніпропе-
тровській області (49044, 
м. Дніпропетровськ, 
вул. Барикадна, 23, тел.: 
(056)744-09-45, 744-09-
46, 744-08-87), у Кривому 
Розі – відділ захисту прав 
споживачів та ринкового 
нагляду у Криворізькому 
регіоні Держспоживін-
спекції у Дніпропетров-
ській області (м. Кривий 
Ріг, вул. Косіора, 20, тел.: 
440-88-02, 92-85-75).

Едуард БІЛИК. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.



ЧЕРВОНИЙ ГІРНИК•№88(21314)•СЕРЕДА, 21 ЛИСТОПАДА 2012 РОКУ 11Читайте нас на сайті:  
www.girnyk.com.ua

Найоригінальніші українські вокзали

Олег АПОСТОЛОВ.

Київ-Пасажирський і Київ-Південний. 
Столичний експрес

Київ-Пасажирський, як і належить центральній заліз-
ничній точці країни, – це цілий комплекс аж із трьох сто-
личних вокзалів: Центральний, Південний та Приміський.

Головна станційна споруда – Центральний вокзал – проек-
тувалася радянськими китами архітектури Олександром Вер-
бицьким та Павлом Альошиним. Зведена у 1927–1932 роках, 
ця будівля стала яскравим втіленням українського бароко з 
конструктивістськими рисами.

Південний вокзал сполучений із Центральним так званим 
конкорсом – пішохідним переходом, що нависає над коліями.

Львів. Левовий палац 

Історично перший вокзал на території сучасної Укра-
їни – львівський. А все завдяки Програмі у справах за-
лізниці, яку ще 1841 року затвердив уряд Австрійської 
імперії та якою передбачалася розбудова залізниць на 
Галичині. Лінія з Відня до Львова мала бути прокладена 
до січня 1864-го.

Відкриття головного залізничного вузла міста Лева відбуло-
ся за два роки до визначеної дати: восени 1861-го на станцію 
гордовито прибув із Перемишля потяг на ім’я «Ярослав». Окрім 
паротяга та вантажних платформ, до складу поїзда увійшли два 
пасажирські вагони. 

Нинішня вокзальна будова – друга за ліком. Понад дюжина 
архітекторів, скульпторів, інженерів працювали над остаточним 
проектом нового палацу, як іноді називають вокзал галичани. І 
після відкриття у березні 1904-го львівський вокзал став справ-
ді одним із наймодерновіших у Європі – майже палац. 

Та хай там що, чи не єдиний в Україні величний дебаркадер із 
металу та броньованого скла родом із чеської Острави над го-
ловами щойно прибулих гостей міста – беззаперечно найкраще 
нагадування про походження львівського вокзалу. 

Чернівці. Цугові стрічання

Попри три роки «вікової» різниці, після свого відкриття 
чернівецький вокзал одразу став прямим конкурентом 
львівського. Інакше й бути не могло. Брама до столи-
ці Буковини, однієї з чільних колоній Австро-Угорщини, 
мала бути достойним місцем для прийому найпочесні-
ших та найвибагливіших єврогостей.

Двоповерховий вокзал у стилі віденського модерну, увінча-
ний зеленим куполом на 20-метровій висоті, і досі зустрічає 
прибулих на чернівецький перон. Як і щиро вітає туристів під-
нятою в небо рукою силует напівоголеної жінки на фронтоні бу-
дівлі. То богиня-вісниця Ірида. Її з обох боків оточують чотири 

янголи – двоє тримають у руках квіти, інша пара зображена зі 
стрілами: мовляв, чернівецькі амурчики потурбуються, щоб ви 
залишилися закоханими у їхнє місто. 

Душевне стрічання та прощання – в традиціях головної бу-
ковинської залізничної станції. Колись потяги, що прибували до 
Чернівців, називали цугом (від німецького Zug – потяг. – Ред.). 
Кожне відправлення цуга супроводжувалося веселими компо-
зиціями у виконанні оркестру. Аудіозапис фірмової мелодії про-
воджає і сьогодні кожен пасажирський потяг.

Харків. Кіногерой-гігант 

Сучасний вокзал Харкова на початку ХХ століття був 
одним із найбільших у Російській імперії. Та й зараз за га-
баритами підтримує свій статус гіганта. Об’єм його – 80 тис. 
кубометрів, висота залів дорівнює висоті 9-поверхівки, а 
вежі сягають навіть 15-поверхового будинку. 

А порівняти первісну довоєнну споруду харківської станції 
зразка 1896-го із нинішньою у стилі сталінського ампіру родом 
із 50-х років минулого сторіччя цілком можливо. І не лише за 
світлинами. Документальний фільм Альфреда Федецького, од-
ного з перших за часом кінематографістів Російської імперії, під 
назвою «Огляд Харківського вокзалу у момент відправлення по-
тяга з начальством, що перебуває на пероні» є взагалі третьою 
знятою російською кінокартиною... Й зміст його цілком відпові-
дає найменуванню. 

Одеса. Сухий порт

Одеський залізничний сміливо можна охрестити «су-
хим морським причалом». Ще б пак! Двадцять хвилин 
пішки від виходу в місто, і ви вже біля бронзового Дюка, 
на Потьомкінських сходах, а там до моря – рукою сягнути. 

Регулярний рух тут відкрили ще в далекому 1865-му. Проект то-
гочасної будівлі розробляв петербурзький зодчий Шретер. Зведен-
ня відбувалося під керівництвом міського архітектора Бернардацці.

Сімферополь. Біла мечеть

Ворота Криму – сімферопольський залізничний вок-
зал. Світла будівля в італійському стилі із фірмового ка-
меню півострова – інкерманського – немовби втілює гос-
тинність курортного півострова. Простір, сонце, море – ось, 
що обіцяє туристам візитівка міста.

Біла мечеть, італійський дворик, античний храм… Перелік 
асоціацій можна продовжувати. Творіння радянського архітек-
тора Душкіна таки увібрало в себе колорит Криму.

Найперше, що впадає у вічі, – вокзальна вежа з годинником 
заввишки 42 м. Навколо циферблата – знаки Зодіаку. Якщо 
пильно придивитися, то послідовність зображень на ньому є 
хибною. Помилки припустилися ще на стадії будівництва.

Вежа також має ще одну таємницю, хай менш космічного, але 
більш практичного значення. Саме у ній прихована артезіанська 

свердловина, а система насосів та резервуарів повністю забез-
печують станційне господарство водою.

І третім секретом сімферопольського вокзалу є наявність 
його... двійника. Переконатися в цьому неважко – варто від-
відати російський курорт Сочі. Щоправда, до зимової Олімпіа-
ди-2014 тамтешню станцію можуть відреставрувати до невпіз-
нання з її старшим українським колегою. 

Івано-Франківськ. Вікно у Карпати

На перон цього вокзалу свого часу виходили цісар 
Франц Йосиф І та композитор Микола Лисенко. Зараз для 
більшості туристів він є всього лише перевантажним 
пунктом на шляху до гірської височини.

Та не зовсім вузлове значення колишнього станіславівсько-
го, нинішнього івано-франківського вокзалу не применшує його 
естетичних принад. Грандіозний купол будівлі є окрасою місце-
вого пейзажу та видніється майже з будь-якої точки міста.

Дніпропетровськ. Прощання слов’янки

Спершу, 1884 року, станція тут називалася Катеринос-
лавом. Вокзальна споруда була іншою, та не пережила 
Другої світової війни. 

Нинішній дніпропетровський вокзал цього року святкує юві-
лей – 60 років. 

Щодоби понад 70 пасажирських потягів, прибуваючи на пе-
рон, чують привітну мелодію фірмової пісні «Дніпропетровськ 
– мій рідний дім», а від’їжджають під традиційне «Прощання 
слов’янки». 

Жмеринка. Залізничний корабель

І хоча за своїми регіональними параметрами жмерин-
ська залізнична станція ніби й не вписується в наш рей-
тинг, та не згадати цього високохудожнього творіння ар-
хітектора-будівничого Журавського совість не дозволяє.

Складне планування, модерн ззовні, ренесансні мотиви у 
внутрішніх інтер’єрах, царська зала з окремим виходом на плат-
форму... Та й взагалі форма будівлі у вигляді корабля, що прямує 
до моря, – все це забезпечило потрапляння жмеринського вок-
залу у список пам’яток архітектури національного значення. А 
те, що стоїть він на території дубового пралісу, дало фору у роз-
витку статусу однієї з найбільших вузлових станцій України.

Подібність споруди до вокзалу баварського Мюнхена (і тут 
архітектори трохи змавпували!) зникла одразу після додавання 
греко-римських елементів у фасаді та барокових акцентів все-
редині. Так народився стиль, що згодом дістав назву українсько-
го модерну.

РЕЙТИНГ МІСЦЬ, ДЕ ПОЧИНАЮТЬСЯ І ЗАКІНЧУЮТЬСЯ ЗАЛІЗНІ ДОРОГИ КРАЇНИ 

Топ-9
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Спорт

Сторінку підготував Віталій ТКАЧУК. Фото Станіслава ХОМЕНКА. 

g  Не згасає майстрівський футбол

…Нападник криворізького футбольного 
клубу «Ветеран» Євген Арбузов у свої 36 
виглядає по-молодечому: стрункий, підтяг-
нутий. Та головне – він гроза для воротарів 
суперників. І тоді, коли його рідна команда 
двічі ставала бронзовим призером чемпіона-
ту України – у 2010 та 2012 роках, і зараз теж. 

Євген завжди націлений 
вразити «рамку» суперни-
ка, бо найперше завдання 
форварда – забивати м’ячі. 
І йому це вдається, тож час-
то засмучує голкіперів. Ось 
і в нинішньому чемпіонаті 
Кривого Рогу виявив свої 
найкращі голеадорські якос-
ті: провів у ворота суперни-
ків 25 м’ячів. Не збивається 
бомбардирський приціл! Та 
вже ж дуже кортіло Євгену 
відзначитись у чвертьфіналі 
15-го Кубка України серед 
ветеранів, тим більше, що ці 
матчі проводились удома на 
стадіоні «Спарта». 

– Але не судилося, – бід-
кається криворізький фор-
вард. – У день матчу, 10 
листопада, наш суперник із 
Рівного – команда «Аван-
гард ПАС» – не приїхав на 
поєдинок. Тобто спасував! 
Тому, згідно з сіткою зма-
гань, ми автоматично ви-
йшли до фіналу. Там по-
винні були зустрітися з 
кримчанами – сімферополь-
ською «КСГІ». Ну, думаю, 
уже в цьому матчі точно 
заб’ю! Та знову осічка – сім-
феропольці фінальну дуель 
чомусь проігнорували. А 
так хотілося з ними зігра-
ти, тим більше, що зараз 
наша команда себе почуває 
дуже впевнено, як кажуть, 
на ходу. До речі, вдома ми 
кримчан у чемпіонаті Украї-
ни обіграли – 2:1, а ось у Сім-
ферополі поступились – 0:3. 
У цьому протистоянні, між 
іншим, Валентин Платонов 
отримав травму. І ми в кін-
ці другого тайму пропус-
тили всі м’ячі. Тому зараз, у 
кубковому фіналі, хотілось 
довести: ми, як мінімум, не 

слабші. Хоча, безперечно, 
сімферопольська команда є 
однією з найдосвідченіших 
команд країни: не один се-
зон її гравці захищали честь 
головної команди Криму – 
сімферопольської «Таврії». 

– Євгене, а яку травму 
отримав Платонов, улю-
бленець криворізьких вбо-
лівальників, вихованець 
місцевого футболу, який 
провів у складі «Кривбасу» 
аж 8 сезонів? 

– Здається, у нього травма 
ноги. Та його вже прооперу-
вали, і Валентин йде на по-
правку. Усі хлопці разом із 
граючим тренером Олегом 
Миколайовичем Чайкою за 
нього переживали. 

Та незважаючи на те, що  
сімферопольці не вийшли 
на фінальний матч, він все 
одно відбувся. Криворізькі 
ветерани, розділившись на 
дві команди, показали вбо-
лівальникам видовищний, 
яскравий футбол. І довели: 
з роками майстерність не 
згасає. У цьому поєдинку 
в складі основної команди 
«Ветеран» Євген Арбузов за-
бив два м’ячі. Що то бомбар-
дир! І все-таки, чому крим-
чани так і не наважились 
вийти на стадіон «Спарти»? 

– Напередодні півфіналь-
них матчів 4 командам ми 
надіслали відповідні листи 
про те, який пропонується 
регламент змагань, – пояс-
нює один із головних орга-
нізаторів нинішнього Куб-
ка України в Кривому Розі 
Володимир Щипаков. – Ми 
виграли тендер, тож упер-
ше цей турнір проводився 
в нашому місті. У півфіна-
лі криворізький «Ветеран» 

повинен був 10 листопада 
зустрічатися з командою 
«Авангард ПАС» із Рівно-
го. Та суперник на матч не 
з’явився, і, згідно з сіткою 
змагань, ми вийшли до фі-
налу, де вже 11 листопада 
мали суперничати з ко-
мандою із Сімферополя. 
Кримчани у півфіналі 
впевнено подолали 
«Ветеран» із Ко-
ростеня – 6:2. 

Та перед цією грою вони 
порушили регламент. А він 
гласить, що в турнірі по-
винні виступати футболіс-
ти, яким 35 років і більше. 
Кримчани почали обурюва-
тися, що було недопущено 5 
футболістів до матчу. Але ж 
вони самі порушили регла-
мент. Уже після поєдинку з 
командою Коростеня сім-
феропольці знову почали 
виявляти своє невдоволен-
ня, мовляв, чому Кривий Ріг 
без гри потрапив до фіналу? 
Ми пояснили, що це про-
вина суперника, котрий не 
приїхав на матч. Після на-
ради ми, зрештою, пішли на 
компроміс. 

– У чому він полягав, Во-
лодимире Юхимовичу? 

– Усіх кримських 
гравців ми добре 
знаємо навіть в об-
личчя. Тому й ви-
рішили: нехай оті 
5 футболістів, які 

були недопущені на 
поєдинок із командою з Рів-
ного, все одно грають з нами 
у фіналі. Цікавіше буде. І по-
первах сімферопольці по-
годились, сказали, що зате-
лефонують. Але раптово… 
поїхали додому, нікого про 
це не попередивши. Це вже 
зовсім не спортивний прин-
цип. Ми, організатори, у 
всьому йшли їм назустріч, а 
вони так вчинили… Не по-
джентльменськи! Та матч 
провели для наших вболі-
вальників, які завітали на 
стадіон «Спарта» в неділю. 
Аби вони побачили, скільки 
у нас футболістів-ветеранів! 
Тільки 22 із них були на полі, 
плюс до всього в кожній з 
команд – ще по 5 у запасі… 

– Можливо, команда із 
Сімферополя злякалась? 

– Знаєте, коли ми напе-
редодні матчу роздали всім 
наші яскраві програмки і 
сімферопольці побачили 
склад наших гравців, то, 
мабуть, так і сталось (у про-
грамці значилось 37 відо-
мих криворізьких ветера-

нів, які свого часу зодягали 
футболку «Кривбасу». Це, 
зокрема, Геннадій Приходь-
ко, який у сезоні 1995-1996 
року був одним із кращих 
бомбардирів «Кривбасу», 
Олександр Грановський, ко-
трий після «Кривбасу» грав 
у московському «Спартаку». 
Гол, який він провів у ворота 
донецького «Шахтаря», по-
дарував кривбасівцям надію 
на європейську Лігу чемпіо-
нів. А чого вартий Володи-
мир Шаран, який встиг по-
грати ще в юнацькій збірній 
Радянського Союзу (став-
ши з нею чемпіоном Євро-
пи). Він чемпіон та володар 
Кубка України, виступав 
за національну збірну на-
шої держави. Здобули висо-
ке визнання й інші – Орест 
Атаманчук, Олег Чайка, Во-
лодимир Чалий, Сергій По-
ходзило, Микола Збарах, 
Костянтин Павлюченко, 
Олександр Поклонський, 
Олександр Толкач, Олек-
сандр Бокарєв та багато ін-
ших, – авт.). 

– Кубок України серед ве-
теранських команд про-
водиться 15 раз, під егідою 
ФФУ та Асоціації ветера-
нів футболу України. Чи 
зверталися ви з приводу си-
туації із сімферопольською 

командою до найвищого ке-
рівництва в Київ? 

– Так. Я зателефонував до 
голови Асоціації ветеранів 
футболу України, заслуже-
ного тренера України Воло-
димира Федоровича Мун-
тяна. Ми довго розмовляли. 
І Володимир Федорович на 
правах керівника прийняв 
таке рішення: якщо сімфе-
ропольська команда 11 лис-
топада об 11 годині (а фі-
нал якраз на цей час було й 
заплановано і скрізь у ЗМІ 
проанонсовано) не вийде 
на матч, то володарем Кубка 
України стане «Ветеран» із 
Кривого Рогу. Зрештою, так 
і трапилось. 

Тож вітаємо криворіжців 
– вони уперше здобули все-
український кубковий тро-
фей. Звичайно, хотілося, аби 
сімферопольці у фіналі від-
чули на собі всю нинішню 
бойову міць нашого кривба-
сівського «Ветерана». Фут-
больні фахівці добре знають: 
коли команда не з’явилась 
на матч, їй зараховується ав-
томатично технічна поразка 
– 0:3. Думається, що коли б 
сімферопольці все-таки ви-
йшли на гру, то могли б про-
грати з ще більш нищівним 
рахунком. І кримчани, оче-
видно, це добре відчули… 

 «Ветеран» уперше став володарем Кубка України 
А ось команда з Сімферополя відзначилась своєю неспортивною поведінкою

  Радіє голкіпер 
Олександр Бокарєв.

g  Прем’єр-ліга: розпочалось друге коло чемпіонату

Дубль Антонова був вирішальним у «полтавській битві»
Минулої неділі «Кривбас» удома зумів подо-
лати полтавську «Ворсклу» – 3:2. Причому 
дублем «вистрілив» нападник господарів 
Олексій Антонов (на 30 та 53 хвилинах), а 
закріпив перевагу Володимир Прийомов. Ці 
обидва футболісти ще п’ять років тому разом 
грали в молодіжній збірній країни, тож їхня 
давня зв’язка, що називається, спрацювала в 
цій зустрічі на всі сто.

У першому забитому 
м’ячі, між іншим, асис-
тував теж В. Прийомов. 
А на 57 хвилині він забив 
гол-красень з 25 метрів зі 
штрафного удару. Не виру-
чила гостей і щільна «стін-
ка». Полтавчани, загалом, 
частіше били по воротах 
кривбасівців, але зуміли 
відзначитися лише двічі: на 
52 хвилині точно поцілив 

у «рамку» Ахмед Янузі, а за 
вісім хвилин до кінця зустрі-
чі – Роман Безус. У кінці по-
єдинку гості намагалися бо-
дай зрівняти рахунок, але їм 
це не вдалося. 

Олег Таран після цього 
поєдинку був небагатослів-
ним, зрештою, як завжди.

– Гра видалась важкою, – 
наголосив головний тренер 
«Кривбасу». – Було в нас ба-

гато проблем, ми зробили 
чимало змін у складі коман-
ди. Вдячний хлопцям за ви-
граш. Головне, що здобули 
три очки.

– Виграла та команда, 
котра менше допустила по-
милок в обороні, – зазна-
чив в.о. головного тренера 
«Ворскли» Сергій Свис-
тун. – Матч, на мій погляд, 
видався цікавим і резуль-
тативним. Вважаю, що 

«Кривбас» грав добре, ви-
користав свої моменти. Ми 
ж припустились грубих по-
милок у захисті, за що й по-
платились…

До речі, Олексій Антонов 
уже й потрапив до списку 
бомбардирів нинішнього 
чемпіонату: на його рахун-
ку шість забитих м’ячів. 
Але форвард може ще від-
значитись – позаду тільки 
перше коло, тож уся бороть-

ба попереду. А лідирує се-
ред голеадорів української 
прем’єр-ліги Генріх Мхіта-
рян із донецького «Шахта-
ря» – у його активі 16 точних 
попадань у ворота суперни-
ків. Після домашнього ви-
грашу «Кривбас» із 13 місця 
«стрибнув» на 8-ме, із 21 на-
браним очком. Та на кілька 
менше турнірних пунк-
тів одразу в п’яти команд, 
тобто група дуже щільна. 
І осічка кого-небудь може 
або підняти ту чи іншу ко-
манду, або ж опустити на 
«дно» турнірної таблиці. 
Залишилось у прем’єр-лізі 
до зимового міжсезоння 
провести кілька поєдин-
ків. Наступну гру «Крив-

бас» проведе в п’ятницю, 
23 листопада, в Одесі про-
ти «Чорноморця» – підо-
пічних Романа Григорчука. 
Він, як знають вболіваль-
ники, свого часу захищав 
кольори кривбасівської 
команди.

Цікавий факт: у взаємовідносинах між кривбасівцями 
та полтавчанами ще напередодні цього двобою намітився 
паритет. Тобто в 33 матчах, які між собою зіграли суперни-
ки, по 11 перемог було як у полтавчан, так і в криворіжців. 
Навіть і 11 нічиїх. Крім цього, однакова й різниця забитих 
та пропущених м’ячів – 36:36. Таке рідко буває у футболі. 
Тож минулої неділі «Кривбас», вигравши – 3:2, схилив 
шальки терезів на свою користь.
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Понеділок, 26 листопада
Cхід 7.30  Захід 16.00
Тривалість дня 8.30

Схід 14.47    
     Захід 5.12

ТілецьІоанн, Антонін, Никифор, Герман

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.00 

Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 

23.15, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 23.20 
Погода

06.25, 07.20 Заголовки
06.30 Православный 

календарь
06.35, 07.40 Тема дня
06.45 Мультфильм
06.55, 07.30 Глас народа
07.25 Страна on line
07.35 Эра бизнеса
07.50 Финансовые советы
08.20 Твой голос
08.40 Полезные советы
09.00 Итоги недели
09.25 Точка зрения
09.45, 11.50 Официальная 

хроника
09.55 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
11.00 Шеф-повар страны
12.10, 18.50, 21.30 Деловой 

мир
12.15 Право на защиту
12.35 Темный силуэт
12.45 Армия
13.05 Х/д «Баллада о Берин-

ге и его друзьях»
14.40 Окно в Америку
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

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

Агросектор
15.40 Сериал «УГРО-1» 3с
16.30 Сериал «Передел» 

7,8с
18.10 Последнее пред-

упреждение
18.35 Агро-News
19.05 Док.фильм «Миро-

вой рекорд украинской 
песни»

19.55 Новогодняя шутка с 
В.Винокуром

20.45 Сельсовет
21.00 Итоги дня
21.25 Мир спорта
21.40 Новогодняя шутка с 

Ю.Гальцевым
22.55 Тройка, Кено, Секун-

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

Франко-индейская 
война

00.40 Между строк

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

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

00.15 ТСН: «Телевизион-
ная служба новостей»

07.25 Мультфильм «Эски-
моска» (1)

10.00 Мультфильм (1)
10.25, 17.10 Сериал 

«Величественные века. 
Роксолана - 2» (1)

12.45 «Невероятные 
гонки»

13.45 «Полное перевопло-
щение. Дом за неделю»

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

мы - 2»
16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 Х/д «Русалка»
00.30 Х/д «Гомер и Эдди» (2)
02.25 «Телевизионная 

служба новостей»
02.40 «Золотая коллекция 

футбола Украины»

ИНТЕР
05.30 Х/д «Крепкий брак»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30, 20.30, 03.25 «Спорт в 

Подробностях»
09.10 Х/д «Слепое счастье»
13.10 Х/д «Три плюс два» (1)
15.05 Программа «Право 

на встречу»
16.05 «Жди меня»
18.10 Сериал «Кровинуш-

ка» (1)
19.00 Программа «О 

жизни»
20.00, 02.55 «Подробности»
20.50, 03.30 «Подробности. 

Неформат»
21.00 Сериал «Санта-

Лючия»
22.55 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей 11» (2)
00.55 Х/д «В августе 44-

го» (1)
03.40 Док.сериал «Жад-

ность»

ICTV
05.30 Служба розыска 

детей
05.35, 06.50, 01.45, 02.40 

Погода
05.40, 04.20 Свитанок
06.40, 07.35 Деловые факты
06.55, 09.25, 12.55, 19.25, 

00.45 Спорт
07.05 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Факты недели
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.30, 00.55 Чрезвы-

чайные новости
10.00 Х/д «72 метра»
12.45 Факты. День
13.00 Сериал «Прокурор-

ская проверка»
14.10, 20.15 Сериал «Бра-

таны-3»
16.25 Х/д «Глобальное 

вторжение: Битва за 
Лос-Анджелес»

18.45 Факты. Вечер
22.30 Факты. Итоги дня
22.45, 02.45 Свобода слова
01.50 ПроЦiкаве
02.10 Факты

ТРК «РУДАНА»
15.00, 18.00, 19.00, 20.30, 

22.30, 01.30 «Мiсто»
15.10, 17.55, 19.20 Теле-

газета
15.15, 21.45 «Юридическая 

консультация»
15.20 Х/д «Жуковский» 1 

категория
16.55 «Интеркласс»
17.10 «Магия природы»
17.40, 05.45 «Погода»
18.10, 19.15, 21.05, 23.05 

Погода
18.15 «В гостях у Ладика и 

Маши»
18.30, 02.00 Док.сериал 

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

ствия»
19.50 «Рассуждалки»
20.00 «Афиша»
20.05 «Медицинский 

журнал»
20.20 «На землi на рiднiй...»
21.15 «На углу улиц»
21.50 «Епiзоди колиш-

нього»
22.00 «Беседы о вечном»
23.10 Х/д «Время летать» 1 

категория
00.40 «Я i мiй дiм»
02.30 Хит-парад «На все 

100»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.05 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 01.25 

Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
10.00 Готуй
10.55, 17.55, 21.00 Сериал 

«Воронины»
13.20, 14.20 Kids Time
13.25 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья»
15.55 Сериал «Молодо-

жены»
19.30, 01.20 Спортрепортер
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа» (2)
22.05 Сериал «Кухня»
23.10 ФБР :)
01.30 Служба розыска 

детей
01.35 Сериал «Одна ночь 

любви»
02.25 Сериал «Последний 

аккорд»
03.10, 04.05 Зона ночi
03.15 Де ти, Україно?

СТБ
06.00, 16.00 «Все буде 

добре!»
07.45, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.05 «Моя правда. Олеся 

Жураковская. Цена 
свободы»

10.05 «Национальное 
талант-шоу «Танцуют 
все!-5»

13.10 «Битва экстрасенсов. 
Апокалипсис»

18.00, 22.00 «Вiкна- Но-
вини»

20.10 «Куб - 3»
22.25 «Детектор лжи - 2»
23.25 Х/д «Спортлото-82» (1)
01.25 Сериал «Доктор 

Хаус» (1)
02.15 Сериал «Комиссар 

Рекс» (1)
03.00 «Вiкна-Спорт»
03.10 Х/д «Коррупция» (1)
04.25 «Лучшее на ТВ»
04.30 Ночной эфир

ТОНИС

06.00, 08.30 Мир за неделю
06.35 Ф-стиль
07.00 Утреннее espresso
08.55, 15.15, 16.30, 17.45, 

18.55, 21.30 Погода
09.00, 19.00 Сериал «Золо-

той теленок» (1)
10.00, 16.50, 02.35 Алло, 

доктор!
11.15 Х/д «Куда он денется!» 

(1)
14.00 Социальный статус: 

ваши права
15.00, 18.30, 21.00, 04.50 

Служба новостей «Со-
циальный пульс»

15.30 Дикая Америка
16.00, 03.20, 04.05 Страна 

советов
17.50 Отдел кадров
18.50, 21.25 Экономический 

пульс
20.00 Социальный статус: 

ваша пенсия
21.35, 05.10 Атлас животно-

го мира
22.30 Кинофан: Х/д «Трам-

тарарам, или Бухты-
барахты» (2)

00.15 Амурные мелодии (3)
01.20 Х/д «Компрометиру-

ющие ситуации. При-
ватный танец» (3)

ТЕТ
06.00 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
06.50 Узнай как
07.15 Телепузики
07.40 Мультик с Лунтиком
08.10 Мультсериал «Лило 

и Стич» (1)
08.45 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 84 
серия (1)

09.45 Сериал «Все женщи-
ны - ведьмы» (1)

10.45 Сериал «Говорящая 
с призраками» 11 
серия (1)

11.45 Твою маму!
12.10 Косметический 

ремонт
12.45 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
14.15, 20.50 Даешь моло-

дежь!
15.15, 00.55 Вайфайтеры
15.50 Давай, до свидания
17.05, 02.10 Досвидос
17.40, 21.45 Виталька
18.25 Чертовщина
18.50, 01.20 БарДак
19.25 Богиня шопинга
19.50 Сериал «Дневник 

доктора Зайцевой» 9 
серия (2)

21.15 Кузница звезд 3
22.00 Сериал «Восьмиде-

сятые» (2)
22.25, 01.45 Рай, гудбай
23.00 Дурнев + 1
23.25 Сериал «Потерянная» 

31 серия (2)
00.20 Слишком грубо для 

Ю-туб’а

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

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

События
07.25 Утро с Украиной
09.25, 13.00 Сериал «След» 

(1)
10.00, 20.00 Сериал «Спасти 

босса» (1)
11.00, 21.00 Сериал 

«Пятницкий. Глава 
вторая» (1)

12.00, 04.40 Ток-шоу «Пусть 
говорят»

15.35 Чистосердечное 
признание

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

(1)
19.15, 03.55 События Спорт
19.20, 04.00 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
22.00 Х/д «Форсаж - 4» (2)
00.10 Х/д «Большое дело» 

(2)
02.00 Х/д «Чужой среди 

нас» (2)
05.25 Серебряный 

апельсин

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

06.50, 07.25, 08.40, 23.45, 
00.40, 02.35, 03.35, 04.35 
«Обзор прессы»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
02.00, 04.00 «Время 
новостей»

07.10, 08.10, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15, 06.15 «Биз-
нес-время»

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

08.20, 08.45, 08.55, 09.15, 
10.10, 12.30, 13.10, 14.10, 
16.10, 17.20, 17.50, 22.35, 
22.55, 23.50, 00.35 
«Погода»

08.30 «Хроника недели»
09.20, 13.20, 14.20 «5 

элемент»
10.30, 11.20, 12.15 Обще-

ственно-политическое 
ток-шоу «Республика с 
Анной Безулик»

15.15 «Вперед, на Олимп!»
16.15 «Мотор»
17.25, 04.10 «В Кабинетах»
18.15, 04.40 «Территория 

закона»
19.30, 02.10 «Время ин-

тервью»
19.50, 02.30, 03.30, 04.30, 

06.25 «Хроника дня»
20.10, 21.10, 01.00, 05.00 

«Время. Итоги дня»
21.40, 06.00 «Время-Тайм»
22.00, 02.40 «Налоговый 

дневник»
23.30, 00.25, 03.20 «CRIME 

NEWS»
03.00 «Время Тайм»»

НТН
06.00 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.30 Х/д «Хорошо сидим!» 

(1)
07.45 «Агенты влияния»
08.30 «Правда жизни». 

Черные души
09.00 Сериал «Батюшка» (1)
10.50 Сериал «УГРО - 4»
14.45 Сериал «По горячим 

следам»
18.30 Сериал «Детективы»
19.00, 23.45, 01.50, 03.55 

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

листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Нью-
Йорк» (2)

00.15 Х/д «Конец света: 
сверхновая» (2)

К1
06.30 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
09.50 Х/д «Хэллоуинтаун 2: 

Месть Калабара» (1)
11.20 Сериал «Чёрная 

лагуна»
14.20, 18.00 «Званый ужин»
15.25 «КВН-2012»
19.00 «Шопинг монстры»
20.00 «Большая разница»
22.00 «Вечер. Паша. 

Звёзды»
23.00 «Рассмеши комика»
00.00 Х/д «Час пик» (2)
03.45 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ 
05.15, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.40 Подъем
07.05, 20.50 «STREET STYLE»
07.10 «Экономика в 

деталях»
07.35, 08.35 Погода
08.30 Репортер
08.45 «Родительский 

клуб»
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
10.00 Готуй
10.55, 17.55 Сериал «Во-

ронины»
13.20, 14.20 Kids’ Time
13.25 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья»
15.55 Сериал «Молодо-

жены»
19.00 Новости 11, 21.30, 

01.05, 03.10, 04.45 канала
19.30 «Доживем до по-

недельника»
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 «Дело вкуса»
22.05 Сериал «Кухня»
23.10 ФБР
01.30 Служба розыска 

детей
01.35 Сериал «Одна ночь 

любви»
02.25 Сериал «Последний 

аккорд»
03.40 Де ти, Україно?

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 

«Ефросинья. 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 «Вкус 

граната»
18.30, 02.30 «Прямой эфир»
19.20 Сериал «Земский 

доктор. Продолжение»

21.05 Сериал «Тайны 
следствия»

22.05 «Паразиты. Битва 
за тело»

23.00 Сериал «Опера. Хро-
ники убойного отдела. 
Сафари для покойника»

23.50 «Девчата»
00.30 «Вести+»
00.50 Х/д «Жизнь Клима 

Самгина». 12с

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

ние Мухтара-2»
07.35, 13.35, 16.35 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Сегодня

08.20 Их нравы
09.00 «Программа макси-

мум. Расследования, 
которые касаются 
каждого»

10.05 «Русские сенсации»
11.30 «До суда»
12.30, 02.25 Суд присяжных
14.25 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт»

15.35 Сериал «Гончие-4»
17.30, 01.20 «Прокурорская 

проверка»
18.35 «Говорим и показываем»
19.25 Сериал «Золотой 

запас»
21.15 «Сегодня. Итоги»
21.40 Сериал «Братаны-3»
23.30 Сериал «Дикий»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15 «Контрольная 

закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.55, 04.05 «Модный при-

говор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.15 «Понять. Простить»
15.15 «Смак»
15.50 Сериал «Убойная 

сила»
17.00, 02.25 Сериал «Не-

равный брак»
18.40, 03.10 «Давай по-

женимся!»
19.45, 01.35 «Пусть 

говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Дорога в 

пустоту»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.15 «Свобода и справед-

ливость»
01.20 Ночные новости

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 за-

купка
08.40 «Время обедать!»
09.15 «Дешево и сердито»
10.00 Другие новости
10.25, 14.40 Понять. Про-

стить
11.30 Сериал «Убойная 

сила»
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 «До-

рога в пустоту»
19.10 «Вечерний Ургант»
19.45 «Свобода и справед-

ливость»
20.40 Ночные новости
20.55 Х/д «Китайский 

сервизъ»

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

мой человек». 7 серия
10.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«Призрак»

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

12.00 Док.фильм «Великий 
обман. Изменить пол по 
приказу разведки»

13.00 Х/д «У матросов нет 
вопросов!»

14.30 «Русский акцент» с 
Е. Масловым. «Амиши. 
Назад в будущее»

15.00, 17.00, 01.00 «Особое 
мнение»

16.00, 02.00 Сериал «До-
рогой мой человек». 
8 серия

18.00 «Полный альбац»
19.00, 04.00 «Разбор 

полёта»
20.00, 05.00 Сериал «Бан-

дитский Петербург-2 
(Адвокат)». 3 серия

21.00, 03.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-12». 
«Черная вдова»

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/д «Путешествие в 

другой город»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00 Безумная неделя
08.00, 02.00 Итоги с Вахтан-

гом Кипиани
09.50 Семь чудес Украины
10.10, 16.30 Вокруг света
11.00 Цивилизация. Как 

убить человека?
13.00 World Stories. Между-

народные корреспон-
денты

14.30 Лекции и события
17.30 Цивилизация. Троц-

кий. Тайна мировой 
революции

19.00, 23.00, 04.00 Знак 
восклицания

19.30, 23.30 Сегодня о 
главном

20.30, 00.30 Сегодня
21.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
21.30 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
22.00 Альбертэйнштейн
01.00 Шоу Фрая и Лори

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.25 Х/д «Застава в горах»
08.20 Петровка, 38, 15.50 

16+
08.40, 03.10 «Врачи». Ток-

шоу 12+
09.30, 12.30, 15.30, 17.50 

События
09.50 «Постскриптум». 

16+
10.55 «Доказательства 

вины. Феномен близне-
цов» 16+

11.25 «В центре событий». 
16+

12.55 Док.фильм «Семь 
стариков и одна девуш-
ка» 12+

13.30 Мультфильм «За-
рядка для хвоста»

13.40 «Треугольник» 16+
14.30 Сериал «Синдикат». 

16+
16.15 Наши любимые 

животные
16.40 «Право голоса». 16+
18.15 «Городские войны. 

Перезимуем?» 16+
19.05 Док.фильм «Сирота: 

личное дело». 16+
19.55 Сериал «Банды». 16+
22.00 События. 25-й час
22.35 «Футбольный 

центр»
23.05 «Мозговой штурм. 

Как вырастить гения?» 
12+

23.35 Х/д «Механик». 16+
01.20 Х/д «Мисс Фишер». 

16+
02.25 «Без обмана. Заварка 

для «чайников» 16+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.40 Х/д «Дай лапу, Друг»
09.50 Док.фильм «Нонна 

Мордюкова. Как на све-
те без любви прожить»

10.40, 17.30 Сериал «Ста-
лин. LIVE»

11.40, 18.30 Сериал «Алек-
сандровский сад»

13.50 Х/д «Весенний 
призыв»

15.30 Док.фильм «Остано-
вите Андрейченко!»

16.30 Док.фильм «Ирина 
Муравьева. Самая 
обоятельная и привле-
кательная»

20.55 Х/д «Злой дух Ямбуя»
22.50 Х/д «Звезды на 

крыльях»
00.20 Х/д «Идеальный муж»
02.00 Х/д «Два берега»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Фэнтези 

«Десятое Королевство» 
12+

09.35, 17.35, 01.35 Драма 
«Принцесса Мари» 12+

11.20, 19.20, 03.20 Драма 
«Смерть господина 
Лазареску» 16+

13.55, 21.55, 05.55 Мелодра-
ма «Джонни-зубочист-
ка» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
04.00, 08.00, 12.00 Х/д 

«Тайна железной 
двери». 12+

05.10, 09.10, 13.10 
Мультсериал «Алиса в 
Зазеркалье», 4 серия 
12+ Мультфильм «Маша 
больше не лентяйка». 
0+ «Ай-ай-ай». 6+ 
«Муравьишка-хвасту-
нишка». 0+

06.00, 10.00 Сказка «Ла-
пландские сказки». 6+

07.15, 11.15 Сказка «Кошкин 
дом». 6+ Мультфильм 
«Миссис Уксус и мистер 
Уксус». 12+

14.00 Х/д «Я купил папу». 6+
15.20 Мультсериал 

«Боцман и попугай», 
вып.1. 0+ Мультфильм 
«Сказание про Игорев 
поход». 12+

16.00 Мультсериал «Воин 
Сандокан. Король 
тигров». 1 серия 12+ 
Сказка «Межа». 6+ 
Мультфильм «Достать 
до неба». 0+

17.00 «Уроки тетушки 
Cовы». «Азбука безопас-
ности на дороге», 1,2 
серия 6+ Мультфильм 
«Ситцевая улица». 0+ 
«Огуречная лошадка». 
0+ «Бабушка удава». 0+

НАШЕ КИНО
06.00 Х/д «Монолог» 12+
08.00 Х/д «Я объявляю вам 

войну» 16+
10.00 Х/д «Держись за об-

лака» 12+
12.40 Х/д «Молчи, грусть, 

молчи» 16+
13.30 Х/д «Дорога» 12+
15.00 Х/д «Второй раз в 

Крыму» 12+
16.30 Х/д «Подслушанный 

разговор» 12+
18.00 Х/д «Маскарад» 12+
20.00 Х/д «Медный ангел» 

12+
22.00 Х/д «Я - актриса» 12+
00.00 Х/д «Новый Вавилон» 

16+
01.30, 03.00 Х/д «Эсперан-

са» 12+

КИНОКЛУБ
05.00 Х/д «Телохранитель» 

18+
07.00 Х/д «Перестрелка в 

О.К. Коррал» 12+
09.10, 01.00 Х/д «Два мира» 

12+
11.00, 03.00 Х/д «Англича-

нин, который поднялся 
на холм, но спустился с 
горы» 12+

12.40 «Плюс кино» 12+
13.10 Х/д «Отряд особого 

назначения» 16+
15.05 Х/д «Суспирия» 18+
17.00 Х/д «Любовь и пицца» 

12+
19.00 Х/д «Необычайная 

отвага» 12+
21.00 Х/д «Семейный пор-

трет в интерьере» 16+
23.05 Х/д «Пина: Танец 

страсти» 6+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «До и после ...» 12+
05.10 «Телемемуары» 12+
05.50 Док.фильм «Где мой 

театр?» 12+
07.00 «50/50» 12+
08.20 Фильм-спектакль 

«Птичий полет» 16+
10.00 «КВН 87-88» 12+
11.00, 02.00 «Колба време-

ни» 16+
12.00 Док.фильм «В афи-

шах не значатся» 12+
13.00 «Концерт в честь 

артиста» 12+
14.50 «Звезды зарубежной 

эстрады и кино при-
ветствуют вас!» 12+

16.00 «...До 16 и старше» 
12+

16.50 Док.фильм «В ответ 
на ваше письмо» 12+

17.30 «Поет Ивица Шерфе-
зи» 12+

17.50 Х/д «Смеханические 
приключения Тарапунь-
ки и Штепселя». «Чело-
век или машина?» 12+

19.00 «Я возвращаю Ваш 
портрет» 12+

20.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

21.00 «Народный артист 
СССР А.Н. Грибов» 12+

22.00 «Они готовы жить 
иначе» 12+

23.40 Х/д «Дни хирурга 
Мишкина» 12+

01.00 «Юбилейный 
концерт Клавдии Шуль-
женко» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Авантюрист-

ка». ф. 2. «Белый пиар». 
6 ч. 16+

19.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала - 3». 1 серия. 
«Гость с юга» 16+

20.00 Сериал «Гончие - 2». 
ф. 3. «На грани безумия», 
2 серия 16+

21.00 Х/д «Конец операции 
«Резидент». 2 серия 16+

22.30 Сериал «Молодой 
человек из хорошей 
семьи». 1 серия 16+

00.00 Сериал «Авантюрист-
ка». ф. 3. «Проигравший 
получает всё». 1 ч. 16+

01.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала - 3». 2 серия 
«Неравная любовь». 16+

02.00 Сериал «Гончие - 2». 
ф. 3. «На грани безумия», 
3 серия 16+

TV 1000
02.00 Криминальное кино 

«Капоте»
04.00 Драма «Изгой»
06.40 Драма «Шери»
08.30 Комедия «Любовь со 

словарем»
10.30 Драма «Мальчики 

возвращаются»
12.30 Драма «Гражданский 

иск»
14.30 Драма «Яркая звезда»
16.35 Комедия «Буги-вуги»
18.15, 00.20 Боевик «Охота 

Ханта»
20.05 Драма «Возвращение 

в Брайдсхед»
22.25 Криминальное 

кино «Последнее дело 
Ламарки»

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.00 Мультсериал 

«Бен-10. Инопланетная 
сверхсила» (1)

08.00 «Блокада Ленин-
града»

10.05 «Москва. Осень. Со-
рок первый»

11.30 «Вторая ударная. 
Первая армия Власова»

13.25 «Ржев. Неизвестная 
битва Георгия Жукова»

15.15 Х/д «Я, робот» (1)
17.50 Сериал «Афганский 

призрак» (2)
18.50 ЧУ 17 тур. Металлист 

- Таврия
21.00 ЧУ 17 тур. Днепр - 

Металлург
23.00 Сериал «Детектив 

Дрезден: Секретные 
материалы» (3)

02.30 Сумасшедшая 
скрытая камера

TV1000 ACTION
03.00 Драма «Провокатор»
05.00 Комедия «Оборотни»
07.00 Боевик «Ангел тьмы»
08.50 Фильм ужасов «Мгла»
11.00 Комедия «Плохой 

Санта»
12.50 Боевик «Голливуд-

ские копы»
15.00 Детектив «Обратная 

сторона правды»
17.00 Боевик «Нападение 

на 13-ый участок»
19.00 Триллер «Выход на 

посадку»
21.00 Боевик «Железо»
23.00 Мягкая эротика 

«Частные уроки»
00.30 Мягкая эротика 

«Уйти от всего этого»

ДОМ КИНО
02.00 Сериал «Любитель-

ница частного сыска 
Даша Васильева - 3» 12+

05.25, 07.10, 16.00, 17.45, 
01.55 «Окно в кино»

05.30, 16.05 Сериал «Само-
званцы» 16+

06.20 Сериал «Военная 
разведка. Первый 
удар» 16+

07.20 Х/д «Была тебе люби-
мая» 16+

08.55 Х/д «Взрослые дети»
10.10 Х/д «Эйфория» 18+
11.25 Х/д «Прости нас, 

первая любовь»
12.30 Х/д «Граффити» 16+
14.35 Х/д «Служебный 

роман. Наше время»
17.00, 01.05 Сериал «Два 

цвета страсти» 16+
17.50 Х/д «Реальный папа»
19.25 Х/д «Когда мы были 

счастливы» 18+
22.40 Х/д «Необыкновен-

ный рейс»
23.25 Х/д «Дочки-матери»

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

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

для ребенка»
07.30 «Клуб юмора»
09.00, 18.00 Сериал «Конан»
09.50 Х/д «Молли и мопс-1»
11.40, 17.00 Сериал «От-

чаянные родители»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол»
16.30 Мультсериал 

«Сокровища острова 
черепах»

19.00 Сериал «Эленн и 
ребята»

20.15 Х/д «Хамелеон»
22.00 «33 м2»

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

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

про все»
08.25, 15.30 «Восточные 

танцы»
08.50, 00.10 MaxxiМузыка
09.50 «Кухня на шпильках»
10.30 «В поисках новых 

впечатлений»
11.05 «Джунгли шоу-

бизнеса»
12.25 «Выдающиеся 

мужчины»
12.35, 16.45 Телеювелир-

торг
14.45 Портретные очерки. 

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

городе»
21.30 «Время для себя»
22.10 Х/д «О бедном гусаре 

замолвите слово»

09:00 День за днем
09:30 Мир профессий
09:45 Новая волна
19:00 Кривбасс-Центр
19:20 Новости регионов
19:35 Диалог

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»

УТ-1
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.00 

Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 

23.15, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 09.25, 
12.50, 23.20 Погода

06.25, 07.20 Заголовки
06.30 Православный 

календарь
06.35, 07.40 Тема дня
06.45 Мультфильм
06.55, 07.30 Глас народа
07.25 Страна on line
07.35 Эра бизнеса
07.50 Финансовые советы
08.20, 00.40 Между строк
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.30, 05.20 Свет
09.55 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
10.35 Концертная 

программа «Європа, 
обирай Петрик»

11.10 В гостях у Д. Гордона
12.10, 18.45, 21.20 Деловой 

мир
12.25 Желаем счастья
12.55 «Секреты успеха» с 

Н.Городенской
13.25 Х/д «Пацаны»
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

(с сурдопереводом)
15.15 Euronews
15.20, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.30 О главном
15.50 Сериал «УГРО-1» 4с
16.40 Сериал «Передел» 

9,10с
19.00 221. Экстренный вы-

зов. Неделя
19.45 Концерт Витаса 

«Мама и сын»
20.50 Мир спорта
20.55 Официальная 

хроника
21.30 Социальное шоу 

«Адреналин»
22.55 Тройка, Кено, 

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

манское завоевание 
Англии

01.45 Телеакадемия
02.45 Сериал «Рино 

Гаэтано» 2с
04.20 Док.фильм «Джинсы 

- планета в голубом»

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.00 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 Мультфильм (1)
10.25, 17.10 Сериал 

«Величественные века. 
Роксолана - 2» (1)

12.45 «Невероятные 
гонки»

13.45 «Полное перевопло-
щение. Дом за неделю»

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

мы - 2»
16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «Меняю жену - 6»
21.50, 01.10 «Украинские 

сенсации»
23.15 Сериал «Полиция 

Гавайев-2» (2)

ИНТЕР
05.25 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей 11»
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 «Возвраще-

ние Мухтара» (1)
12.15 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леони-
дом Каневским 2»

14.05 Сериал «Экстрасенсы 
- детективы»

16.00 Сериал «Счастливчик 
Пашка» (1)

18.10 Сериал «Кровинуш-
ка» (1)

19.00 Программа «О 
жизни»

20.00, 02.25 «Подробности»
20.30, 02.55 «Спорт в Под-

робностях»

20.50, 03.00 «Подробности. 
Неформат»

21.00 Сериал «Санта-
Лючия»

22.55 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей 11» (2)

00.55 Х/д «Удиви меня»

ICTV
05.20, 06.50, 02.50, 04.10 

Погода
05.25, 03.40 Факты
05.40, 04.15 Свитанок
06.40, 07.35 Деловые факты
06.55, 09.25, 12.55, 19.25 

Спорт
07.05 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Экстренный вызов
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.30, 02.00 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.35 Сериал «Агент 

национальной безопас-
ности»

12.35, 13.00 Анекдоты по-
украински

12.45 Факты. День
13.10, 22.15 Сериал «Про-

курорская проверка»
14.20, 20.15 Сериал «Бра-

таны-3»
18.45 Факты. Вечер
23.40 Факты. Итоги дня
23.55 Х/д «В осаде» (2)
02.55 Сериал «В черном 

списке-3»

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Косметичка»
07.45, 18.15 «В гостях у 

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

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

суждалки»
09.50 «Сад. Огород. 

Цветник»
10.05 «Зооквартал»
10.35 Х/д «Время летать» 1 

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

вечном»
13.00, 05.00 «Музыкальный 

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

ствия»
15.15 Х/д «Антон Иванович 

сердится» 1 категория
16.45 «Магия природы»
17.10 Молодiжна програ-

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

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

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

ження»
21.30 «Ха-ха шоу»
22.00 «Медицинский 

журнал»
22.25 «Епiзоди колиш-

нього»
23.15 Х/д «Пять минут 

страха» 1 категория
00.40 «Я i мiй дiм»

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

Самое смешное
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.05 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 01.30 

Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.55, 21.00 Сериал 

«Воронины»
13.20, 14.20 Kids Time
13.25 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья»
15.55 Сериал «Молодо-

жены»
19.30, 01.25 Спортрепортер
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа» (2)
22.05 Сериал «Кухня»
23.10 Свадьба будет по-

моему!
01.35 Сериал «Одна ночь 

любви»

СТБ

05.15 «Чужие ошибки. Де-
вушка без прошлого»

05.55, 16.00 «Все буде 
добре!»

07.40, 18.20 «Невероятная 
правда о звездах»

09.15 «Зваженi та щасливi 
- 2»

13.50 «Битва экстрасенсов. 
Война миров»

18.00, 22.00 «Вiкна- Но-
вини»

20.00 «Фермер ищет 
жену - 2»

22.25 «Беременна в 16»
23.25 «Дочки-матери»
00.25 Сериал «Доктор 

Хаус» (1)
01.25 Сериал «Комиссар 

Рекс» (1)
02.15 «Вiкна-Спорт»
02.25 Х/д «Дело ? 306» (1)
03.45 Ночной эфир

ТОНИС
06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00, 04.45 Служба 
новостей «Социальный 
пульс»

06.25, 18.50, 21.25 Экономи-
ческий пульс

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

той теленок» (1)
10.00, 16.50, 03.30 Алло, 

доктор!
11.15 Х/д «Эскадра уходит 

на Запад» (1)
14.00 Социальный статус: 

ваша пенсия
15.15, 16.30, 17.45, 18.55, 

21.30 Погода
15.30 Ронин. Ток-шоу с 

Дмитрием Выдриным
16.00, 04.15 Страна советов
17.50 Отдел кадров
20.00 Социальный статус: 

ваши льготы
21.35 Атлас животного 

мира
22.10, 05.10 Львы против 

крокодилов. Вы-
живание

23.10 Кинофан: Х/д 
«Кровь» (3)

01.20 Амурные мелодии (3)
01.55 Х/д «Опасное секс-

свидание» (3)

ТЕТ
06.00 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
06.50 Узнай как
07.15 Телепузики
07.40 Мультик с Лунтиком
08.10 Мультсериал «Лило 

и Стич» (1)
08.45 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 85 
серия (1)

09.45 Сериал «Все женщи-
ны - ведьмы» (1)

10.45 Сериал «Говорящая 
с призраками» 12 
серия (1)

11.45, 19.25 Богиня 
шопинга

12.10 Косметический 
ремонт

12.45 Сериал «Моя пре-
красная няня» (1)

13.50, 21.15 Кузница звезд 3
14.15 Сериал «Восьмиде-

сятые» (1)
14.50, 20.50 Даешь моло-

дежь!
15.15, 00.55 Вайфайтеры
15.50 Давай, до свидания
17.05, 02.10 Досвидос
17.40, 21.45 Виталька
18.25, 23.00 Чертовщина
18.50, 01.20 БарДак
19.50 Сериал «Дневник 

доктора Зайцевой» 10 
серия (2)

22.00 Сериал «Восьмиде-
сятые» (2)

22.25, 01.45 Рай, гудбай
23.25 Сериал «Потерянная» 

32 серия (2)
00.20 Слишком грубо для 

Ю-туб’а

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

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

События
07.25 Утро с Украиной
09.25, 13.00, 22.00 Сериал 

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

босса» (1)
11.00, 21.00 Сериал 

«Пятницкий. Глава 
вторая» (1)

12.00, 04.30 Ток-шоу «Пусть 
говорят»

15.35 Чистосердечное 
признание

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

(1)
19.15, 03.45 События Спорт
19.20, 03.50 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
23.00 Тридцатилетние
00.00 Сериал «Супруги» (1)
01.00 Сериал «Сообще-

ство» (2)

01.45 Х/д «Форсаж - 4» (2)
05.20 Серебряный 

апельсин

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

06.50, 07.25, 23.45, 00.40, 
02.35, 03.35, 04.35 
«Обзор прессы»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
02.00, 04.00 «Время 
новостей»

07.10, 08.10, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15, 06.15 «Биз-
нес-время»

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55 «Трансмиссия-но-
вости»

08.15, 08.50, 09.15, 10.35, 
12.35, 14.10, 16.10, 17.20, 
17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 
00.35 «Погода»

08.30 «Новости Киевщины»
09.20, 13.35, 14.20, 15.15 «5 

элемент»
10.10, 19.30, 02.10 «Время 

интервью»
11.10, 12.10, 20.10, 21.10, 

01.00, 05.00 «Время. 
Итоги дня»

13.10 «Налоговый 
дневник»

16.15 «Трансмиссия»
17.25, 04.10 «Акцент»
18.15, 04.40 «Энергонад-

зор»
19.50, 02.30, 03.30, 04.30, 

06.25 «Хроника дня»
21.40, 03.00, 06.00 «Время-

Тайм»
22.00, 02.40 «Агрокон-

троль»
23.30, 00.25, 03.20 «CRIME 

NEWS»

НТН
05.25 Х/д «Под маской 

беркута» (1)
06.50 Х/д «Освобождение» 

5 с.(1)
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 Сериал «Следствие 

ведет Да Винчи»
11.00 Сериал «NCIS: Лос-

Анджелес»
12.00 Сериал «Детективы»
12.30 Сериал «Человек без 

пистолета»
14.40, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
16.45, 19.00, 23.45, 01.55, 

04.05 «Свiдок»
17.00 Сериал «Боец. Рож-

дение легенды»
21.45 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Нью-
Йорк» (2)

00.15 Х/д «Угроза из про-
шлого» (2)

02.25 Сериал «Загадочные 
убийства Агаты Кристи» 
(2)

К1
06.30 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
09.15 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.10 Сериал «Тайны 
Смолвиля»

13.00 Сериал «Их пере-
путали в роддоме»

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»
22.40 «Три сестры»
23.00, 00.25 «ШОУМОНРОУ»
23.35 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
00.50 «Бойцовский клуб»

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

Самое смешное
06.40 Подъем
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 01.05, 03.10, 
04.45 канала

07.30 «Два берега»
08.00 «Рекламная кухня»
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.55 Сериал «Во-

ронины»
13.20, 14.20 Kids’ Time
13.25 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.50 «Мой малыш»
15.20 Сериал «Друзья»
15.50 Teen Time
15.55 Сериал «Молодо-

жены»
19.30 «36.6»
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 «Васильевский 

остров»

22.00 «Просто собака»
22.20 «Перевоплощение»
23.10 Свадьба будет по-

моему!
01.35 Сериал «Одна ночь 

любви»

ПЛАНЕТА-СНГ
08.05, 23.05 Сериал «Опера. 

Хроники убойного 
отдела. Сафари для 
покойника»

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 
«Ефросинья. 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 «Вкус 

граната»
18.30, 02.30 «Прямой эфир»
19.20 Сериал «Земский 

доктор. Продолжение»
21.05 Сериал «Тайны 

следствия»
22.05 «Специальный 

корреспондент»
00.00 «Вести+»
00.20 «Честный детектив»
00.50 Х/д «Жизнь Клима 

Самгина». 13с

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

ние Мухтара-2»
07.35, 13.35, 16.35 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Сегодня

08.25 «Кулинарный по-
единок»

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

ца-3»
11.30 «До суда»
12.30, 02.25 Суд присяжных
14.25 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт»

15.35 Сериал «Гончие-4»
17.30, 01.20 «Прокурорская 

проверка»
18.35 «Говорим и пока-

зываем»
19.25 Сериал «Золотой 

запас»
21.15 «Сегодня. Итоги»
21.40 Сериал «Братаны-3»
23.30 Сериал «Дикий»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15 «Контрольная 

закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.55, 04.05 «Модный при-

говор»
12.15 «Время обедать!»
13.00, 01.40 «Дешево и 

сердито»
14.00 Другие новости
14.15 «Понять. Простить»
15.15 «Смак»
15.50 Сериал «Убойная 

сила»
17.00, 02.25 Сериал «Не-

равный брак»
18.40, 03.10 «Давай по-

женимся!»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Дорога в 

пустоту»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.20 Ночные новости
00.35 «Обитель лжи»

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 за-

купка
08.40 «Время обедать!»
09.15, 22.20 «Дешево и 

сердито»
10.00 Другие новости
10.25, 14.40 Понять. Про-

стить
11.30 Сериал «Убойная 

сила»
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 «До-

рога в пустоту»
19.10 «Вечерний Ургант»
19.45 Ночные новости
20.00 «Обитель лжи»
20.30 «Калифрения»
21.00 Х/д «Амнистия»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»

08.00 «Вечерние новости 
из Америки»

09.00 Сериал «Дорогой 
мой человек». 8 серия

10.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-12». 
«Черная вдова»

11.00 «Германия за не-
делю»

11.30 «Американский 
ликбез» «Первые штаты 
Америки. Нью-Джерси»

12.00 «Полный альбац»
13.00 Х/д «Путешествие в 

другой город»
15.00, 17.00, 01.00 «Особое 

мнение»
16.00, 02.00 Сериал «До-

рогой мой человек». 
9 серия

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

дитский Петербург-2 
(Адвокат)». 4 серия

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

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/д «Золотая свадьба» 

1 серия

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30 Сегодня 

о главном
08.00, 13.00, 20.30, 00.30 

Сегодня
08.30, 19.00, 23.00, 04.00 

Знак восклицания
09.25 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.10, 16.30 Вокруг света
11.00 Цивилизация. Троц-

кий. Тайна мировой 
революции

13.25 Семь чудес Украины
14.30 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
15.00 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
15.30 Альбертэйнштейн
17.30 Цивилизация. От вы-

садки в Нормандии до 
Берлина

21.00 Музыка для 
взрослых

01.00 Шоу Фрая и Лори
02.00 Лекции и события

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.40 Х/д «Они встретились 

в пути». 6+
08.20 Петровка, 38, 15.50 

16+
08.40, 03.10 «Врачи». Ток-

шоу 12+
09.30, 12.30, 15.30, 17.50 

События
09.50 Х/д «Не могу сказать 

«прощай». 6+
11.40 «Pro жизнь». Ток-шоу 

16+
12.50 Док.фильм «За 

витриной универмага» 
12+

13.30 Мультфильм «Ну, 
погоди!»

13.40 «Треугольник» 16+
14.30 Сериал «Синдикат». 

16+
16.15 «Барышня и кули-

нар» 6+
16.40 «Право голоса». 16+
18.15 Док.фильм «Фар-

цовщики. Опасное 
дело». 16+

19.55 Сериал «Банды». 16+
22.00 События. 25-й час
22.35 Х/д «Гонка с пресле-

дованием». 12+
00.20 Х/д «Антикиллер». 16+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.10 Х/д «После дождичка 

в четверг»
09.30 Док.фильм «Инна Чу-

рикова. Божья печать»
10.35, 17.30 Сериал «Ста-

лин. LIVE»
11.35, 18.30 Сериал «Алек-

сандровский сад»
13.50 Х/д «Идеальный муж»
15.30 Док.фильм «Бало-

вень судьбы Юрий 
Яковлев»

16.30 Док.фильм «Свобода 
быть Олегом Меньши-
ковым»

20.40 Х/д «Особо важное 
задание»

23.30 Х/д «Бег»
02.45 Х/д «Всадники»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Фэнтези 

«Десятое Королевство» 
12+

09.35, 17.35, 01.35 Драма 
«Принцесса Мари» 12+

11.15, 19.15, 03.15 Боевик 
«Телеохранители и 
убийцы» 16+

13.40, 21.40, 05.40 Триллер 
«Орел приземлился» 
12+

ДЕТСКИЙ МИР
04.00, 08.00, 12.00 Х/д «Я 

купил папу». 6+
05.20, 09.20, 13.20 

Мультсериал «Боцман 
и попугай», вып.1. 0+ 
Мультфильм «Сказание 
про Игорев поход». 12+

06.00, 10.00 Мультсериал 
«Воин Сандокан. Король 
тигров». 1 серия 12+ 

Сказка «Межа». 6+ 
Мультфильм «Достать 
до неба». 0+

07.00, 11.00 «Уроки тетушки 
Cовы». «Азбука безопас-
ности на дороге», 1,2 
серия 6+ Мультфильм 
«Ситцевая улица». 0+ 
«Огуречная лошадка». 
0+ «Бабушка удава». 0+ 
«Снегирь». 0+

14.00 Х/д «Завтра, третьего 
апреля...». 12+

15.15 Мультсериал «Боц-
ман и попугай», вып.2. 
0+ Мультфильм «Вол-
шебные фонарики». 0+ 
«Наша няня». 0+ «Кто 
получит приз?». 0+

16.00 Мультсериал «Воин 
Сандокан. Король 
тигров». 2 серия 12+ 
Сказка «Садко богатый». 
12+ Мультфильм «Тере-
хина таратайка». 0+

17.00 «Уроки тетушки 
Cовы». «Азбука безопас-
ности на дороге», 3,4 
серия 6+ Мультфильм 
«Миллион в мешке». 6+ 
«Моя семья». 6+

НАШЕ КИНО
06.00 Х/д «Маскарад» 12+
08.00 Х/д «Медный ангел» 

12+
10.00 Х/д «Я - актриса» 12+
12.00 Х/д «Новый Вавилон» 

16+
13.30, 15.00 Х/д «Эсперан-

са» 12+
16.30 Х/д «Красная стрела» 

12+
18.00 Х/д «Пиковая дама» 

12+
20.00 Х/д «Дикое поле» 12+
22.00 Х/д «Третья планета» 

18+
00.00 Х/д «Случайный 

адрес» 16+
01.30 Х/д «Ты должен жить» 

КИНОКЛУБ
05.00 Х/д «Отряд особого 

назначения» 16+
07.00 Х/д «Суспирия» 18+
09.00, 01.10 Х/д «Любовь и 

пицца» 12+
10.30 «Плюс кино» 12+
11.05, 03.00 Х/д «Необычай-

ная отвага» 12+
13.00 Х/д «Семейный пор-

трет в интерьере» 16+
15.05 Х/д «Пина: Танец 

страсти» 6+
17.00 Х/д «Дрянные девчон-

ки 2» 12+
19.00 Х/д «Жизнь других» 

16+
21.20 Х/д «Чужие на райо-

не» 16+
23.00 Х/д «13 убийц» 18+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «КВН 87-88» 12+
05.00, 14.00, 20.00 «Рожден-

ные в СССР» 12+
06.00 Док.фильм «В афи-

шах не значатся» 12+
07.00 «Концерт в честь 

артиста» 12+
08.50 «Звезды зарубежной 

эстрады и кино при-
ветствуют вас!» 12+

10.00 «...До 16 и старше» 
12+

10.50 Док.фильм «В ответ 
на ваше письмо» 12+

11.30 «Поет Ивица Шерфе-
зи» 12+

11.50 Х/д «Смеханические 
приключения Тарапунь-
ки и Штепселя». «Чело-
век или машина?» 12+

13.00 «Я возвращаю Ваш 
портрет» 12+

15.00 «Народный артист 
СССР А.Н. Грибов» 12+

16.00 «Битломания» 12+
17.05 «Веселый калейдо-

скоп» 12+
17.50 Х/д «Смеханические 

приключения Тарапунь-
ки и Штепселя». «Чело-
век и машина!» 12+

19.00 «У театральной 
афиши» 12+

21.00 «Лирическое на-
строение» 12+

22.00 «До и после ...» 12+
23.10 «Телемемуары» 12+
23.50 Док.фильм «Где мой 

театр?» 12+
01.00 «50/50» 12+
02.20 Фильм-спектакль 

«Птичий полет» 16+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Авантюрист-

ка». ф. 3. «Проигравший 
получает всё». 1 ч. 16+

19.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала - 3». 2 серия 
«Неравная любовь». 16+

20.00 Сериал «Гончие - 2». 
ф. 3. «На грани безумия», 
3 серия 16+

00.00 Сериал «Авантюрист-
ка». ф. 3. «Проигравший 
получает всё». 2 ч. 16+

01.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала - 3». 3 серия 
«Перелетная птица». 
16+

TV 1000
02.00 Драма «Возвращение 

в Брайдсхед»
04.20 Криминальное 

кино «Последнее дело 
Ламарки»

06.15 Драма «Гражданский 
иск»

08.15 Драма «Яркая звезда»
10.20 Комедия «Буги-вуги»
12.00 Боевик «Прямая и 

явная угроза»
14.30 Боевик «Авария»
16.15 Драма «Игры разума»
18.35 Комедия «Терминал»
20.55 Криминальное кино 

«Мечта Кассандры»
22.50 Комедия «Переход-

ный возраст»

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.00 Мультсериал 

«Бен-10. Инопланетная 
сверхсила» (1)

08.15, 10.30 Улётное видео 
по-русски

08.35 «Облом UA»
09.00, 21.00 Новости 2+2
09.05, 21.25 Проспорт
09.10 «Брест. Крепостные 

герои»
11.05 «Месть природы»
11.50 Убойное видео
12.55, 19.00 Сериал «Десан-

тура» (1)
14.00 Сериал «Солдаты» (1)
16.00 Сериал «Лесник» (1)
18.00 Сериал «Афганский 

призрак» (2)
20.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
20.35 «ДжеДАИ»
21.30 Х/д «Искусство войны: 

предательство» (2)
00.00 Сериал «Детектив 

Дрезден: Секретные 
материалы» (3)

TV1000 ACTION
03.00 Фильм ужасов «Мгла»
05.10 Фильм ужасов «Аку-

лозавр»
07.00 Комедия «Плохой 

Санта»
09.00 Боевик «СуперМак-

Грубер»
11.00 Триллер «Дурное 

влияние»
13.00 Фильм ужасов «Битва 

в пустыне»
15.00 Триллер «Выход на 

посадку»
17.00 Комедия «Зомби по 

имени Фидо»
19.00 Боевик «Железо»
21.00 Криминальное кино 

«Зловещие мертвецы 3. 
Армия тьмы»

23.00 Мягкая эротика 
«Уйти от всего этого»

00.30 Мягкая эротика 
«День секретаря 3»

ДОМ КИНО
02.00 Сериал «Встречная 

полоса» 16+
05.30, 16.05 Сериал «Само-

званцы» 16+
06.20, 17.00, 01.05 Сериал 

«Два цвета страсти» 16+
07.10, 16.00, 17.45, 01.55 

«Окно в кино»
07.15 Х/д «Была тебе люби-

мая» 16+
08.50 Х/д «Стюардесса»
09.30 Х/д «Когда мы были 

счастливы» 18+
12.50 Х/д «Суета сует»
14.15 Х/д «Лузер» 18+
17.50 Х/д «Лапушки»
19.40 Х/д «Домовой» 18+
21.25 Х/д «Фантазия на тему 

любви»
22.50 Х/д «Братья Рико» 12+

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

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

для ребенка»
07.30 «Клуб юмора»
09.00, 18.00 Сериал «Конан»
09.50 Х/д «Молли и мопс-2»
11.40, 17.00 Сериал «От-

чаянные родители»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол»
16.30 Мультсериал 

«Сокровища острова 
черепах»

19.00 Сериал «Эленн и 
ребята»

20.15 Х/д «Любовь на 
стороне»

22.00 «33 м2»

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

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

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

щиеся мужчины»
12.35, 16.45 Телеювелир-

торг
14.50, 22.10 Х/д «О бедном 

гусаре замолвите 
слово»

20.05 Взрослые дети
20.45 Джунгли шоу-

бизнеса
21.30 «Сейшн»

Вівторок, 27 листопада
Cхід 7.32 Захід 16.00
Тривалість дня 8.28

Схід 15.20
Захід 6.14

ТілецьФилип, Григорій

09:00  Кривбасс-Центр
09:20 Новости регионов
09:35 Азбука здоровья
19:00 Кривбасс-Центр
19:20 Новости регионов
19:35 Государственный 

портал
19:45 Аспекты жизни

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»

УТ-1
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.00 

Новости
06.10, 07.05, 08.05, 00.10 

Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 

00.15, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 09.25, 
12.15, 12.50, 00.20 
Погода

06.25, 07.20 Заголовки
06.30 Православный 

календарь
06.35, 07.40 Тема дня
06.45 Мультфильм
06.55, 07.30 Глас народа
07.25 Страна on line
07.35 Эра бизнеса
07.50 Финансовые советы
08.20 Между строк
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.20, 11.55, 20.55 Офици-

альная хроника
09.30 Правительство на 

связи с гражданами
10.00 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
10.45 Дневник ДПКЕ-2012
11.05 В гостях у Д. Гордона
12.10, 18.00, 21.15 Деловой 

мир
12.30 Граница государства
12.55 Украинская песня
13.35 Х/д «Мужские тре-

воги» 1с
15.00 Новости (с сурдопе-

реводом)
15.15 Euronews
15.30, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.40 Сериал «УГРО-1» 5с
16.25 Сериал «Передел» 

11,12с. (заключн.)
18.15 М.Поплавский. «Шоу 

продолжается»
20.10, 21.20, 23.00 Празд-

ничный концерт «С 
Днем, ТеВе»

20.50 Мегалот
21.10 Мир спорта
22.50 Суперлото, Тройка, 

Кено
00.00 Итоги
00.25 Великие битвы. 

Франко-прусская война
01.20 Телеакадемия
02.30 Х/д «Не тот» 1с

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 00.10 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

07.25 Мультфильм «Эски-
моска» (1)

10.00 Мультфильм (1)
10.25, 17.10 Сериал 

«Величественные века. 
Роксолана - 2» (1)

12.45 «Невероятные 
гонки»

13.45 «Полное перевопло-
щение. Дом за неделю»

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

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

набор»
22.00 «Территория 

обмана»
23.05 «Деньги»
00.25 Сериал «Полиция 

Гавайев-2»
02.05 «Золотая коллекция 

футбола Украины»

ИНТЕР
05.25 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей 11»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30, 20.30, 03.25 «Спорт в 

Подробностях»
09.10 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара» (1)
11.05 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2»
12.15 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леони-
дом Каневским 2»

14.05 Сериал «Экстрасенсы 
- детективы»

16.00 Сериал «Счастливчик 
Пашка» (1)

18.10 Сериал «Кровинуш-
ка» (1)

19.00 Программа «О 
жизни»

20.00, 02.55 «Подробности»

20.50, 03.30 «Подробности. 
Неформат»

21.00 Сериал «Санта-
Лючия»

22.55 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей 11» (2)

00.55 «Парк автомобильно-
го периода»

01.20 Х/д «Шахта. Взорван-
ная любовь»

ICTV
05.10 Служба розыска 

детей
05.15, 06.40, 02.50, 04.10 

Погода
05.20, 03.40 Факты
05.35, 04.25 Свитанок
06.35, 07.30 Деловые факты
06.45, 09.25, 12.55, 19.25 

Спорт
06.50 Сериал «Леся+Рома»
07.40 Несекретные файлы
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.30, 02.00 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.35 Сериал «Агент 

национальной безопас-
ности»

12.35, 13.00 Анекдоты по-
украински

12.45 Факты. День
13.10, 22.15 Сериал «Про-

курорская проверка»
14.20, 20.15 Сериал «Бра-

таны-3»
18.45 Факты. Вечер
23.40 Факты. Итоги дня
00.00 Х/д «В осаде-2: Терри-

тория темноты» (2)
02.55 Сериал «В черном 

списке-3»

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Контакт»
07.45, 18.15 «В гостях у 

Ладика и Маши»
08.00, 11.55, 15.15 «Гарна 

новина»
08.05, 16.45 Док.сериал 

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

суждалки»
09.55 «Шаг навстречу»
10.00 Док.фильм «М. 

Гринько - Доторк»
10.30 Х/д «Пять минут 

страха» 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»
15.20 Х/д «Богатая невеста» 

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

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

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

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

нього»
23.10 Х/д «Послесловие» 1 

категория
00.40 «Я i мiй дiм»

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

Самое смешное
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.25 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 01.45 

Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.55, 21.00 Сериал 

«Воронины»
13.20, 14.20 Kids Time
13.25 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья»
15.55 Сериал «Молодо-

жены»
19.30, 01.40 Спортрепортер
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа» (2)
22.05 Сериал «Кухня»
23.10 Ближе к телу
01.50 Служба розыска 

детей
02.00 Сериал «Одна ночь 

любви»

02.45 Сериал «Последний 
аккорд»

СТБ
05.35 «Чужие ошибки. 

Последнее откровение 
авиатора»

06.20, 16.00 «Все буде 
добре!»

08.05, 18.20 «Невероятная 
правда о звездах»

09.45 «Фермер ищет 
жену - 2»

11.45 Х/д «Оазис любви» (1)
13.50 «Битва экстрасенсов. 

Война миров»
18.00, 22.00 «Вiкна- Но-

вини»
20.00, 22.40 «МастерШеф 

- 2»
00.40 Сериал «Доктор 

Хаус» (1)
01.25 Сериал «Комиссар 

Рекс» (1)
02.10 «Вiкна-Спорт»
02.20 Х/д «Версия полков-

ника Зорина» (1)

ТОНИС
06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00, 04.50 Служба 
новостей «Социальный 
пульс»

06.25, 18.50, 21.25 Экономи-
ческий пульс

06.35 Мультфильмы
07.00 Утреннее espresso
09.00 Сериал «Золотой 

теленок» (1)
10.00, 16.50, 02.40 Алло, 

доктор!
11.15 Х/д «Как кузнец 

счастья искал» (1)
14.00 Социальный статус: 

ваши льготы
15.15, 16.30, 17.45, 18.55, 

21.30 Погода
15.30 Дикая Америка
16.00, 03.25 Страна советов
17.50 Отдел кадров
19.00 Сериал «Капитанские 

дети» (1)
20.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
21.35, 05.15 Атлас животно-

го мира
22.30 Кинофан: Х/д «Рус-

ские братья» (2)
00.15 Амурные мелодии (3)
01.20 Х/д «Компрометирую-

щие ситуации. Истинная 
женщина» (3)

ТЕТ
06.00 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
06.50 Узнай как
07.15 Телепузики
07.40 Мультик с Лунтиком
08.10 Мультсериал «Лило 

и Стич» (1)
08.45 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 86 с. (1)
09.45 Сериал «Все женщи-

ны - ведьмы» (1)
10.45 Сериал «Говорящая с 

призраками» 13 с. (1)
11.45, 19.25 Богиня 

шопинга
12.10 Косметический 

ремонт
12.45 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
13.50, 21.15 Кузница звезд 3
14.15 Сериал «Восьмиде-

сятые» (1)
14.50, 20.50 Даешь моло-

дежь!
15.15, 00.55 Вайфайтеры
15.50 Давай, до свидания
17.05, 02.10 Досвидос
17.40, 21.45 Виталька
18.25, 23.00 Чертовщина
18.50, 01.20 БарДак
19.50 Сериал «Дневник 

доктора Зайцевой» 
11 с. (2)

22.00 Сериал «Восьмиде-
сятые» (2)

22.25, 01.45 Рай, гудбай
23.25 Сериал «Потерянная» 

33 с. (2)
00.20 Слишком грубо для 

Ю-туб’а

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00, 17.00, 19.00, 03.25 

События
07.25 Утро с Украиной
09.25, 13.00 Сериал «След» 

(1)
10.00, 20.00 Сериал «Спасти 

босса» (1)
11.00, 21.00 Сериал 

«Пятницкий. Глава 
вторая» (1)

12.00, 04.25 Ток-шоу «Пусть 
говорят»

15.35 Чистосердечное 
признание

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

(1)
19.15, 03.40 События Спорт
19.20, 03.45 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
22.00 Сериал «След»
23.00 Тридцатилетние
00.00 Сериал «Супруги» (1)

01.00 Сериал «Сообще-
ство» (2)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

06.50, 08.40, 23.45, 00.40, 
02.35, 03.35, 04.35 
«Обзор прессы»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
02.00, 04.00 «Время 
новостей»

07.10, 08.10, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15, 06.15 «Биз-
нес-время»

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

08.20, 08.45, 08.55, 09.15, 
10.35, 12.35, 13.10, 14.10, 
16.10, 17.20, 17.50, 22.35, 
22.55, 23.50, 00.35 
«Погода»

08.30 «Хроника дня
09.20, 13.20, 14.20 «5 

элемент»
10.10, 19.30, 02.10 «Время 

интервью»
11.10, 12.10, 20.10, 21.10, 

01.00, 05.00 «Время. 
Итоги дня»

15.15 «Здоровые истории»
16.15 «Драйв»
17.25, 04.10 «Арсенал»
18.15, 04.40 «Агрокон-

троль»
19.50, 02.30, 03.30, 04.30, 

06.25 «Хроника дня»
21.40, 03.00, 06.00 «Время-

Тайм»
22.00, 02.40 «Сканер»
23.30, 00.20, 03.20 «CRIME 

NEWS»

НТН
05.35 Х/д «Без права на 

ошибку» (1)
06.55 Х/д «Освобождение» 

6 с.(1)
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 Сериал «Следствие 

ведет Да Винчи»
11.00 Сериал «NCIS: Лос-

Анджелес»
12.00 Сериал «Детективы»
12.30 Сериал «Человек без 

пистолета»
14.40, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
16.45, 19.00, 23.45, 01.55, 

04.05 «Свiдок»
17.00 Сериал «Оружие»
21.45 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Нью-
Йорк» (2)

00.15 Х/д «Путешествие к 
центру Земли» (2)

02.30 Сериал «Загадочные 
убийства Агаты Кристи» 
(2)

К1
06.30 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
09.15 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.10 Сериал «Тайны 
Смолвиля»

13.00 Сериал «Их пере-
путали в роддоме»

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

монстры»
17.00 «Дом на зависть 

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

ной»
22.40 «Три сестры»
23.00, 00.25 «ШОУМОНРОУ»
23.35 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
00.50 «Бойцовский клуб»

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

Самое смешное
06.40 Подъем
06.55, 20.50 «STREET STYLE»
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 01.25, 03.30, 
04.40 канала

07.30 «Клиника семейной 
медицины»

08.00 «Любимая работа»
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.55 Сериал «Во-

ронины»
13.20, 14.20 Kids’ Time
13.25 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья»
15.55 Сериал «Молодо-

жены»
19.30 «Ваше право»
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 «Автострасти с 

Ларисой Максименко»
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
22.20 «Мой новый 

DRESSCODE»
22.40 «Реальный отпуск»
23.10 Ближе к телу
01.50 Служба розыска 

детей
02.00 Сериал «Одна ночь 

любви»

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

ники убойного отдела. 
Сафари для покойника»

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 
«Ефросинья. 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 «Вкус 

граната»
18.30, 02.30 «Прямой эфир»
19.20 Сериал «Земский 

доктор. Продолжение»
21.05 Сериал «Тайны 

следствия»
22.05 «Диалог со смертью. 

Переговорщики»
23.00 Сериал «Опера. Хро-

ники убойного отдела. 
Сквозное ранение»

23.55 «Вести+»
00.10 «Городок». Дайджест
00.40 Х/д «Жизнь Клима 

Самгина». 14с

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

ние Мухтара-2»
07.35, 13.35, 16.35 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Сегодня

08.25 Квартирный вопрос
09.30 Золотая пыль
10.05 Сериал «Эра стрель-

ца-3»
11.30 «До суда»
12.30, 02.25 Суд присяжных
14.25 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт»

15.35 Сериал «Гончие-4»
17.30, 01.20 «Прокурорская 

проверка»
18.35 «Говорим и пока-

зываем»
19.25 Сериал «Адвокат»
21.15 «Сегодня. Итоги»
21.40 Сериал «Братаны-3»
23.30 Сериал «Дикий»
03.25 «Неопознанные жи-

вые объекты. Загадки 
мира животных»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15 «Контрольная 

закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.55, 04.05 «Модный при-

говор»
12.15 «Время обедать!»
13.00, 01.40 «Дешево и 

сердито»
14.00 Другие новости
14.15 «Понять. Простить»
15.15 «Смак»
15.50 Сериал «Убойная 

сила»
17.00, 02.25 Сериал «Не-

равный брак»
18.40, 03.10 «Давай по-

женимся!»
19.45, 00.40 «Пусть 

говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Синдром 

Дракона»
23.40 «Вечерний Ургант»
00.25 Ночные новости

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 за-

купка
08.40 «Время обедать!»
09.15, 22.15 «Дешево и 

сердито»
10.00 Другие новости
10.25, 14.40 Понять. Про-

стить
11.30 Сериал «Убойная 

сила»
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 «Син-

дром Дракона»
19.20 «Вечерний Ургант»
19.55 Ночные новости
20.10 «Белый воротничок»
20.50 Х/д «Бешеное золото»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Дорогой 

мой человек». 9 с.
10.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«Разоблачение»

11.00 «Израиль за неделю»
12.00 «Большой дозор»
13.00 Х/д «Золотая свадьба» 

1 с.
15.00, 17.00, 01.00 «Особое 

мнение»
16.00 Сериал «Дорогой 

мой человек». 10, 
02.00 с.

18.00, 04.00 «Ищем выход»
19.00 «В круге света»
20.00, 05.00 Сериал «Бан-

дитский Петербург-2 
(Адвокат)». 5 с.

21.00, 03.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-12». 
«Шоковая терапия»

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/д «Золотая свадьба» 

2 с.

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30 Сегодня 

о главном
08.00, 13.00, 20.30, 00.30 

Сегодня
08.30, 19.00, 23.00, 04.00 

Знак восклицания
10.10, 16.30 Вокруг света
11.00 Цивилизация. От вы-

садки в Нормандии до 
Берлина

14.30 Музыка для 
взрослых

17.30 Цивилизация. Роко-
вой магнетизм Адольфа 
Гитлера

21.00 Политклуб Виталия 
Портникова

01.00 Шоу Фрая и Лори

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.30 Х/д «Возврата нет». 6+
08.20 Петровка, 38, 15.50 

16+
08.40, 03.05 «Врачи». Ток-

шоу 16+
09.30, 12.30, 15.30, 17.50 

События
09.50 Х/д «Рецепт колду-

ньи». 12+
11.45 «Pro жизнь». Ток-шоу 

16+
12.55 Док.фильм «Служеб-

ный роман» 12+
13.30 Мультфильм «Самый 

маленький гном»
13.40 «Треугольник» 16+
14.30 Х/д «Платье от кутюр». 

1 с. 12+
16.15 «Приглашает Борис 

Ноткин» 12+
16.40 «Право голоса». 16+
18.15 «Русский вопрос» 

12+
19.05 «Без обмана. Сладкий 

ужас» 16+
19.55 Сериал «Банды». 16+
22.00 События. 25-й час
22.35 Х/д «Тайна записной 

книжки». 12+
00.15 Х/д «Застава в горах»

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.10 Х/д «Приключения 

Кроша»
09.35 Док.фильм «Бало-

вень судьбы Юрий 
Яковлев»

10.40, 17.30 Сериал «Ста-
лин. LIVE»

11.40, 18.30 Сериал «Алек-
сандровский сад»

13.50 Х/д «О любви»
15.25 Док.фильм «Равняет-

ся одному Гафту»
16.25 Док.фильм «Чертова 

дюжина Михаила 
Пуговкина»

20.45 Х/д «Черный треу-
гольник»

00.55 Х/д «Завещание про-
фессора Доуэля»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Фэнтези 

«Десятое Королевство» 
12+

09.35, 17.35, 01.35 Мелодра-
ма «Джейн Эйр» 12+

11.35, 19.35, 03.35 Драма 
«Прочисть мозги» 16+

13.50, 21.50, 05.50 Фэнтези 
«Тайна старого леса» 
16+

ДЕТСКИЙ МИР
04.00, 08.00, 12.00 Х/д 

«Завтра, третьего 
апреля...». 12+

05.15, 09.15, 13.15 Муль-
тсериал «Боцман и 
попугай», вып.2. 0+ 
Мультфильм «Волшеб-
ные фонарики». 0+ 
«Наша няня». 0+ «Кто 
получит приз?». 0+

06.00, 10.00 Мультсериал 
«Воин Сандокан. Король 
тигров». 2 с. 12+ Сказка 
«Садко богатый». 12+ 
Мультфильм «Терехина 
таратайка». 0+

07.00, 11.00 «Уроки тетушки 

Cовы». «Азбука без-
опасности на дороге», 
3,4 с. 6+ Мультфильм 
«Миллион в мешке». 6+ 
«Моя семья». 6+ «Тайна 
желтого куста». 6+

14.00 Х/д «Лиловый шар». 
6+

15.15 Мультсериал «Боц-
ман и попугай», вып.3. 
0+ Сказка «Сказка о 
попе и о работнике его 
Балде». 12+

16.00 Мультсериал «Воин 
Сандокан. Король 
тигров». 3 с. 12+ Сказка 
«Добрыня Никитич». 
12+ Мультфильм «Петух 
и краски». 0+

17.00 «Уроки тетушки 
Cовы». «Азбука безопас-
ности на дороге», 5,6 с. 
6+ Мультфильм «Петя и 
волк». 6+ «Гаврош». 12+ 
«Богданчик и барабан». 
6+

НАШЕ КИНО
06.00 Х/д «Пиковая дама» 

12+
08.00 Х/д «Дикое поле» 12+
10.00 Х/д «Третья планета» 

18+
12.00 Х/д «Случайный 

адрес» 16+
13.30 Х/д «Ты должен жить» 

12+
15.00 Х/д «В Москве про-

ездом» 12+
16.30 Х/д «Шестой» 12+
18.00 Х/д «Друзья и годы» 

12+
20.30 Х/д «Казачья быль» 

12+
22.00 Х/д «Роковая ошибка» 

18+
00.00 Х/д «Дубровский» 12+

КИНОКЛУБ
05.00 Х/д «Семейный пор-

трет в интерьере» 16+
07.05 Х/д «Пина: Танец 

страсти» 6+
09.00, 01.00 Х/д «Дрянные 

девчонки 2» 12+
11.00, 03.00 Х/д «Жизнь 

других» 16+
13.20 Х/д «Чужие на райо-

не» 16+
15.00 Х/д «13 убийц» 18+
17.10 Х/д «2016: Конец 

ночи» 16+
19.00 Х/д «Воображаемая 

жизнь ангелов» 16+
21.00 Х/д «Затаившиеся» 

16+
22.30 «Плюс кино» 12+
23.00 Х/д «Под нажимом 

(Под прицелом)» 16+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «...До 16 и старше» 

12+
04.50 Док.фильм «В ответ 

на ваше письмо» 12+
05.30 «Поет Ивица Шерфе-

зи» 12+
05.50 Х/д «Смеханические 

приключения Тарапунь-
ки и Штепселя». «Чело-
век или машина?» 12+

07.00 «Я возвращаю Ваш 
портрет» 12+

08.00, 14.00, 20.00 «Рожден-
ные в СССР» 12+

09.00 «Народный артист 
СССР А.Н. Грибов» 12+

10.00 «Битломания» 12+
11.05 «Веселый калейдо-

скоп» 12+
11.50 Х/д «Смеханические 

приключения Тарапунь-
ки и Штепселя». «Чело-
век и машина!» 12+

13.00 «У театральной 
афиши» 12+

15.00 «Лирическое на-
строение» 12+

16.00 Док.фильм «Василий 
Шукшин. Писатель, 
актер, режиссер» 12+

17.30 Х/д «Лучшая дорога 
нашей жизни» 12+

19.00 «50/50» 12+
21.00 «Бенефис С. Мартин-

сона» 12+
22.05 «КВН 87-88» 12+
23.05 «Рожденные в 

СССР 12+
00.05 Док.фильм «В афи-

шах не значатся» 12+
01.00 «Концерт в честь 

артиста» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Авантюрист-

ка». ф. 3. «Проигравший 
получает всё». 2 ч. 16+

19.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала - 3». 3 с. «Пере-
летная птица». 16+

20.00 Сериал «Гончие - 2». 
ф. 3. «На грани безумия», 
4 с. 16+

00.00 Сериал «Авантюрист-
ка». ф. 3. «Проигравший 
получает всё». 3 ч. 16+

01.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала - 3». 4 с. «Слу-
чайный свидетель». 16+

TV 1000
02.00 Криминальное кино 

«Мечта Кассандры»
03.55 Комедия «Переход-

ный возраст»
05.30 Боевик «Прямая и 

явная угроза»
07.55 Боевик «Авария»
09.35 Драма «Игры разума»
11.55 Криминальное кино 

«Пылающая равнина»
13.50 Комедия «Prada и 

чувства»
15.50 Драма «Авиатор»
18.50, 00.15 Драма «В 

чужом ряду»
20.40 Комедия «Мертвец в 

колледже»
22.20 Драма «Грозовой 

перевал»

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.00 Мультсериал 

«Бен-10. Инопланетная 
сверхсила» (1)

08.15, 09.30 Улётное видео 
по-русски

08.35, 20.35 «Облом UA»
09.00, 21.00 Новости 2+2
09.25, 21.25 Проспорт
10.05, 10.30, 20.00 

«Сумасшедшее видео 
по-украински»

11.10 «ДжеДАИ»
11.50 Убойное видео
12.55 Сериал «Десантура» 

(1)
14.00 Сериал «Солдаты» (1)
16.00 Сериал «Лесник» (1)
18.00 Сериал «Афганский 

призрак» (2)
19.00 Сериал «Сармат» (1)
21.30 Х/д «За линией 

фронта» (2)
00.00 Сериал «Детектив 

Дрезден: Секретные 
материалы» (3)

TV1000 ACTION
03.00 Фильм ужасов «Аку-

лозавр»
05.00 Боевик «СуперМак-

Грубер»
07.00 Триллер «Дурное 

влияние»
09.00 Фильм ужасов «Битва 

в пустыне»
10.50 Боевик «Взвод»
13.00 Триллер «Снайпс»
15.00 Комедия «Зомби по 

имени Фидо»
17.00 Боевик «Мститель»
19.00 Криминальное кино 

«Зловещие мертвецы 3. 
Армия тьмы»

21.00 Боевик «Всем нужна 
Кэт»

23.00 Мягкая эротика 
«День секретаря 3»

00.30 Мягкая эротика 
«Девушка по вызову»

ДОМ КИНО
02.00 Х/д «Други игрищ и 

забав» 12+
02.25 Х/д «Когда на юг уле-

тят журавли...» 16+
05.25, 07.10, 16.00, 17.45, 

01.55 «Окно в кино»
05.30, 16.05 Сериал «Само-

званцы» 16+
06.20, 17.00, 01.05 Сериал 

«Два цвета страсти» 16+
07.15 Х/д «Деревенский 

романс» 12+
08.50 Х/д «Подкидыш»
10.00 Х/д «Домовой» 18+
11.50 Х/д «Любовь к ближ-

нему» 12+
13.05 Х/д «Чёрная вуаль» 

16+, Х/д «Везучая»
17.50 Х/д «Лапушки»
19.40 Х/д «Кадриль» 12+
21.05 Х/д «Не стреляйте в 

белых лебедей»
23.20 Х/д «Ярослав» 16+

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

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

для ребенка»
07.30 «Клуб юмора»
09.00, 18.00 Сериал «Конан»
09.50 Х/д «Молли и мопс-3»
11.40, 17.00 Сериал «От-

чаянные родители»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол»
16.30 Мультсериал 

«Сокровища острова 
черепах»

19.00 Сериал «Эленн и 
ребята»

20.15 Х/д «Вернись»
22.00 «33 м2»

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

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

про все»
08.25 «Восточные танцы»
08.50, 00.10 MaxxiМузыка
09.50, 21.30 «Кухня на 

шпильках»
10.30, 20.05 Взрослые дети
11.05 Что такое хорошо и 

что такое плохо?
12.25, 14.05 «Выдающиеся 

мужчины»
12.35, 16.45 Телеювелир-

торг
14.50 Х/д «О бедном гусаре 

замолвите слово»
20.45 «Женские откро-

вения»
22.10 Х/д «Табор уходит 

в небо»

Середа, 28 листопада
Cхід 7.33 Захід 15.59
Тривалість дня 8.29

Схід 15.59. Захід 7.12
Повний місяць 

БлизнюкиДимитрій, Ілдія, Поїсій

09:00 Кривбасс-Центр
09:20 Новости регионов
09:35 Государственный 

портал
09:45 Аспекты жизни
19:00 Кривбасс-Центр
19:20 Новости регионов
19:35 Зеркало
19:50 Юные эксперты

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.00 

Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 

23.15, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 09.15, 
12.15, 23.20 Погода

06.25, 07.20 Заголовки
06.30 Православный 

календарь
06.35, 07.40 Тема дня
06.45 Мультфильм
06.55, 07.30 Глас народа
07.25 Страна on line
07.35 Эра бизнеса
07.50 Финансовые советы
08.20, 00.40 Между строк
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.10, 20.55 Официальная 

хроника
09.20 Книга.ua
09.40 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
10.50 Дневник ДПКЕ-2012
11.10 Здоровье
12.10, 18.05, 21.20 Деловой 

мир
12.20 Аудиенция. Страны 

от А до Я
12.45 Шаг к звездам
13.35 Х/д «Мужские тре-

воги» 2с
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

(с сурдопереводом)
15.15 Euronews
15.20, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.35 Сериал «УГРО-1» 6-8с
17.55 Последнее пред-

упреждение
18.35 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка 
(жен.)

20.00 «Сила, которая объ-
единяет бизнес». Съезд 
Федерации работодате-
лей Украины

21.15 Мир спорта
21.30 Опыт
22.55 Тройка, Кено, 

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

стание крестьян Уота 
Тайлера

01.35 Телеакадемия
02.35 Х/д «Не тот» 2с
04.25 Док.фильм «Ж.М.В. 

Тернер»
05.20 Мультсериал «Ка-

спер. Школа страха»

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.00, 01.20 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 Мультфильм (1)
10.25, 17.10 Сериал 

«Величественные века. 
Роксолана - 2» (1)

12.45 «Невероятные 
гонки»

13.45 «Полное перевопло-
щение. Дом за неделю»

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

мы - 2»
16.45 «ТСН. Избранное»
20.15, 21.45 «Четыре 

свадьбы - 2»
23.15 «Козырное пати»
23.30, 05.00 Сериал «По-

лиция Гавайев-2» (2)
01.35 «Золотая коллекция 

футбола Украины»

ИНТЕР
05.25 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей 11»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30, 20.30, 02.50 «Спорт в 

Подробностях»
09.10 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2»
12.15 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леони-
дом Каневским 2»

14.05 Сериал «Экстрасенсы 
- детективы»

16.00 Сериал «Счастливчик 
Пашка» (1)

18.10 Сериал «Кровинуш-
ка» (1)

19.00 Программа «О 
жизни»

20.00, 02.20 «Подробности»
20.50, 02.55 «Подробности. 

Неформат»
21.00 Сериал «Санта-Лю-

чия» Заключительная
22.55 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей 11» (2)
00.55 Х/д «Вернуть Веру» (1)

ICTV
05.25, 06.55, 02.45, 04.00 

Погода
05.30, 03.35 Факты
05.45, 04.20 Свитанок
06.45, 07.35 Деловые факты
07.00, 09.25, 12.55, 19.25 

Спорт
07.10 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Максимум в Украине
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.30, 01.55 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.35 Сериал «Агент 

национальной безопас-
ности»

12.35, 13.00 Анекдоты по-
украински

12.45 Факты. День
13.10, 22.15 Сериал «Про-

курорская проверка»
14.20, 20.15 Сериал «Бра-

таны-3»
18.45 Факты. Вечер
23.40 Факты. Итоги дня
00.00 Х/д «Тень якудза» (2)
02.50 Сериал «В черном 

списке-3»

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.00, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

Ладика и Маши»
08.00 «Пiдземка»
08.10 «Медицинский 

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

05.45 «Погода»
09.40 «На углу улиц»
10.10 «Контакт»
10.40 Х/д «Послесловие» 1 

категория
12.15, 19.55 «Рассуждалки»
12.25 «Шаг навстречу»
12.30 «Косметичка»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
13.30 Молодiжна програ-

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

Цветник»
14.30 «Беседы о вечном»
15.15 Х/д «Учитель танцев» 

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

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

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

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

Євмiнова»
22.00 «Книжная полка»
23.10 Х/д «Молодые» 1 

категория
00.40 «Я i мiй дiм»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.10 Сериал «Стройбатя»
06.00 Очевидец. Самое 

смешное
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
06.45 Очевидец. Самое 

шокирующее
07.30, 08.30, 19.00, 01.30 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 01.50 

Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.55, 21.00 Сериал 

«Воронины»
13.20, 14.20 Kids Time
13.25 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья»
15.55 Сериал «Молодо-

жены»
19.30, 01.45 Спортрепортер
19.40 Пираньи 173
20.00 Сериал «Закрытая 

школа» (2)
22.05 Сериал «Кухня»
23.10 Парад порад-2

СТБ
05.30 «Чужие ошибки. Три 

товарища»
06.15, 16.00 «Все буде 

добре!»
07.55, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»

09.35 «Беременна в 16»
10.40 «Дочки-матери»
11.40 Х/д «Zolushka. ru» (1)
13.55 «Битва экстрасенсов. 

Война миров»
18.00, 22.00 «Вiкна- Но-

вини»
20.00, 22.40 «Зваженi та 

щасливi - 2»
00.55 Сериал «Доктор 

Хаус» (1)
01.40 Сериал «Комиссар 

Рекс» (1)
02.25 «Вiкна-Спорт»
02.35 Х/д «Возвращение 

«Святого Луки» (1)

ТОНИС
06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00, 04.50 Служба 
новостей «Социальный 
пульс»

06.25, 18.50, 21.25 Экономи-
ческий пульс

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

танские дети» (1)
10.00, 16.50, 03.10 Алло, 

доктор!
11.15 Х/д «Как поссорился 

Иван Иванович с 
Иваном Никифорови-
чем» (1)

14.00 Социальный статус: 
ваше здоровье

15.15, 16.30, 17.45, 18.55, 
21.30 Погода

15.30 Дикая Америка
16.00, 03.55 Страна советов
17.50 Отдел кадров
20.00 Социальный статус: 

ваш дом
21.35, 05.15 Атлас животно-

го мира
22.30 Кинофан: Х/д «Ноч-

ные забавы» (2)
00.40 Амурные мелодии (3)
01.40 Х/д «Сладкий трепет» 

(3)
04.25 Дневник для роди-

телей

ТЕТ
06.00 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
06.50 Узнай как
07.15 Телепузики
07.40 Мультик с Лунтиком
08.10 Мультсериал «Лило 

и Стич» (1)
08.45 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 87 
серия (1)

09.45 Сериал «Все женщи-
ны - ведьмы» (1)

10.45 Сериал «Говорящая 
с призраками» 14 
серия (1)

11.45, 19.25 Богиня 
шопинга

12.10 Косметический 
ремонт

12.45 Сериал «Моя пре-
красная няня» (1)

13.50, 21.15 Кузница звезд 3
14.15 Сериал «Восьмиде-

сятые» (1)
14.50, 20.50 Даешь моло-

дежь!
15.15, 00.55 Вайфайтеры
15.50 Давай, до свидания
17.05, 02.10 Досвидос
17.40 Виталька
18.25, 22.55 Чертовщина
18.50, 01.20 БарДак
19.50 Сериал «Дневник 

доктора Зайцевой» 12 
серия (2)

21.55 Сериал «Восьмиде-
сятые» (2)

22.20, 01.45 Рай, гудбай
23.20 Сериал «Потерянная» 

34 серия (2)
00.15 Слишком грубо для 

Ю-туб’а

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

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

События
07.25 Утро с Украиной
09.25, 13.00, 22.00 Сериал 

«След» (1)
10.00 Сериал «Спасти 

босса» (1)
11.00, 20.00 Сериал 

«Пятницкий. Глава 
вторая» (1)

12.00, 04.30 Ток-шоу «Пусть 
говорят»

15.35 Чистосердечное 
признание

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

(1)
19.15, 03.45 События Спорт
19.20, 03.50 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
23.00 Сериал «Супруги» (1)
01.00 Сериал «Сообще-

ство» (2)
01.45 Х/д «Шоттас» (3)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

06.50, 08.40, 23.45, 00.40, 
02.35, 03.35, 04.35 
«Обзор прессы»

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

07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15, 06.15 «Биз-
нес-время»

07.25 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

08.20, 08.45, 08.55, 09.15, 
10.35, 12.35, 13.10, 14.10, 
16.10, 17.20, 17.50, 22.35, 
22.55, 23.50, 00.35 
«Погода»

08.30, 16.15, 19.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 06.25 
«Хроника дня»

09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «5 
элемент»

10.10 «Время iнтерв’ю»
11.10, 12.10, 20.10, 21.10, 

01.00, 05.00 «Время. 
Итоги дня»

17.25, 04.10 «Сканер»
18.15, 04.40 «Лесной 

патруль»
19.30, 02.10 «Время ин-

тервью»
21.40, 03.00, 04.00, 06.00 

«Время-Тайм»
22.00, 02.40 «Энергонад-

зор»
23.30, 00.25, 03.20 «CRIME 

NEWS»

НТН
05.30 Х/д «Фронт без 

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

дела»
10.00 Сериал «Следствие 

ведет Да Винчи»
11.00 Сериал «NCIS: Лос-

Анджелес»
12.00 Сериал «Детективы»
12.30 Сериал «Человек без 

пистолета»
14.40, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
16.45, 19.00, 23.45, 01.55, 

04.00 «Свiдок»
17.00 Сериал «Оружие»
21.45 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Нью-
Йорк» (2)

00.15 «Случайный сви-
детель»

00.30 «Покер. PokerStars 
Pro Challenge»

01.30 «Речовий доказ»

К1
06.30 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
09.15 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.10 Сериал «Тайны 
Смолвиля»

13.00 Сериал «Их пере-
путали в роддоме»

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»
22.40 «Три сестры»
23.00, 00.25 «ШОУМОНРОУ»
23.35 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
00.50 «Бойцовский клуб»
01.45 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ 
05.10 Сериал «Стройбатя»
06.00 Очевидец. Самое 

смешное
06.40 Подъем
06.45 Очевидец. Самое 

шокирующее
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 01.30, 03.35, 
04.35 канала

07.30 «Путь к спеху»
08.00 «Променад»
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.55 Сериал «Во-

ронины»
13.20 Kids’ Time
13.25 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.20 «36.6»
14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья»
15.55 Сериал «Молодо-

жены»
19.40 Пираньи 173
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 «Respect TV»
22.00 «Васильевский 

остров»
22.30 Сериал «Кухня»
23.10 Парад порад-2

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Утро России»
08.05, 23.40 Сериал «Опера. 

Хроники убойного 
отдела. Сквозное 
ранение»

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 
«Ефросинья. 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 «Голубка»
18.30 «Прямой эфир»
19.20 Сериал «Земский 

доктор. Продолжение»
21.05 Сериал «Тайны 

следствия»
22.05 «Поединок»
00.35 «Вести+»
00.55 Х/д «День счастья»

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

ние Мухтара-2»
07.35, 13.35, 16.35 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Сегодня

08.25 Дачный ответ
09.30 «Медицинские 

тайны»
10.05 Сериал «Эра стрель-

ца-3»
11.30 «До суда»
12.30, 02.25 Суд присяжных
14.25 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт»

15.35 Сериал «Гончие-4»
17.30, 01.20 «Прокурорская 

проверка»
18.35 «Говорим и пока-

зываем»
19.25 Сериал «Адвокат»
21.15 «Сегодня. Итоги»
21.40 Сериал «Братаны-3»
23.30 Сериал «Дикий»
03.25 «Неопознанные жи-

вые объекты. Загадки 
мира животных»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15 «Контрольная 

закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.55, 04.05 «Модный при-

говор»
12.15 «Время обедать!»
13.00, 01.40 «Дешево и 

сердито»
14.00 Другие новости
14.15 «Понять. Простить»
15.15 «Смак»
15.50 Сериал «Убойная 

сила»
17.00, 02.25 Сериал «Не-

равный брак»
18.40, 03.10 «Давай по-

женимся!»
19.45, 00.40 «Пусть 

говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Синдром 

Дракона»
23.40 «Вечерний Ургант»
00.25 Ночные новости

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 за-

купка
08.40 «Время обедать!»
09.15, 22.15 «Дешево и 

сердито»
10.00 Другие новости
10.25, 14.40 Понять. Про-

стить
11.30 Сериал «Убойная 

сила»
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 «Син-

дром Дракона»
19.20 «Вечерний Ургант»
20.00 Ночные новости
20.15 «Гримм»
20.55 Х/д «Вылет задержи-

вается»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Дорогой 

мой человек». 10 серия
10.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«Шоковая терапия»

11.00 «Страна и люди»
12.00 «В круге света»
13.00 Х/д «Золотая свадьба» 

2 серия
15.00, 17.00, 01.00 «Особое 

мнение»
16.00 Сериал «Дорогой 

мой человек». 11, 02.00 
серия

18.00 «48, 04.00 минут»

19.00 «Своими глазами»
20.00, 05.00 Сериал «Бан-

дитский Петербург-2 
(Адвокат)». 6 серия

21.00, 03.00 Сериал 
«Улицы разбитых фона-
рей-12». «Неудачные 
пробы»

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/д «Миф о Леониде»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30 Сегодня 

о главном
08.00, 13.00, 20.30, 00.30 

Сегодня
08.30, 19.00, 23.00, 04.00 

Знак восклицания
09.25 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.10, 16.30 Вокруг света
11.00 Цивилизация. Роко-

вой магнетизм Адольфа 
Гитлера

14.30 Политклуб Виталия 
Портникова

17.30 Цивилизация. 
История расизма

21.00 Вечер с Николаем 
Княжицким

01.00 Шоу Фрая и Лори

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.45 Х/д «Шестой». 6+
08.20 Петровка, 38, 15.50 

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

События
09.50 Х/д «Такси для анге-

ла». 1-2 серия 12+
11.40 «Pro жизнь». Ток-шоу 

16+
12.55 Док.фильм «Вий» 12+
13.30 Мультфильм «Чужой 

голос»
13.40 «Треугольник» 16+
14.30 Х/д «Платье от кутюр». 

2 серия 12+
16.15 «Города мира. Варша-

ва» 16+
16.40 «Право голоса». 16+
18.15 Док.фильм «Не ро-

дись красивой». 12+
19.55 Сериал «Банды». 16+
22.00 События. 25-й час
22.35 Х/д «Сувенир для про-

курора». 12+
00.25 Х/д «Вторжение». 6+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.45 Х/д «Там, на неведо-

мых дорожках»
10.00 Док.фильм «Свобода 

быть Олегом Меньши-
ковым»

11.05, 17.30 Сериал «Ста-
лин. LIVE»

12.05, 18.30, 19.35 Сериал 
«Александровский сад»

14.15 Х/д «Хотите - верьте, 
хотите - нет»

15.30 Док.фильм «Пестрая 
лента. Зиновий Гердт»

16.30 Док.фильм «Леонид 
Броневой. Формула 
обаяния»

20.45 Х/д «В последнюю 
очередь»

22.45 Х/д «Шестой»
00.15 Х/д «О любви»
01.50 Х/д «Смотри в оба!»
03.05 Х/д «В Крыму не 

всегда лето»
05.25 Саундтреки

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Фэнтези 

«Десятое Королевство» 
12+

09.35, 17.35, 01.35 Мелодра-
ма «Просто вместе» 12+

11.15, 19.15, 03.15 Драма 
«Белая лента» 16+

13.45, 21.45, 05.45 Мело-
драма «Последнее 
метро» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
04.00, 08.00, 12.00 Х/д 

«Лиловый шар». 6+
05.15, 09.15, 13.15 Муль-

тсериал «Боцман и 
попугай», вып.3. 0+ 
Сказка «Сказка о попе 
и о работнике его 
Балде». 12+

06.00, 10.00 Мультсериал 
«Воин Сандокан. Король 
тигров». 3 серия 12+ 
Сказка «Добрыня Ники-
тич». 12+ Мультфильм 
«Петух и краски». 0+

07.00, 11.00 «Уроки тетушки 
Cовы». «Азбука безопас-
ности на дороге», 5,6 
серия 6+ Мультфильм 
«Петя и волк». 6+ «Гав-
рош». 12+ «Богданчик и 
барабан». 6+ «Солдат-
ский кафтан». 6+

14.00 Х/д «Стеклянные 
бусы». 12+

15.10 Мультсериал 
«Боцман и попугай», 
вып.4. 0+ Мультфильм 
«Великая битва слона с 
китом». 6+ «Как казаки 
инопланетян встреча-
ли». 12+ «Серебряное 
копытце». 6+

16.00 Мультсериал «Воин 
Сандокан. Король ти-
гров». 4 серия 12+ Сказ-
ка «Шут Балакирев», 12+ 
Мультфильм «Непоседа, 
Мякиш и Нетак». 0+

17.00 «Уроки тетушки 
Cовы». «Азбука безопас-
ности на дороге», 7-9 
серия 6+ Мультфильм 
«Пилюля». 6+ «Лиса, 
медведь и мотоцикл с 
коляской». 6+ «Неудач-
ники». 6+

НАШЕ КИНО
06.00 Х/д «Друзья и годы» 

12+
08.30 Х/д «Казачья быль» 

12+
10.00 Х/д «Роковая ошибка» 

18+
12.00 Х/д «Дубровский» 12+
13.30 Х/д «Дюма на Кавка-

зе» 12+
15.00 Х/д «Мама вышла 

замуж» 12+
16.30 Х/д «Супруги Орловы» 

16+
18.00 Х/д «Девушка и Гранд» 

12+
20.00 Х/д «Следопыт» 16+
22.00 Х/д «Танк «Клим Во-

рошилов-2» 12+
00.00 Х/д «Конец старой 

Березовки» 12+
01.30, 03.00 Х/д «Обрыв» 

12+
04.30 Х/д «Дикий пляж» 18+

КИНОКЛУБ
05.20 Х/д «Чужие на райо-

не» 16+
07.00 Х/д «13 убийц» 18+
09.10, 01.00 Х/д «2016: 

Конец ночи» 16+
11.00, 03.00 Х/д «Вообра-

жаемая жизнь ангелов» 
16+

13.00 Х/д «Затаившиеся» 
16+

15.00 Х/д «Под нажимом 
(Под прицелом)» 16+

17.00 Х/д «Джейн Эйр» 12+
19.00 Х/д «Три беглеца» 12+
21.00 Х/д «Призрак» 12+
23.10 Х/д «Чёрные небеса» 

16+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Битломания» 12+
05.05 «Веселый калейдо-

скоп» 12+
05.50 Х/д «Смеханические 

приключения Тарапунь-
ки и Штепселя». «Чело-
век и машина!» 12+

07.00 «У театральной 
афиши» 12+

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 
«Рожденные в СССР» 
12+

09.00 «Лирическое на-
строение» 12+

10.00 «Василий Шукшин. 
Писатель, актер, режис-
сер» 12+

11.30, 17.30 Х/д «Лучшая до-
рога нашей жизни» 12+

13.00 «50/50» 12+
15.00 «Бенефис С. Мартин-

сона» 12+
16.05 «Международная 

панорама» 16+
16.40 «История любви. 

Ирина Аллегрова» 12+
18.50 «Интервью у музыки. 

Никита Богословский» 
12+

21.00 «ТЕМА» 12+
22.00 «...До 16 и старше» 

12+
22.50 Док.фильм «В ответ 

на ваше письмо» 12+
23.30 «Поет Ивица Шерфе-

зи» 12+
23.50 Х/д «Смеханические 

приключения Тарапунь-
ки и Штепселя». «Чело-
век или машина?» 12+

01.00 «Я возвращаю Ваш 
портрет» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Авантюрист-

ка». ф. 3. «Проигравший 
получает всё». 3 ч. 16+

19.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала - 3». 4 серия 
«Случайный свидетель». 
16+

20.00 Сериал «Гончие - 3». 
ф. 1. «Братство наро-
дов», 1 серия 16+

21.00 Сериал «Молодой 
человек из хорошей 
семьи». 3 серия 16+

22.30 Х/д «Рафферти». 1 
серия

00.00 Сериал «Авантюрист-
ка». ф. 3. «Проигравший 
получает всё». 4 ч. 16+

TV 1000
02.00 Комедия «Элиза-

беттаун»
04.10 Драма «Грозовой 

перевал»
06.10 Криминальное кино 

«Пылающая равнина»
08.10 Комедия «Prada и 

чувства»
10.10 Приключения «Пять 

детей и волшебство»
11.50 Комедия «После про-

чтения cжечь»
13.50 Боевик «Баллистика. 

Экс против Сивер»
15.40 Мультфильм 

«Скуби-ду 2. Монстры 
на свободе»

17.20, 00.00 Комедия «Мир 
Уэйна 2»

19.30 Драма «Умереть 
заново»

21.30 Комедия «Форрест 
Гамп»

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.00 Мультсериал 

«Бен-10. Инопланетная 
сверхсила» (1)

08.15, 09.30 Улётное видео 
по-русски

08.35 «Облом UA»
09.00, 21.00 Новости 2+2
09.25, 21.25 Проспорт
10.05, 10.30 «Сумасшедшее 

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

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

призрак» (2)
20.00 «Убойное видео»
20.35 Сильный аргумент. 

«Нереальные истории»
21.30 Х/д «Черный ястреб» 

(2)
00.55 Сериал «Детектив 

Дрезден: Секретные 
материалы» (3)

03.05 Сумасшедшая 
скрытая камера

03.50 Сериал «Остров 
любви. Приговор» (2)

TV1000 ACTION
03.00 Боевик «Взвод»
05.10 Комедия «Каффс»
07.00 Триллер «Снайпс»
09.00 Драма «Защита 

Лужина»
11.00 Боевик «Эра дра-

конов»
13.00 Комедия «Фокус-

ники»
15.00 Боевик «Мститель»
17.00 Фильм ужасов «Про-

клятие 3»
19.00 Боевик «Всем нужна 

Кэт»
21.00 Криминальное кино 

«Коллекционер»
23.00 Мягкая эротика 

«Девушка по вызову»
00.30 Мягкая эротика 

«Дипломированная 
медсестра»

ДОМ КИНО
02.00 Х/д «Жили-были»
02.20 Х/д «Первая попытка» 

12+
05.25, 07.10, 16.00, 17.45, 

01.55 «Окно в кино»
05.30, 16.05 Сериал «Само-

званцы» 16+
06.20, 17.00, 01.05 Сериал 

«Два цвета страсти» 16+
07.15 Сериал «Деревен-

ский романс» 12+
08.50 Х/д «Пристань на том 

берегу»
09.50 Х/д «Семейка Ады» 

16+
11.25 Х/д «Не может быть» 

12+
13.00 Х/д «Реальный папа»
14.30 Х/д «Суходол» 16+
17.50 Х/д «Лапушки»
19.40 Х/д «Бег от смерти» 

18+
21.05 Х/д «Вакансия»
22.20 Х/д «Жена керосин-

щика» 18+
23.55 Х/д «Жертва науки» 

12+

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

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

для ребенка»
07.30 «Клуб юмора»
09.00, 18.00 Сериал «Конан»
09.50 Х/д «Кроткий Бэн»
11.40, 17.00 Сериал «От-

чаянные родители»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол»
16.30 Мультсериал 

«Сокровища острова 
черепах»

19.00 Сериал «Эленн и 
ребята»

20.15 Х/д «Где-то там»
22.00 «33 м2»

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

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

про все»
08.25 «Восточные танцы»
08.50, 00.10 MaxxiМузыка
09.50 «Кухня на шпильках»
10.30, 20.05 Взрослые дети
11.05 «В поисках новых 

впечатлений»
12.25, 14.05 «Выдающиеся 

мужчины»
12.35, 16.45 Телеювелир-

торг
14.50 Х/д «Табор уходит 

в небо»
20.45 Портретные очерки. 

Александр Абдулов
21.30 «КиноМакси»
22.10 Х/д «Слезы капали»

Четвер, 29 листопада
Cхід 7.35 Захід 15.58
Тривалість дня 8.23

Схід 16.44 
Захід 8.05

БлизнюкиМатфей

09:00 Кривбасс-Центр
09:20 Новости регионов
09:35 Зеркало
09:50 Юные эксперты
19:00 Кривбасс-Центр
19:20 Новости регионов
19:35 Диалог 

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»

УТ-1
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.00 

Новости
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 

00.40, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 09.25, 
12.15, 00.45 Погода

06.25, 06.35, 07.30, 07.45 
Тема дня

06.30, 06.45, 07.20, 07.40 
Страна on line

06.50 Православный 
календарь

07.35 Эра бизнеса
07.50 Финансовые советы
08.20 Между строк
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня
09.15, 11.55 Официальная 

хроника
09.30 Док.фильм «Конец 

света. Лжепророки»
09.55 Театральные сезоны
10.45 Дневник ДПКЕ-2012
11.05 Ток-шоу «Вера. На-

дежда. Любовь»
12.10, 21.10 Деловой мир
12.30 «Предвечерье» с 

Т.Щербатюк
13.05 Окраина
13.30 Х/д «Товарищ 

генерал»
15.00 Новости (с сурдопе-

реводом)
15.10 Euronews
15.30, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.35 Док.фильм «Доллар»
15.45 Сериал «УГРО-1» 9-11с
18.05 По дорогам Украины
18.25 Концерт «Лучшее 

со Славянского базара 
2012»

20.40, 01.30 After Live (За 
кулисами Шустер-Live)

21.15, 22.50 Шустер-Live
22.45 Тройка, Кено, Секун-

да удачи
00.30 Итоги
00.50 От первого лица
01.50 Хит-парад «Нацио-

нальная двадцатка» (с 
сурдопереводом)

03.00 Телеакадемия

КАНАЛ «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 05.20 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 Мультфильм (1)
10.25, 17.10 Сериал 

«Величественные века. 
Роксолана - 2» (1)

12.45 «Невероятные 
гонки»

13.45 «Полное перевопло-
щение. Дом за неделю»

14.45, 03.20 «Не ври 
мне - 3»

15.45 «Семейные мелодра-
мы - 2»

16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «Киев вечерний»
22.00 Х/д «Защитник» (2)
23.55 Х/д «Охотники за раз-

умом» (2)
01.55 Сериал «Полиция 

Гавайев-2» (2)

ИНТЕР
05.25 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей 11»
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 «Возвраще-

ние Мухтара» (1)
10.05 Сериал «Женить 

Казанову» 1-8сс. (1)
12.15 Сериал «Женить 

Казанову» закл. (1)
18.10 Сериал «Кровинуш-

ка» (1)
19.00 Программа «О 

жизни»
20.00 «Подробности»
20.30 Спорт в Подроб-

ностях
20.50 «Подробности. Не-

формат»
21.00 «Большая Разница 

по-украински»
23.00 «Большая политика с 

Евгением Киселевым»

ICTV
05.20 Служба розыска 

детей
05.25, 06.55, 02.45, 04.05 

Погода
05.30, 03.35 Факты

05.45, 04.10 Свитанок
06.45, 07.35 Деловые факты
07.00, 09.25, 12.55, 19.25 

Спорт
07.10 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Провокатор
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.30, 01.55 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.40 Сериал «Агент 

национальной безопас-
ности»

12.35, 13.00 Анекдоты по-
украински

12.45 Факты. День
13.10, 22.15 Сериал «Про-

курорская проверка»
14.25, 20.15 Сериал «Бра-

таны-3»
18.45 Факты. Вечер
23.40 Факты. Итоги дня
00.00 Х/д «Хранитель» (2)

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Перчинка»
07.45, 18.15 «В гостях у 

Ладика и Маши»
08.00, 14.25, 21.50 «Юриди-

ческая консультация»
08.05 «Рассуждалки»
08.15 «На землi на рiднiй...»
08.20 «Епiзоди колиш-

нього»
09.00 «Беседы о вечном»
09.40, 23.15 «Близкие 

Путешествия»
10.00, 02.30 Молодiжна 

програма «Cтудiя»
10.30 Х/д «Молодые» 1 

категория
12.00 «Контакт»
12.30 «На углу улиц»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
14.00 «Пiдземка»
14.10 «Интеркласс»
14.30 «Телеспортклуб»
15.15 Х/д «Учитель танцев» 

2 серия 1 категория
16.55 «Медицинский 

журнал»
17.15 «Магия природы»
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 Х/д «Вы мне писали» 1 

категория
01.10 «Сад. Огород. 

Цветник»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.05 Служба розыска 

детей
05.10 Сериал «Стройбатя»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое шокирующее
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.10 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 01.30 

Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.55, 21.00 Сериал 

«Воронины»
13.20, 14.20 Kids Time
13.25 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья»
15.55 Сериал «Молодо-

жены»
19.30, 01.25 Спортрепортер
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа» (2)
22.05 Сериал «Кухня»
23.10 Украина чудес 2
01.35 Сериал «Одна ночь 

любви»
02.40 Сериал «Последний 

аккорд»
03.25, 04.20 Зона ночi
03.30 Третя влада
04.25 Скiфи
04.30 Скiфи (свiдчення i 

версiї)

СТБ
05.25 Х/д «Собака на 

сене» (1)
07.50 Х/д «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго» (1)

09.45 Х/д «Сестренка» (1)
11.50, 01.55 Х/д «Неулови-

мые мстители» (1)
13.15 Х/д «Новые приклю-

чения неуловимых» (1)
15.05 Х/д «Корона Россий-

ской империи, или 
Снова неуловимые» (1)

18.05, 22.00 «Вiкна- Но-

вини»
18.15 Х/д «За двумя за-

йцами» (1)
20.00 «Национальное 

талант-шоу «Танцуют 
все!-5»

22.40 «Национальное 
талант-шоу «Танцуют 
все!-5» Итоги голосо-
вания»

00.55 «ВусоЛапоХвiст»

ТОНИС
06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00, 04.45 Служба 
новостей «Социальный 
пульс»

06.25, 18.50, 21.30 Экономи-
ческий пульс

06.35 Мультфильмы
07.00 Утреннее espresso
09.00 Сериал «Капитанские 

дети» (1)
10.00, 16.50, 03.50 Алло, 

доктор!
11.15 Х/д «Иностранка» (1)
14.00 Социальный статус: 

ваш дом
15.15, 16.30, 17.45, 18.55, 

21.35 Погода
15.30 Дикая Америка
16.00, 04.35 Страна советов
17.50 Отдел кадров
19.00 Такова спортивная 

жизнь. Александр Усик
19.40 Магия природы
20.00 Социальный статус: 

ваши права
21.40 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Армен Джи-
гарханян

22.45, 05.15 Атлас животно-
го мира

23.40 Кинофан: Х/д 
«Семнадцать левых 
сапог» (1)

ТЕТ
06.00 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
06.50 Узнай как
07.15 Телепузики
07.40 Мультик с Лунтиком
08.10 Мультсериал «Лило 

и Стич» (1)
08.45 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 88 
серия (1)

09.45 Сериал «Все женщи-
ны - ведьмы» (1)

10.45 Сериал «Говорящая 
с призраками» 15 
серия (1)

11.45 Богиня шопинга
12.10 Косметический 

ремонт
12.45, 18.25 Сериал «Моя 

прекрасная няня» (1)
13.50 Кузница звезд 3
14.15 Сериал «Восьмиде-

сятые» (1)
14.50, 22.00 Даешь моло-

дежь!
15.15 Вайфайтеры
15.50 FAQ. Как снять дев-

чонку и т.д
16.00, 20.25 Шуры-Муры
16.40, 23.00 Чертовщина
17.05, 02.10 Досвидос
17.40, 21.15 Виталька
19.25, 01.20 БарДак
22.40 Слава со Славеком 

Славиным
23.25 Сериал «Потерянная» 

35 серия (2)
00.20 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
00.55 Дурнев + 1
02.35 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

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

События
07.25 Утро с Украиной
09.25 Сериал «След»
10.00, 20.00 Сериал 

«Пятницкий. Глава 
вторая» (1)

12.00, 04.30 Ток-шоу «Пусть 
говорят»

13.00 Сериал «След» (1)
15.35 Чистосердечное 

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

(1)
19.15, 03.45 События Спорт
19.20, 03.50 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
22.00 Церемония 

вручения премии «Теле-
триумф 2012»

01.15 Х/д «Альпинист» (2)
02.45 Добро пожаловать

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

«Киевское время»
06.45, 08.25, 18.50, 23.45, 

00.30, 03.25 «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, 23.00, 
02.00, 04.00 «Время 
новостей»

07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15, 06.15 «Биз-
нес-время»

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

08.30, 19.50, 23.45, 02.30, 
03.30, 04.30, 06.20 
«Хроника дня»

08.45, 08.55, 09.15, 10.35, 
12.35, 13.10, 14.10, 16.10, 
17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 
23.50, 00.35, 02.35, 03.35, 
04.35 «Погода»

09.20, 13.20, 14.20 «5 
элемент»

10.10, 02.10 «Время ин-
тервью»

11.10, 12.10, 20.10, 21.10, 
01.00, 05.00 «Время. 
Итоги дня»

15.15 «Сканер»
16.15, 04.40 «Лесной 

патруль»
17.25, 04.10 «Не первый 

взгляд»
18.15 «Окно в Европу»
19.30 «Час интервью»
21.40, 03.00, 06.00 «Время-

Тайм»
22.00, 02.40 «Акцент»
23.30, 00.20, 03.20 «CRIME 

NEWS»
00.40 «Арсенал»

НТН
05.30 Х/д «Фронт за линией 

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

дела»
10.00 Сериал «Следствие 

ведет Да Винчи»
11.00 Сериал «NCIS: Лос-

Анджелес»
12.00 Сериал «Детективы»
12.30 Сериал «Человек без 

пистолета»
14.40 Сериал «Литейный»
16.45, 19.00, 04.15 «Свiдок»
17.00 Сериал «Оружие»
19.30 Х/д «Три дня в Одессе» 

(1)
22.00 Х/д «Америкэн 

бой» (2)
00.35 Х/д «Спящий и краса-

вица» (1)
02.20 «Речовий доказ»
02.50 «Агенты влияния»

К1
06.30 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
09.15 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.10 Сериал «Тайны 
Смолвиля»

13.00 Сериал «Их пере-
путали в роддоме»

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»
21.45 «Рассмеши комика»
22.45 «Три сестры»
23.00, 00.25 «ШОУМОНРОУ»
23.35 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
00.50 «Бойцовский клуб»
01.45 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ 
05.05 Служба розыска 

детей
05.10 Сериал «Стройбатя»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое шокирующее
06.40 Подъем
06.55, 20.50 «STREET STYLE»
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 01.10, 03.25, 
05.15 канала

07.30 «Мой малыш»
08.00 «Мир технологий»
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.55 Сериал «Во-

ронины»
13.20, 14.20 Kids’ Time
13.25 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья»
15.55 Сериал «Молодо-

жены»
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 Тележурнал 

«Пассаж»
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
22.20 Сериал «Кухня»
23.10 Украина чудес 2
01.35 Сериал «Одна ночь 

любви»

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

ники убойного отдела. 
Сквозное ранение»

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 

«Ефросинья. 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 «Голубка»
18.30, 02.30 «Прямой эфир»
19.20 Новый концерт 

Максима Галкина
21.40 Х/д «Хлебный День»
23.25 Х/д «Я счастливая!»
01.15 Сериал «Опера. Хро-

ники убойного отдела. 
Частный случай»

02.05 Вести.ru. Пятница

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

ние Мухтара-2»
07.35, 13.35, 16.35 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Сегодня

08.25 «Женский взгляд»
09.10 «Неопознанные 

живые объекты»
09.35 Спасатели
10.05 Сериал «Эра стрель-

ца-3»
11.30 «До суда»
12.30 Суд присяжных
14.30, 02.50 «Суд присяж-

ных. Окончательный 
вердикт»

15.40 Александр Журбин. 
Мелодии на память

16.20 Музыкальные 
истории

17.35, 01.45 «Прокурорская 
проверка»

18.45 «Говорим и пока-
зываем»

19.35 Сериал «Адвокат»
21.25 Сериал «Супруги»
00.05 «Школа злословия»
00.50 «Война против своих. 

Деникин. Каппель. 
Бонч-Бруевич»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
05.15, 09.15 «Контрольная 

закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.55, 03.40 «Модный при-

говор»
12.15 «Время обедать!»
13.00, 01.30 «Дешево и 

сердито»
14.00 Другие новости
14.15 «Понять. Простить»
15.15 «Смак»
15.50 Сериал «Убойная 

сила»
16.55 «Жди меня»
18.40 «Поле чудес»
19.45, 00.35 «Пусть 

говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Между небом и 

землей». Концерт Стаса 
Михайлова в Кремле

23.35 «Вечерний Ургант»
02.15 Х/д «Бешеное золото»
04.30 «Пока все дома»

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 за-

купка
08.40 «Время обедать!»
09.15 «Дешево и сердито»
10.00 Другие новости
10.25, 14.40 Понять. Про-

стить
11.30 Сериал «Убойная 

сила»
13.00 «Жди меня»
14.00 Вечерние новости
15.10 «Поле чудес»
16.00 «Пусть говорят»
17.00 «Время»
17.30 «Между небом и 

землей». Концерт Стаса 
Михайлова

19.10 «Вечерний Ургант»
20.00 «После школы»
20.55 Х/д «Ледистреб»
22.55 Х/д «Когда расходится 

туман»
00.35 Х/д «Спящий лев»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Дорогой 

мой человек». 11 серия
10.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«Неудачные пробы»

11.00 «Своими глазами»
12.00 «48 минут»
13.00 Х/д «Миф о Леониде»
15.00, 17.00, 01.00 «Особое 

мнение»
16.00 Сериал «Дорогой 

мой человек». 12, 02.00 
серия

18.00 «»Кейс»
19.00, 04.00 «Всё так»
20.00, 05.00 Сериал «Бан-

дитский Петербург-2 
(Адвокат)». 7 серия

21.00, 03.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-12». 
«Шумный сосед»

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 «Германия за не-

делю»
23.30 «Арт-навигатор»
00.00 «Сканер»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00 Сегодня о главном
08.00, 13.00, 20.30, 00.30 

Сегодня
08.30, 19.00, 23.00, 04.00 

Знак восклицания
10.10, 16.30 Вокруг света
11.00 Цивилизация. 

История расизма
14.30 Вечер с Николаем 

Княжицким
17.30 Цивилизация. Жены 

астронавтов
19.30, 23.30 Безумная 

неделя
21.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
21.30 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
22.00 Альбертэйнштейн
01.00 Шоу Фрая и Лори
02.00 Политклуб Виталия 

Портникова
04.30 Х/д «Страхи» (1)

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.40 Х/д «Схватка в пурге». 

6+
08.20 Петровка, 38. 16+
08.40 «Врачи». Ток-шоу 12+
09.30, 12.30, 15.30, 17.50, 

21.40 События
09.50 Х/д «Такси для анге-

ла». 3-4 серия 12+
11.45 «Pro жизнь». Ток-шоу 

16+
12.55 «Новая Москва: от 

Ватуты до Аэрограда». 
Специальный репортаж 
12+

13.30 Мультфильм «Сказка 
о царевиче и трех 
лекарях»

13.40 «Треугольник» 16+
14.30 «Клуб юмора» 12+
15.50 Петровка, 38 16+
16.15 Реальные истории. 

«Кузнецы своего сча-
стья» 12+

16.40 «Право голоса». 16+
18.15 Х/д «Квартирантка». 

12+
20.10 Алика Смехова в про-

грамме «Жена». 12+
21.55 Х/д «Внимание! Всем 

постам...» 6+
23.35 Х/д «Возврата нет». 6+
01.30 «Городские войны. 

Перезимуем?» 16+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.30 Х/д «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил»
09.50 Док.фильм «Равняет-

ся одному Гафту»
10.55, 17.35 Сериал «Ста-

лин. LIVE»
11.55, 18.30 Сериал «Алек-

сандровский сад»
14.05 Х/д «Смотри в оба!»
15.30 Док.фильм «Сергей 

Бондарчук. Первопро-
ходец»

16.30 Док.фильм «Не-
сколько лет из жизни 
Табакова»

19.35 Сериал «Утесов. Пес-
ня длиною в жизнь»

20.45 Х/д «Пять минут 
страха»

22.35 Х/д «Риск без кон-
тракта»

00.05 Х/д «Охота на лис»
01.45 Х/д «Повесть о пер-

вой любви»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Фэнтези 

«Десятое Королевство» 
12+

09.35, 17.35, 01.35 Драма 
«Криминальный роман» 
16+

12.10, 20.10, 04.10 Драма 
«Посланник» 16+

14.10, 22.10, 06.10 Драма 
«Страна слепых» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
04.00, 08.00, 12.00 Х/д «Сте-

клянные бусы». 12+
05.10, 09.10, 13.10 Муль-

тсериал «Боцман и 
попугай», вып.4. 0+ 
Мультфильм «Великая 
битва слона с китом». 
6+ «Как казаки ино-
планетян встречали». 
12+ «Серебряное 
копытце». 6+

06.00, 10.00 Мультсериал 
«Воин сандокан. Король 
тигров». 4 серия 12+ 
Сказка «Шут Балаки-
рев», 12+ Мультфильм 
«Непоседа, Мякиш и 
Нетак». 0+

07.00, 11.00 «Уроки тетушки 
Cовы». «Азбука безопас-
ности на дороге», 7-9 
серия 6+ Мультфильм 
«Пилюля». 6+ «Лиса, 
медведь и мотоцикл 
с коляской». 6+ «Не-
удачники». 6+ «Ванюша 
и великан». 6+

14.00 Х/д «Шаг с крыши». 
12+

15.25 Мультсериал 
«Боцман и попугай», 
вып.5. 0+ Мультфильм 

«Верните Рекса». 6+
16.00 Мультсериал «Воин 

Сандокан. Король 
тигров». 5 серия 12+ 
Сказка «Мальчик с паль-
чик». 6+ Мультфильм 
«Лев и заяц». 12+

17.00 «Уроки тетушки 
Cовы». «Азбука безопас-
ности на дороге», 10-12 
серия 6+ Мультфильм 
«Терем-теремок». 0+ 
«Фантик». 6+

НАШЕ КИНО
06.00 Х/д «Девушка и Гранд» 

12+
08.00 Х/д «Следопыт» 16+
10.00 Х/д «Танк «Клим Во-

рошилов-2» 12+
12.00 Х/д «Конец старой 

Березовки» 12+
13.30, 15.00 Х/д «Обрыв» 

12+
16.30 Х/д «Дикий пляж» 18+
18.00 Х/д «Отчий дом» 12+
20.00 Х/д «Телец» 18+
22.00 Х/д «Колесо любви» 

18+
00.00 Х/д «Акванавты» 12+
01.30 Х/д «Несовершенно-

летние» 16+

КИНОКЛУБ
05.00 Х/д «Затаившиеся» 

16+
07.00 Х/д «Под нажимом 

(Под прицелом)» 16+
09.00, 01.00 Х/д «Джейн 

Эйр» 12+
11.00, 03.00 Х/д «Три бегле-

ца» 12+
13.00 Х/д «Призрак» 12+
15.10 Х/д «Иллюзионист» 

12+
17.00 Х/д «Один день» 12+
19.00 Х/д «Признание 

комиссара полиции 
прокурору республики» 
16+

21.00 Х/д «Пианистка» 18+
23.15 Х/д «Убей меня» 18+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 Док.фильм «Василий 

Шукшин. Писатель, 
актер, режиссер» 12+

05.30, 11.30, 17.40 Х/д 
«Лучшая дорога нашей 
жизни» 12+

07.00 «50/50» 12+
08.00, 14.00, 02.00 «Рожден-

ные в СССР» 12+
09.00 «Бенефис С. Мартин-

сона» 12+
10.05 «Международная 

панорама» 16+
10.40 «История любви. 

Ирина Аллегрова» 12+
12.50 «Интервью у музыки. 

Никита Богословский» 
12+

15.00 «ТЕМА» 12+
16.00 Док.фильм «Москва 

и москвичи» 12+
17.05 «Утренняя почта» 

12+
19.00 «Мелодии Юрия 

Саульского» 12+
20.00 «Колба времени» 16+
21.00 «Кинопанорама» 

12+
22.00 «Битломания» 12+
23.05 «Веселый калейдо-

скоп» 12+
23.50 Х/д «Смеханические 

приключения Тарапунь-
ки и Штепселя». «Чело-
век и машина!» 12+

01.00 «У театральной 
афиши» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Авантюрист-

ка». ф. 3. «Проигравший 
получает всё». 4 ч. 16+

19.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала - 3». 5 серия 
«Негативные послед-
ствия». 16+

20.00 Сериал «Гончие - 3». 
ф. 1. «Братство наро-
дов», 2 серия 16+

00.00 Сериал «Авантюрист-
ка». ф. 4. «Отпуск на тот 
свет». 1 ч. 16+

01.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала - 3». 6 серия 
«Таможня дает добро». 
16+

TV 1000
02.00 Драма «Умереть 

заново»
03.55 Комедия «Форрест 

Гамп»
06.30 Комедия «После про-

чтения cжечь»
08.20 Боевик «Баллистика. 

Экс против Сивер»
10.00 Мультфильм 

«Скуби-ду 2. Монстры 
на свободе»

12.00 Драма «Дорогой 
Джон»

13.55 Драма «Спроси у 
пыли»

16.00 Комедия «Семейка 
Аддамс»

18.00, 00.00 Комедия «Цен-
ности семейки Аддамс»

20.00 Комедия «Любовь и 
прочие неприятности»

22.00 Драма «Ложный 
огонь»

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.00 Мультсериал 

«Бен-10. Инопланетная 
сверхсила» (1)

08.15, 09.30 Улётное видео 
по-русски

08.35 «Облом UA»
09.00, 21.00 Новости 2+2
09.25, 21.25 Проспорт
09.55, 21.30 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
10.20 «Убойное видео»
11.00 Сильный аргумент. 

«Нереальные истории»
11.45 Убойное видео
12.50 Сериал «Сармат» (1)
13.50 Сериал «Солдаты» (1)
15.50 Сериал «Лесник» (1)
17.50 Сериал «Афганский 

призрак» (2)
18.50 ЧУ 18 тур. Кривбасс - 

Шахтер
22.10 «Улётное видео по-

русски»
22.55 Х/д «Круг боли» (3)
00.55 Х/д «Искусство войны: 

предательство» (2)

TV1000 ACTION
03.00 Комедия «Каффс»
05.00 Боевик «Эра дра-

конов»
07.00 Драма «Защита 

Лужина»
09.00 Комедия «Фокус-

ники»
11.00 Фильм ужасов «Из 

под земли»
13.00 Комедия «Сражения 

солдата Келли»
15.00 Фильм ужасов «Про-

клятие 3»
17.00 Мультфильм «Ре-

нессанс»
19.00 Боевик «Жить и уме-

реть в Лос-Анджелесе»
21.10 Боевик «Урок вы-

живания»
23.00 Мягкая эротика 

«Дипломированная 
медсестра»

00.30 Мягкая эротика 
«Никаких секретов»

ДОМ КИНО
02.00, 17.50 Х/д «Лапушки»
05.25, 07.10, 16.00, 17.45, 

01.55 «Окно в кино»
05.30, 16.05 Сериал «Само-

званцы» 16+
06.20, 17.00, 01.05 Сериал 

«Два цвета страсти» 16+
07.15 Х/д «Slove. Прямо в 

сердце» 18+
08.45 Х/д «Детский мир»
10.00 Х/д «На войне как на 

войне» 12+
11.25 Х/д «Обида», «Мой» 

16+
19.40 Х/д «Я остаюсь»
21.40 Х/д «Старые стены»
23.15 Х/д «Лузер» 18+

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

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

для ребенка»
07.30 «Клуб юмора»
09.00, 18.00 Сериал «Конан»
09.50 Х/д «Кроткий Бэн 2»
11.40, 17.00 Сериал «От-

чаянные родители»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол»
16.30 Мультсериал 

«Сокровища острова 
черепах»

19.00 Сериал «Эленн и 
ребята»

20.15 Х/д «Человек года»
22.00 «33 м2»

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

Союзмультфильм
07.25 «Сбросим лишнее»
08.15, 19.10 «Все про все»
08.25 «Восточные танцы»
08.50, 00.10 MaxxiМузыка
09.50 «Кухня на шпильках»
10.30 Взрослые дети
11.05 Фестиваль «ТВ 

Старт»
12.25, 14.05, 21.25 «Выдаю-

щиеся мужчины»
12.35, 16.45 Телеювелир-

торг
14.50 Х/д «Слезы капали»
20.05 Что такое хорошо и 

что такое плохо?
20.45 «Тур-Гламур»
21.30 «Путеводитель вы-

ходного дня»
22.10 Х/д «Идеальный муж»

П’ятниця, 30 листопада
Cхід 7.36 Захід 15.58
Тривалість дня 8.22

Схід 17.36 
Захід 8.53

РакГригорій, Лазар

09:00 Кривбасс-Центр
09:20 Новости регионов
09:35 Кабмин на связи
19:00 Кривбасс-Центр
19:20 Новости регионов
19:35 Позиция
19:50 Мой город

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»

УТ-1
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 06.55, 07.55, 23.35 

Погода
06.10 Мультфильм
06.25 Мир православия
07.00, 23.40 Эра здоровья
07.25 Полезные советы
07.40 Олимпийский 

вызов
08.00, 09.50 Шустер-Live
09.30 Школа юного супе-

рагента
11.30 Дневник ДПКЕ-2012
11.50, 16.35, 20.00 Празд-

ничный концерт «С 
Днем, ТеВе»

14.25 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт (муж.)

16.25 Зеленый коридор
17.25 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт (жен.)
19.15, 01.45 Мир атома
19.35 Золотой гусь
20.40 Кабмин: событие 

недели
20.50 Мегалот
21.00, 01.25 Итоги дня
21.15 Финал Междуна-

родного детского 
песенного конкурса 
«Евровидение 2012»

23.15 Твой голос
00.00 Концерт 

Г.Кричевского «Кален-
дарная осень»

01.20 Суперлото, Тройка, 
Кено

02.05 Театральные 
сезоны

02.50 «Потомки» с 
Н.Рыбчинской и 
К.Гнатенко

03.50 Док.фильм «Чер-
чилль, мастер игры»

05.25 Околица

КАНАЛ «1+1»
06.10, 07.35 «Кулинарная 

академия. Юлия Вы-
соцкая»

06.35 «Настоящие врачи 
- 2»

08.00 «Светская жизнь»
09.00 «Кто там?»
10.10, 10.35 Мультсериал 

«Чип и Дейл» (1)
11.00 «Мир наизнанку - 2: 

Индия»
12.00 «Мир наизнанку - 3: 

Танзания, Эфиопия»
12.55 Худ.фильм «Феи. 

Фантастическое спасе-
ние» (1)

14.35 Худ.фильм «Черный 
рыцарь» (1)

16.35 «Киев вечерний»
18.30 «Рассмеши комика»
19.30, 04.15 ТСН: «Теле-

визионная служба но-
востей»

20.15 Сказка «Алиса в 
Стране Чудес» (1)

22.25 Худ.фильм «Планета 
обезьян» (2)

ИНТЕР
05.15 «Большая политика 

с Евгением Киселевым»
08.00 «Позаочi»
09.00 «Орел и Решка»
10.00 «Украина, вставай!»
10.50 Программа «Семей-

ный пес»
12.10 «Большая Разница»
14.10 Сериал «Менты. Тай-

ны большого города» 
1-4сс. закл

17.55 Худ.фильм «Брилли-
антовая рука» (1)

20.00, 02.05 «Подроб-
ности»

20.25 «Красное или 
черное»

22.20 «Валерий Леонтьев. 
Юбилейный концерт в 
Кремле»

00.45, 04.00 Худ.фильм 
«Белое солнце пусты-
ни» (1)

ICTV
05.10, 05.30 Погода
05.15 Факты
05.20, 05.35 Свитанок
06.25 Другой футбол
06.55 Козырная жизнь
07.30 Последний герой-2
08.50 Звезда YouTube
10.00 Дача
10.30 Квартирный вопрос
11.25 Экстренный вызов
12.25 Несекретные файлы
13.45 Спорт
13.50 Смотреть всем!
15.25 Худ.фильм «Велико-

лепный»
17.45 Максимум в Украине
18.45 Факты. Вечер
19.00 Худ.фильм «На игре»
20.55 Худ.фильм «На 

игре-2»
22.45 Наша Russia

23.05 Худ.фильм «Рок-
ки-5» (2)

01.15 Худ.фильм «Пре-
следуя «Красный 
Октябрь» (2)

03.35 Худ.фильм «Шелк» 
(2)

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30, 12.00 «Мiсто»
07.00, 12.30 «Спорт»
07.05, 17.15, 19.25, 21.00, 

22.55 «Погода»
07.10, 12.40, 21.05 Теле-

газета
07.15, 05.00 «На углу улиц»
07.40, 11.35, 15.10 «Гарна 

новина»
07.45 «В гостях у Ладика и 

Маши»
08.00 «Контакт»
09.00 «Перчинка»
09.30, 13.15, 17.00 «Юриди-

ческая консультация»
09.35 «Интеркласс»
09.50, 13.20, 15.00, 19.15 

«Рассуждалки»
10.00 «Медицинский 

журнал»
10.15 «Шаг навстречу»
10.20 Худ.фильм «Пышка» 

1 категория
11.30, 20.15 «На землi на 

рiднiй...»
11.40 «Пiдземка»
11.50 «Афиша»
12.35 Погода
12.45 «Косметичка»
13.30 «Сделано руками»
14.00 «Телеспортклуб»
14.30 «Книжная полка»
15.15 «Мульт-сюрприз от 

Ладика и Маши»
16.30 «Зооквартал»
17.10 «Телегазета»
17.20 Худ.фильм «Вы мне 

писали» 1 категория
19.30 «Беседы о вечном»
20.00 «Чоловiчий клуб»
20.20 «Епiзоди колиш-

нього»
20.30, 01.30 «Мiсто. 

Тиждень»
21.10 «Уїк-енд експрес»
21.40 «Близкие Путеше-

ствия»
22.00 «Я i мiй дiм»
23.00, 02.00 Худ.фильм 

«А был ли Каротин» 1 
категория

НОВЫЙ КАНАЛ
05.45 Сериал «Последний 

аккорд»
07.20 Сделай мне смешно
08.05 Дома мажоров
09.00 Мультсериал «Рога 

и копыта: Возвраще-
ние»

09.35 Мультсериал «Пинг-
вины из Мадагаскара»

10.00 Готуй
11.00 Наши в Раше
12.05 Проснуться знаме-

нитым
13.05 Сериал «Папины 

дочки»
15.40 ШоумаSтгоуон
19.00 Худ.фильм «Хроники 

Нарнии: Лев, Колдунья 
и Волшебный шкаф»

21.45 Худ.фильм «Жи-
вотное»

23.35 Спортрепортер
23.40 Худ.фильм «Очень 

страшное кино 3» (3)
01.25 Худ.фильм «Грин-

берг» (2)
03.00 Сериал «Одна ночь 

любви»
03.50, 04.45 Зона ночi
03.55 Загублений рай
04.50 Тб про ТБ
05.20, 06.10 Зона ночi 

Культура

СТБ
05.10 «Наши любимые 

мультфильмы»: «Ну, 
погоди!» (1)

06.25 Худ.фильм «В моей 
смерти прошу винить 
Клаву К.» (1)

07.50 «Караоке на Май-
дане»

08.50 «Завтрак с Юлией 
Высоцкой»

09.00 «Едим дома»
10.05 «ВусоЛапоХвiст»
11.10 Худ.фильм «За 

двумя зайцами» (1)
12.55 «Зваженi та щасливi 

- 2»
16.55 «Звездная жизнь. 

Окольцевать холо-
стяка»

17.55 «Звездная жизнь. 
Цена счастья - ребе-
нок»

19.00 «Х-Фактор - 3»
21.35 «Тайны Х-Фактора. 

Бриллианты Сергея 
Соседова»

22.40 «Х-Фактор - 3 Итоги 
голосования»

23.55 «Детектор лжи - 2»
00.55 Худ.фильм «Новые 

приключения неулови-
мых» (1)

02.25 Ночной эфир

ТОНИС
06.00 Страна советов
06.30, 08.40, 15.40, 18.55, 

19.55 Погода
06.40 Мультфильмы
06.50 Ф-стиль
07.10, 04.15 Будь в курсе!
07.50, 16.35 Цивилизация 

Incognita
08.00 Служба новостей 

«Социальный пульс»
09.00 Шамвари: террито-

рия диких животных
09.40 80 островов вокруг 

света
10.05 Воспитание дете-

нышей
11.05 Худ.фильм «Эска-

дрон гусар летучих» (1)
14.35 Арт City
15.10 За семь морей
17.00, 03.45 Дневник для 

родителей
17.25, 05.35 Неизвестная 

планета
18.15 Кумиры
18.30 Социальный пульс 

выходных
19.00 Такова спортивная 

жизнь. Ирина Мерлени
19.35, 05.05 Магия при-

роды
20.00, 03.15 Ронин. Ток-шоу 

с Дмитрием Выдриным
20.40 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Геннадий 
Хазанов

21.50 Кинофан: Худ.фильм 
«Любовница» (2)

01.25 Амурные мелодии 
(3)

01.40 Худ.фильм «Тело и 
душа-2» (3)

ТЕТ
06.00, 10.45 Ералаш
07.00, 09.00 Мультик с 

Лунтиком
07.40 Твинисы
08.00 Телепузики
08.35 Лентяево
09.25 Мультсериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка» (1)

09.45 Мультсериал «Чер-
ный плащ» (1)

11.00 Приколы на пере-
менке

11.30 Сериал «Моя пре-
красная няня» (1)

13.10 Одна за всех
14.10 Худ.фильм «Письма 

Джульетте» (1)
16.20 Мультфильм «Симп-

соны в кино» (1)
18.05 Худ.фильм «Правди-

вая ложь» (2)
21.15 Кузница звезд 3
22.20 Даешь молодежь!
23.10 Худ.фильм «Поворот 

не туда - 2» (3)
01.10 Алё, директор?!

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.20 Серебряный 

апельсин
07.00, 19.00, 03.30 События
07.25 Мультсериал «Ну, 

погоди!»
07.35 Сериал «Интерны» 

(1)
08.00 На чемоданах
09.00 Лучший повар на 

селе
10.00 Домой на праздники
11.00 Сериал «Супруги» (1)
14.10, 23.30 Сериал 

«След» (1)
17.00 Сериал «Только о 

любви» (1)
19.20 Худ.фильм «Настоя-

щая любовь» (1)
21.25 Худ.фильм «Просто 

Джексон» (2)
01.20 Худ.фильм «Мужчи-

на должен платить» (1)
03.00 Чистосердечное 

признание

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 00.00 «Киев-

ское 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, 17.55, 19.20, 23.40, 
00.25, 00.55, 02.35, 
03.35, 04.35, 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, 
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.ua»
10.15 «Здоровые исто-

рии»
11.10 «Трансмиссия»
11.30 «Автопилот-тест»
12.10 «Окно в Европу»
13.10 «Путь к победе»
13.30 «Драйв»

14.10, 23.50 «История 
успеха»

14.25 «Игра судьбы»
15.15 «Кино с Яниной Со-

коловой»
16.15 «Арсенал»
17.25, 04.10 «Феерия 

путешествий»
17.45, 02.30, 03.30, 04.30, 

05.50, 06.20 «Хроника 
недели»

18.15, 04.40 «Время 
интервью»

19.35, 02.10 «Машина 
времени»

20.10, 01.10, 05.10 
«Портреты з Сергеем 
Дорофеевым»

21.10 «Большая политика»
21.40, 03.00, 06.00 «Окно в 

Америку»
22.00, 03.40 «В Кабинетах»
22.30, 02.40 «Мастер-класс 

с Наталкой Фицич»

НТН
06.05 «Легенды бандит-

ской Одессы»
06.25 Худ.фильм «Отряд 

особого назначения» (1)
07.45 Сериал «Строго на 

юг» (1)
09.45 «Железный Оскар»
10.30 «Крутые 90-е»
11.30 «Речовий доказ». 

Волчья стая
12.00, 23.00 «Главный 

свидетель»
13.00 Худ.фильм «Груз без 

маркировки» (1)
15.00 Сериал «УГРО - 4»
19.00 Сериал «Паутина - 4»
00.00 «Случайный сви-

детель»
00.25 Худ.фильм «Во имя 

мести» (2)
02.15 «Речовий доказ»

К1
06.30 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
09.00 Мультсериал 

«Приключения мишек 
Гамми» (1)

10.00 Худ.фильм «При-
ключения Гекльберри 
Финна» (1)

12.05 Мультфильм «По-
кахонтас» (1)

13.50 «Подари себе 
жизнь»

15.00 Худ.фильм «Главное 
- успеть» (1)

17.00 «Дневник бере-
менной»

17.25 «Пороблено в 
Українi»

19.00 «КВН-2012»
21.30 Сериал «Сверхъе-

стественное» (2)
00.00 Сериал «Чёрная 

лагуна»
01.35 «Вечер. Паша. 

Звёзды»

11 КАНАЛ 
05.45 Сериал «Последний 

аккорд»
07.20 Сделай мне смешно
08.05 Дома мажоров
09.00 «Мой малыш»
09.30 «Променад»
10.00 «Перевоплоще-

ние»
10.40 «Просто собака»
11.00 Наши в Раше
12.05 Проснуться знаме-

нитым
13.05 Сериал «Папины 

дочки»
15.40 ШоумаSтгоуон
19.00 Худ.фильм «Хроники 

Нарнии. Лев, Колдунья 
и Волшебный шкаф»

21.45 Худ.фильм «Жи-
вотное»

23.35 Спортрепортер
23.40 Худ.фильм «Очень 

страшное кино 3»
01.25 Худ.фильм «Грин-

берг»

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 Худ.фильм «Я счаст-

ливая!»
05.35, 06.15 Худ.фильм 

«Хлебный День»
06.00, 09.00, 12.00 Вести
07.30 Мультфильмы
07.45 «Утренняя почта»
08.20 «Субботник»
09.15, 02.50 «Любовь Со-

колова. Своя тема»
10.15 Сериал «И падает 

снег...»
12.20 Местное время. 

Вести-Москва
12.30 «Вся Россия»
12.40 «Честный детектив»
13.10 «Городок». Дайд-

жест
13.40 «Минутное дело»
14.35 Худ.фильм «Достоя-

ние республики». 1с
15.55 «Новая волна - 2012». 

Лучшее
18.00 Вести в субботу
18.55 «Танцы со Звездами». 

Сезон - 2012
21.20 Худ.фильм «Поверь, 

все будет хорошо...»
23.20 Худ.фильм «Когда не 

хватает любви»
01.00 Худ.фильм «На семи 

ветрах»

НТВ-МИР
03.55 «Неопознанные 

живые объекты»
04.20 Худ.фильм «Афе-

ристы»

06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 
17.00 Сегодня

06.20 Смотр
06.50 Главная дорога
07.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
08.25 Русская начинка
08.55 «Кулинарный по-

единок»
09.55 Квартирный вопрос
11.25 Своя игра. Про-

должение
12.10 «Наши» со Львом 

Новоженовым»
13.00 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2»
14.25 Следствие вели...
15.20 «Очная ставка»
16.20 Александр Журбин. 

Мелодии на память
17.30 «Профессия - ре-

портер»
18.00 «Программа мак-

симум. Расследования, 
которые касаются 
каждого»

19.05 «Русские сенсации»
20.00 Ты не поверишь!
20.55 «Реакция Вассер-

мана»
21.30 Сериал «Проснемся 

вместе?»
23.20 «Метла»
00.15 «Луч Света»
00.50 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
01.20 «Музыкальный 

ринг НТВ: «Ранетки» - 
Глеб Самойлов»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
06.10 «Гении и злодеи»
06.35 Худ.фильм «Хотите - 

любите, хотите - нет»
07.50 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.35 «Смешарики. Новые 

приключения»
08.50 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.55 «Эдуард Артемьев. В 

своем фантастическом 
мире»

12.15 «Абракадабра»
14.40, 15.15 Худ.фильм 

«Фарфоровая свадьба»
18.05 «Человек и закон»
19.10 «Минута славы» 

шагает по стране»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
23.05 «Что? Где? Когда?»
00.25 Сверхновый 

Шерлок Холмс. «Эле-
ментарно»

01.20 Худ.фильм «Китай-
ский сервизъ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
02.00, 06.00, 08.00, 11.00 

Новости
02.10 «Алексей Булдаков. 

Ну вы, блин, даете!»
03.00 Худ.фильм «Хотите - 

любите, хотите - нет»
04.10 «Играй, гармонь 

любимая!»
05.00 Умницы и умники
05.45 «Слово пастыря»
06.15 Смак
06.45 «Эдуард Артемьев. В 

своем фантастическом 
мире»

07.45 «Смешарики. Новые 
приключения»

08.15 «Абракадабра»
10.05, 11.15 Худ.фильм 

«Тайна «Черных 
дроздов»

12.00, 14.10 Сериал «Фар-
форовая свадьба»

14.00 Вечерние новости
14.30 «Человек и закон»
15.25 «Минута славы» 

шагает по стране»
17.00 «Время»
17.20 «Сегодня вечером»
18.50 «Что? Где? Когда?»
19.55 Сверхновый 

Шерлок Холмс. «Эле-
ментарно»

20.45 Худ.фильм «Макс 
Пэйн»

22.20 Худ.фильм «Тезки»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «2012»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 «Мультфильмы»
10.00, 03.00 Худ.фильм 

«Бесприданница»
11.30 Программа «Живое 

слово»
12.00 «В Нью-Йорке с 

В.Топаллером»
13.00, 21.00 Худ.фильм 

«Волкодав»
15.00, 23.30 Сериал «Ав-

тобус» 7 серия «День 
рождения»

16.00 «Эхо недели»
16.30 «Американский 

ликбез» «Первые штаты 
Америки. Пенсиль-
вания»

17.00, 02.00 «Код доступа»
18.00 «Цена победы»
19.00, 05.00 Док.фильм 

«Великий обман. 
Создать тунгусский 
метеорит»

20.00 «Израиль за не-
делю»

23.00 «Русский акцент» с 

Е. Масловым. «Амиши. 
Назад в будущее»

00.30 Худ.фильм «Авто-
портрет неизвестного»

TBI
06.30 Благая весть с Риком 

Реннером
07.00, 17.30 Время помнить
07.45 Цивилизация. Жены 

астронавтов
09.00, 14.00 Правдивые 

истории. Спасти рядо-
вого Райана с.1

09.30 Великие истории 
любви 20 века. Говард 
Хьюз и Ава Гарднер

10.00, 16.30 Вокруг света
11.00 World Stories. Между-

народные корреспон-
денты

11.45 Семь чудес Украины
12.00, 19.30 Исторические 

хроники с Николаем 
Сванидзе. Маршал 
Георгий Жуков

13.00 Здоровая жизнь с 
Ириной Трухачевой

13.30 Деловая кухня
14.30 Музыка для 

взрослых
18.15 Цивилизация. 

Жизнь без памяти
20.30 Игра в слова и не 

только
21.30, 02.00 Лекции и 

события
23.30 Великие истории 

любви 20 века. Де Голль 
и Ивонн Вендру

00.00 Вечер с Николаем 
Княжицким

ТВ ЦЕНТР
03.10 Марш-бросок 12+
03.45 Мультпарад
05.45 АБВГДейка
06.10 «Города мира. 

Амстердам» 16+
06.45 «День аиста» 6+
07.10 Православная 

энциклопедия 6+
07.40 Наши любимые 

животные
08.10 Худ.фильм «Ко-

ролевство кривых 
зеркал»

09.30, 15.30, 22.00 События
09.45 Петровка, 38 16+
09.55 Городское собрание 

12+
10.40 Док.фильм «Ирина 

Аллегрова. По лезвию 
любви». 12+

11.35 Худ.фильм «Велико-
лепная Анжелика». 12+

13.35 «День города». Теле-
игра. 6+

14.35, 15.45 Худ.фильм «За-
пасной инстинкт». 16+

19.00 «Постскриптум»
20.00 Худ.фильм «Война 

Фойла». 16+
22.20 «Культурный 

обмен» 12+
22.55 Худ.фильм «Найти и 

обезвредить». 12+
00.40 Док.фильм «Фарцов-

щики. Опасное дело». 
16+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
09.00 Худ.фильм «Остров 

сокровищ»
10.35 Вокруг смеха
12.05 Док.фильм «Пестрая 

лента. Зиновий Гердт»
13.05 Худ.фильм «Леонид 

Броневой. Формула 
обаяния»

14.05 Худ.фильм «17 
мгновений весны»

23.45 Худ.фильм «Гений, 
два земляка и птенчик»

01.55 Худ.фильм «Бал-
листика: Экс против 
Сивер»

03.35 Худ.фильм «Орел и 
Решка»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Комедия 

«Дни ангела» 12+
08.50, 16.50, 00.50 Боевик 

«Потерянный отпуск» 
12+

10.25, 18.25, 02.25 Мело-
драма «Избирательное 
cродство» 12+

12.10, 20.10, 04.10 Трагико-
медия «Душка» 12+

14.10, 22.10, 06.10 Мело-
драма «Соседка» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
04.00, 08.00, 12.00 Худ.

фильм «Шаг с крыши». 
12+

05.25, 09.25, 13.25 
Мультсериал «Боцман 
и попугай», вып.5. 0+ 
Мультфильм «Верните 
Рекса». 6+

06.00, 10.00 Мультсериал 
«Воин Сандокан. 
Король тигров». 5 
серия 12+ Сказка 
«Мальчик-с-пальчик». 
6+ Мультфильм «Лев и 
заяц». 12+

07.00 «Уроки тетушки 
Cовы». «Азбука без-
опасности на дороге», 
10-12, 11.00 серия 6+ 
Мультфильм «Терем-
теремок». 0+ «Фантик». 
6+ «Клетка». 6+

14.00 Худ.фильм «Удиви-
тельная находка, или 

Самые обыкновенные 
чудеса». 6+

15.10 Мультсериал «Ма-
лыш и Карлсон», ф 1. 0+ 
Мультфильм «Остров 
ошибок». 6+

16.00 Худ.фильм «Стран-
ные взрослые». 12+

17.15 Сказка «Моло-
дильные яблоки». 12+ 
Мультфильм «Страшная 
история». 0+

НАШЕ КИНО
06.00 Худ.фильм «Отчий 

дом» 12+
08.00 Худ.фильм «Телец» 

18+
10.00 Худ.фильм «Колесо 

любви» 18+
12.00 Худ.фильм «Аква-

навты» 12+
13.30 Худ.фильм «Несо-

вершеннолетние» 16+
15.00 Худ.фильм «Каран-

тин» 12+
16.30 Худ.фильм «Двое в 

новом доме» 12+
18.00 Худ.фильм «Куда он 

денется!» 12+
20.00 Худ.фильм «При-

кованный» 16+
22.00 Худ.фильм «Блужда-

ющие звезды» 12+
00.30 Худ.фильм «Мед-

ведь» 12+
01.30 Худ.фильм «Полет с 

космонавтом» 12+

КИНОКЛУБ
05.00 Худ.фильм «При-

зрак» 12+
07.10 Худ.фильм «Иллюзи-

онист» 12+
09.00, 01.00 Худ.фильм 

«Один день» 12+
11.00, 03.00 Худ.фильм 

«Признание комиссара 
полиции прокурору 
республики» 16+

13.00 Худ.фильм «Убей 
меня» 18+

15.00 Худ.фильм «Тайна 
Красной планеты» 6+

17.00 Худ.фильм «Разум-
ное сомнение» 12+

19.00 Худ.фильм «Мелан-
холия» 18+

21.15 Худ.фильм «Дьявол 
и госпожа Д» 16+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Международная 

панорама» 16+
04.40 «История любви. 

Ирина Аллегрова» 12+
05.30, 11.40, 23.30 Худ.

фильм «Лучшая дорога 
нашей жизни» 12+

06.50 «Интервью у 
музыки. Никита Бого-
словский» 12+

08.00, 02.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

09.00 «ТЕМА» 12+
10.00 Док.фильм «Москва 

и москвичи» 12+
11.05 «Утренняя почта» 

12+
13.00 «Мелодии Юрия 

Саульского» 12+
14.00 «Колба времени» 16+
15.00 «Кинопанорама» 

12+
16.00 «До и после ...» 12+
17.10 Док.фильм «Погово-

рить нам необходимо» 
12+

18.00 «У самого черного 
моря» 12+

18.55 «Театр + TV» 12+
20.00 Худ.фильм «Наша 

дача» 12+
21.25 «Миниатюры» 12+
22.00 «Василий Шукшин. 

Писатель, актер, режис-
сер» 12+

01.00 «50/50» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Авантю-

ристка». ф. 4. «Отпуск 
на тот свет». 1 ч. 16+

19.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала - 3». 6 серия 
«Таможня дает добро». 
16+

20.00 Сериал «Гончие - 3». 
ф. 1. «Братство наро-
дов», 3 серия 16+

00.00 Сериал «Авантю-
ристка». ф. 4. «Отпуск 
на тот свет». 2 ч. 16+

01.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала - 3». 7 серия 
«Девочка, хочешь сни-
маться в кино?». 16+

02.00 Сериал «Гончие - 3». 
ф. 1. «Братство наро-
дов», 4 серия 16+

TV 1000
02.00 Драма «Ночь над 

Манхэттеном» 16+
04.00 Комедия «Любовь и 

прочие неприятности» 
12+

06.00 Драма «Дорогой 
Джон» 16+

07.55 Драма «Спроси у 
пыли» 16+

10.00 Комедия «Семейка 
Аддамс» 12+

11.50 Драма «Последнее 
дело Ламарки» 16+

13.50 Драма «Капоте» 16+
15.50 Комедия «Любовь 

и прочие обстоятель-
ства» 16

18.00 Драма «В погоне за 
счастьем» 12+

20.05 Драма «Пылающая 
равнина» 16+

22.00 Боевик «Голубая 
сталь» 16+

00.00 Драма «Красота по-
американски» 16+

«2+2»
08.15 Мультсериал 

«Грандиозный Человек-
паук» (1)

09.55 Проспорт
10.15 Улетное видео по-

русски
10.45 Худ.фильм «Рокса-

на» (1)
13.00 Худ.фильм «Хуже не 

бывает» (1)
15.00 Худ.фильм «При-

шельцы-2» (1)
17.20 ЧУ 18 тур. Карпаты - 

Ворскла
19.30 Худ.фильм «Послед-

ний киногерой» (2)
21.50 Худ.фильм «Звёзд-

ный десант 3: Мародер» 
(2)

23.55 Худ.фильм «За 
линией фронта» (2)

01.50 Худ.фильм «Круг 
боли» (3)

TV1000 ACTION
03.00, 09.00 Комедия 

«Сражения солдата 
Келли» 12+

05.00 Драма «Защита 
Лужина» 12+

07.00 Худ.фильм «Из под 
земли» 16+

11.00 Мультфильм «Ре-
нессанс» 16+

13.00 Боевик «Хакеры» 12+
15.00 Боевик «Вавилон 

н.э.» 12+
16.50 Комедия «Бандиты» 

16+
19.00 Боевик «Ход короле-

вой» 16+
21.10 Научная фантастика 

«Существо» 18+
23.00 Мягкая эротика «Ла-

герь для парочек» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Худ.фильм «Ла-

пушки»
05.25, 07.10, 17.45, 01.55 

«Окно в кино»
05.30, 16.05 Сериал «Само-

званцы» 16+
06.20, 17.00, 01.05 Сериал 

«Два цвета страсти» 
16+

07.15 Худ.фильм «Не-
сколько дней из жизни 
Обломова»

09.35 Худ.фильм «Слу-
жебный роман. Наше 
время»

11.00 Сериал «Любитель-
ница частного сыска 
Даша Васильева - 3» 12+

14.30 Худ.фильм «Поли-
цейские и воры»

17.55 Худ.фильм «Атом-
ный Иван»

19.25 Худ.фильм «Сыщик» 
12+

21.40 Худ.фильм «Бедная 
Маша»

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

ская академия»
05.25 Смех с доставкой 

домой
07.30 «Бодрое утро»
08.35, 10.50 «Минутка для 

ребенка»
09.00 Мультсериал 

«Злобный»
10.00 Мультсериал «Га-

лактический футбол»
11.00 Мультсериал 

«Сокровища острова 
черепах»

12.00, 18.00 Сериал «От-
чаянные родители»

13.00 «Гуморины из 
торбины»

15.00 «Битва анекдотов»
15.30 «33, 19.00 м2»
16.00 Худ.фильм «Король 

Калифорнии»
19.40 Сериал «Эленн и 

ребята»
20.40 Худ.фильм «Достав-

ка завтра авиапочтой»

MAXXI-TV
06.30, 15.30, 01.00 

MaxxiМузыка
07.50 «Сбросим лишнее»
08.10 «Сделано руками»
08.50, 18.10 Йога
09.35, 14.55 Союзмуль-

тфильм
10.20 «Путеводитель 

выходного дня»
10.55 «Выдающиеся 

мужчины»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.50 Взрослые дети
12.25 «5 идей для детской»
13.00 Тур-Гламур
15.45 «Время для себя»
16.10 Телеювелирторг
18.55 Худ.фильм «Идеаль-

ный муж»
21.05 «Женские откро-

вения»
21.50 «Все про все»
22.10 «КиноМакси»
22.50 Худ.фильм «Мы из 

Джаза»

Субота, 1 грудня
Cхід 7.37 Захід 15.57
Тривалість дня 8.20

Схід 18.33
Захід 9.34

РакПлатон, Роман, Закхей

09:00 Кривбасс-Центр
09:20 Новости регионов
09:35 Азбука здоровья
19:00 Новости регионов
19:20 Календарь событий
19:35 Новая волна

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»

УТ-1
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.10, 08.20, 09.00, 

23.30 Погода
06.10 Мультфильм
06.30, 09.50 Шаг к звездам
07.15 Моя земля - моя 

собственность
07.30 Сельский час
08.00 Укравтоконтинент
08.25 Полезные советы
08.40 Время культуры
09.05 Золотой гусь
09.30 Кто в доме хозяин?
10.35 Честь имею при-

гласить
11.20 Финал Междуна-

родного детского 
песенного конкурса 
«Евровидение 2012»

13.25 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания (муж.)

14.20 Шеф-повар страны
15.25 Биатлон. Кубок 

мира. Гонка преследо-
вания (жен.)

16.20 Деловой мир. 
Неделя

16.55 Праздничный кон-
церт «С Днем, ТеВе»

20.50 Официальная 
хроника

21.00, 01.20 Итоги недели
21.30 Точка зрения
21.50 Главный аргумент
22.00 Фольк-music
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00 Эра бизнеса. Итоги
23.35 Олимпийский 

вызов
23.50 Концерт А.Серова 

«Безграничная любовь»
01.50 Художественные 

истории. Серебряные 
струны

03.25 Здоровье

КАНАЛ «1+1»
06.05 Худ.фильм «Ведьмы 

страны Оз» (1)
07.50 Мультфильм (1)
08.10 «Ремонт +»
09.00 «Лото-Забава»
10.10, 10.35 Мультсериал 

«Чип и Дейл» (1)
11.00 «Кулинарная акаде-

мия. Юлия Высоцкая»
11.25 «Давай, до свида-

ния»
12.55 «Четыре свадьбы 

- 2»
14.10, 20.15 «Голос. Дети»
16.10 Худ.фильм «Москва 

слезам не верит» (1)
19.30, 23.00 «ТСН-неделя»
22.00 «Светская жизнь»
00.00 Худ.фильм «Лоуренс 

Аравийский» (1)

ИНТЕР
05.40 «Самый умный 2012»
07.05 Мультсериал 

«Винкс» (1)
07.50 Мультсериал «Маша 

и Медведь» (1)
08.25 «Глянец»
09.25 «Школа доктора 

Комаровского»
10.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ С 

«КВАРТАЛОМ»»
11.00 «Сваты у плиты»
11.25 Программа «Сва-

дебный размер»
12.25, 03.40 Док.фильм 

«Венец безбрачия»
13.35 Сериал «Иллюзия 

охоты» 1-4сс. закл
18.00 Сериал «Ящик Пан-

доры» 1-2сс (2)
20.00, 02.05 «Подробности 

недели»
21.00 Сериал «Ящик Пан-

доры» 3-4сс. закл (2)
23.00 «Что? Где? Когда? «
00.15 Худ.фильм «Муж-

ская интуиция»

ICTV
05.50, 06.10 Погода
05.55 Факты
06.20, 04.25 Свитанок
07.10 Квартирный вопрос
08.00 Анекдоты по-

украински
08.40 Дача
09.20 Смотреть всем!
10.25 ОлимпиЛяпы
11.30 Козырная жизнь
12.00 Другой футбол
12.25 Спорт
12.30 Наша Russia
13.10 Худ.фильм «Первый 

удар»
14.55 Худ.фильм «На игре»
16.50 Худ.фильм «На 

игре-2»
18.45 Факты недели
19.45 Последний герой-2
20.55 Худ.фильм «Август. 

Восьмого»

23.45 Худ.фильм «Темный 
мир» (2)

01.55 Худ.фильм «Дорож-
ное приключение» (2)

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30 «Контакт»
07.00 «В гостях у Ладика и 

Маши»
07.15, 15.35, 20.15 «Рас-

суждалки»
07.25, 11.25 «На землi на 

рiднiй...»
07.30, 12.00, 20.30, 01.30 

«Мiсто. Тиждень»
08.00, 11.00, 12.30, 18.20, 

21.00, 22.55 «Погода»
08.05, 12.40, 16.30, 21.05 

Телегазета
08.10 «Телеспортклуб»
09.10 Худ.фильм «Процесс 

о трёх миллионах» 1 
категория

10.30 «Косметичка»
11.05 «Чоловiчий клуб»
11.30 «Епiзоди колиш-

нього»
11.35 «Интеркласс»
11.50 «Пiдземка»
12.45 «Книжная полка»
13.15 «Беседы о вечном»
13.45 «Мульт-сюрприз от 

Ладика и Маши»
15.15 «Медицинский 

тележурнал»
15.45, 19.00 «Близкие 

Путешествия»
16.00 «Сделано руками»
16.35, 03.15 Худ.фильм 

«Восхождение» 1 
категория

18.25 «Перчiнка»
18.55 «Шаг навстречу»
19.15 Док.фильм «Кредо 

Євмiнова»
19.45 Молодiжна про-

грама «Cтудiя»
21.10, 02.00 Хит-парад «На 

все 100»
22.00 «Резонанс»
22.15 Мультфильм
22.25 «Зооквартал»
23.00 «Уїк-енд експрес»
23.30 «Я i мiй дiм»
00.20 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
03.00 Док.фильм

НОВЫЙ КАНАЛ
06.05 Сериал «Последний 

аккорд»
06.55 Сделай мне смешно
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
08.25 Дома мажоров
09.15 Мультсериал «Рога 

и копыта: Возвраще-
ние»

09.50 Мультсериал «Пинг-
вины из Мадагаскара»

10.30 Шоу Шара
11.15 Воскресный офис
12.15 Сериал «Счастливы 

вместе»
15.15 Худ.фильм «Жи-

вотное»
17.05 Худ.фильм «Хроники 

Нарнии: Лев, Колдунья 
и Волшебный шкаф»

20.00 ШоумаSтгоуон
23.10 Проснуться знаме-

нитым
00.10 Спортрепортер
00.15 Худ.фильм «Поте-

рянное будущее» (2)
02.15 Сериал «Одна ночь 

любви»
03.45, 04.50 Зона ночi
03.50 Українцi Любов

СТБ
05.35 «Наши любимые 

мультфильмы»: «Ну, 
погоди!» (1)

06.50 Худ.фильм «Она Вас 
любит» (1)

08.45 «Завтрак с Юлией 
Высоцкой»

08.55 «Едим дома»
10.00 «МастерШеф - 2»
14.05 «Караоке на Май-

дане»
15.05 «Х-Фактор - 3»
19.00 «Битва экстрасенсов. 

Апокалипсис»
21.45 Худ.фильм «Мечты 

из пластилина» (1)
23.50 Худ.фильм «Се-

стренка» (1)
01.45 Худ.фильм «Корона 

Российской империи, 
или Снова неулови-
мые» (1)

ТОНИС
06.00 Дневник для роди-

телей
06.35, 13.50 Мультфильмы
06.45, 04.25 Великие 

махинаторы
07.35, 20.40, 04.00 Свет-

ские хроники
08.00 Социальный пульс 

выходных
08.40, 11.30, 16.00, 18.55, 

20.10 Погода
08.55, 21.05, 05.10 Большая 

фотоохота Дага 
Гарднера

09.35 Точки пересечения

10.00, 02.50 Будь в курсе!
10.40 Ф-стиль
11.05 80 островов вокруг 

света
11.45 Худ.фильм «Пацаны» 

(1)
15.00 За семь морей
15.35 Арт City
16.50, 20.00 Цивилизация 

Incognita
17.00 Неизвестная 

планета
17.40 Украина-Европа: 

Маятник Фуко
18.30, 00.00 Мир за неделю
19.00 Такова спортивная 

жизнь. Василий Лома-
ченко

19.35 Магия природы
20.15, 03.15 Кумиры
22.10 Кинофан: Худ.фильм 

«Сиреневые сумерки» 
(2)

00.40 Амурные мелодии 
(3)

01.30 Худ.фильм «Компро-
метирующие ситуации. 
Одинокая мисс» (3)

ТЕТ
06.00 Ералаш
07.00, 09.00 Мультик с 

Лунтиком
07.40 Твинисы
08.00 Телепузики
08.35 Лентяево
09.25 Мультсериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка» (1)

09.45 Мультсериал «Чер-
ный плащ» (1)

10.20 Мультфильм «Мор-
ская бригада» (1)

12.20 Мультфильм «Пока-
хонтас 2: путешествие в 
Новый Свет» (1)

13.45, 00.05 Алё, дирек-
тор?!

14.50 Мультфильм «Симп-
соны в кино» (1)

16.35 Худ.фильм «Правди-
вая ложь» (1)

19.35 Одна за всех
20.00 Виталька
21.00 Кузница звезд 3
22.05 Худ.фильм «Амери-

канский пирог» (2)
01.10 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 04.40 Серебряный 

апельсин
06.40 События
07.00 Худ.фильм «Настоя-

щая любовь» (1)
09.00 Добро пожаловать
10.00 Легенды
11.00, 13.00 Сериал 

«След» (1)
15.00 Сериал «СОБР» (1)
18.00, 20.00, 21.00 Сериал 

«Интерны» (1)
19.00, 03.30 События 

недели
23.00 Ток-шоу «Великий 

футбол»
00.30 Худ.фильм «Просто 

Джексон» (2)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 00.00 «Киев-

ское 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, 
19.20, 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, 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, 15.15, 20.50, 02.20, 

03.30, 06.20 «Тема 
недели»

10.10 «Технопарк»
11.20 «Трансмиссия-

тест»
12.10 «Жизнь интересна»
13.15 «Мотор»
14.20 «Игра судьбы»
16.15 «Фактор безопас-

ности»
17.15 «Налоги»
17.30, 04.10 «Новости 

Киевщины»
18.15 «Окно в Европу»
19.30, 01.10, 05.10 Обще-

ственно-политическое 
ток-шоу «Республика с 
Анной Безулик»

21.00, 02.25 «Время: итоги»
21.40 «Время-тайм»
22.00 «Кино с Яниной Со-

коловой»
22.35, 03.40 «Территория 

закона»
23.40, 04.30 «Хроника 

недели»
00.30, 03.35, 04.35 «Обзор 

прессы»
03.00 «Время-Тайм»

04.40 «Большая политика»

НТН
05.55 «Легенды бандит-

ской Одессы»
07.15 Худ.фильм «Полоса-

тый рейс» (1)
09.05 Худ.фильм «Три дня 

в Одессе» (1)
11.30 «Легенды уголовно-

го розыска». Волкодавы 
из СМЕРШа

12.00, 04.05 «Агенты 
влияния»

13.00 Сериал «Батюшка» 
(1)

15.00 Сериал «Паутина - 4»
19.00 Сериал «По горячим 

следам»
23.00 «Крутые 90-е»
00.00 Худ.фильм «Фанат» 

(2)
01.35 Худ.фильм «Мор-

ской волк» (2)

К1
06.30 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
08.50 Мультфильм «По-

кахонтас» (1)
10.15 Худ.фильм «Хэллоу-

интаун 3»
12.05 Худ.фильм «Пёс и 

нищий»
14.00 Худ.фильм «Снежная 

королева» (1)
16.10 «Пороблено в 

Українi»
17.45 «Рассмеши комика»
18.45 «КВН-2012»
21.30 Сериал «Сверхъе-

стественное» (2)
00.00 Сериал «Чёрная 

лагуна»
01.25 Худ.фильм «Обе-

зьяна» (1)
02.55 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ 
06.05 Сериал «Последний 

аккорд»
06.55 Сделай мне смешно
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
08.25 Дома мажоров
09.15 Мультсериал «Рога 

и копыта. Возвраще-
ние»

09.50 Тележурнал 
«Пассаж»

10.10 «Бюро адвокатских 
расследований»

10.25 «Родительский 
клуб»

10.40 «STREET STYLE»
10.55 «Просто собака»
11.15 «Мой новый 

DRESSCODE»
11.35 Воскресный офис
12.15 Сериал «Счастливы 

вместе»
15.15 Худ.фильм «Жи-

вотное»
17.05 «Авторские путе-

шествия»
17.30 «36.6»
18.00 «Вечерний раз-

говор»
18.30 «Respect TV»
19.00 «Новости недели»
19.40 «Экономика в 

деталях»
20.00 «Автострасти с 

Ларисой Максименко»
20.30 «Дело вкуса»
21.00 «Перевоплоще-

ние»
21.40 «Ваше право»
22.00 ШоумаSтгоуон
23.10 Проснуться знаме-

нитым
00.10 Спортрепортер
00.15 Худ.фильм «Поте-

рянное будущее»
02.15 Сериал «Одна ночь 

любви»

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00, 12.30 «Вся Россия»
04.10 Худ.фильм «Дом без 

выхода»
07.35 «Сам себе режиссер»
08.20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя 
в городе

09.00, 12.00 Вести
09.15 «Смехопанорама»
09.45 «В мире животных»
10.15 Сериал «И падает 

снег...»
12.20 Местное время. 

Вести-Москва
12.40 «Власть факта»
13.35, 02.30 «Смертельный 

друг Р.»
14.30 Худ.фильм «Достоя-

ние республики». 2с
15.55 Евгений Петросян. 

Большой бенефис «50 
лет на эстраде». ч.2

18.00 Вести недели
19.30 Худ.фильм «Оазис 

любви»
21.30 «Воскресный 

вечер»
23.20 Худ.фильм «Южный 

календарь»
01.05 Худ.фильм «Убегаю-

щий август»
03.15 «Городок». Дайд-

жест

НТВ-МИР
06.00, 08.00, 11.00, 14.00 

Сегодня
06.20 Сказки Баженова
06.50 «Первая передача»
07.20 Их нравы
08.20 Едим дома!
08.55 «Эксклюзив». «Лиш-

ний билетик... Сергей 
Гармаш - Леонид 
Ярмольник»

09.25 «Чудо техники»
09.55 Дачный ответ
11.25 Своя игра. Про-

должение
12.10 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2»
14.25 «Развод по-русски»
15.20 И снова здрав-

ствуйте!
16.20 Золотая пыль
17.00 «Сегодня. Итоговая 

программа»
18.00 Чистосердечное 

признание
18.50 «Центральное теле-

видение». «ЦТ. Главное»
19.40 «ЦТ. Откровения»
20.35 «ЦТ. Вечернее»
21.15 Сериал «Проснемся 

вместе?»
23.05 Худ.фильм «В твоих 

глазах»
00.55 Чрезвычайное 

происшествие. Обзор 
за неделю

01.30 «Кремлёвские 
похороны. Валерий 
Чкалов»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Худ.фильм «Мо-

лодые»
08.00 «Армейский 

магазин»
08.40 «Смешарики. 

Пин-код»
08.50 «Здоровье»
10.10 «Непутевые за-

метки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 Среда обитания. 

«Грязные деньги»
13.20 Худ.фильм «Белые 

росы»
15.15 «Тайные знаки конца 

света»
16.25 «Большие гонки. 

Братство колец»
18.05 Худ.фильм «Москва 

слезам не верит»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Юбилейное шоу 

Евгения Плющенко 
«Всего лишь 30!»

23.40 «Познер»
00.45 Худ.фильм «Убить 

лицедея»
02.05 Худ.фильм «Вылет 

задерживается»
03.20 Худ.фильм «Спящий 

лев»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
02.00, 06.00, 08.00 Новости
02.10 «Нонна Мордюкова. 

Такой ее никто не знал»
03.00 Худ.фильм «Мо-

лодые»
04.30 Армейский магазин
05.00 «Здоровье»
06.15 «Непутевые за-

метки»
06.30 «Пока все дома»
07.15 Фазенда
07.45 «Смешарики. 

ПИН-код»
08.15 Среда обитания. 

«Грязные деньги»
09.20 Худ.фильм «Белые 

росы»
10.50 Худ.фильм «Тайна 

записной книжки»
12.15 «Тайные знаки конца 

света»
13.10 «Большие гонки. 

Братство колец»
14.30 Худ.фильм «Москва 

слезам не верит»
17.00 Воскресное «Время»
18.00 Юбилейное шоу 

Евгения Плющенко 
«Всего лишь 30!»

19.25 «Познер»
20.25 Худ.фильм «На том 

свете»
21.55 Худ.фильм «Убить 

лицедея»
23.10 Сериал «Связь»

RTVI
06.00 «Сканер»
07.00, 09.00 «Мультфиль-

мы»
08.00 Худ.фильм «»та 

тревожная зима»
10.00 Худ.фильм 

«Jсторожно, бабушка!»
12.00 «Страна и люди»
13.00, 21.00 Худ.фильм 

«Dоспитание жестоко-
сти у женщин и собак»

15.00 Сериал «Автобус». 8 
серия «Кумир»

16.00 «Арт-навигатор»
16.30, 23.00 «Русский 

акцент» с Владимиром 
Ленским. «Оперная 
дива 2.0»

17.00, 02.00 «Без дураков»
18.00 Информационная 

программа «Грани 
недели» С Владимиром 
Кара-Мурзой

19.00, 05.00 Док.фильм 
«Великий обман. Он 
продал транссибир-
скую магистраль»

20.00 «В Нью-Йорке с 
В.Топаллером»

23.30 Сериал «Автобус» 8 
серия «Кумир»

00.30 Худ.фильм «Пропав-
шие среди живых»

TBI

07.00, 17.30 Время помнить
07.45 Цивилизация. 

Жизнь без памяти
09.00, 14.00 Правдивые 

истории. Спасти рядо-
вого Райана с.2

09.30 Великие истории 
любви 20 века. Де Голль 
и Ивонн Вендру

10.00, 16.30 Вокруг света
11.00 Игра в слова и не 

только
12.00, 19.30 Исторические 

хроники с Николаем 
Сванидзе. Анна 
Ахматова

13.00 Здоровая жизнь с 
Ириной Трухачевой

13.30 Деловая кухня
14.30 Вечер с Николаем 

Княжицким
18.15 Цивилизация. За-

гадки нашей памяти
20.30, 01.00 Итоги с Вах-

тангом Кипиани
21.30, 02.00 Лекции и 

события
23.30 Великие истории 

любви 20 века. Говард 
Хьюз и Ава Гарднер

00.00 Безумная неделя

ТВ ЦЕНТР
05.25 Крестьянская за-

става 6+
06.00 «Взрослые люди» 

12+
06.35 «Фактор жизни» 6+
07.05 «Врача вызывали?» 

16+
07.40 «Сто вопросов взрос-

лому» 6+
08.20 «Барышня и кули-

нар» 6+
08.55 «Кольская сверх-

глубокая. Дорога в 
ад». Специальный 
репортаж 12+

09.30, 22.00 События
09.45 Худ.фильм «Большая 

семья»
11.50 «Смех с доставкой на 

дом». 12+
12.20 «Приглашает Борис 

Ноткин» 12+
12.50 Московская неделя
13.20 Сериал «Пуаро 

Агаты Кристи». 12+
15.10 Худ.фильм «Битвы 

божьих коровок». 12+
19.00 «В центре событий»
20.00 Худ.фильм «Весье-

гонская волчица». 6+
22.20 «Временно досту-

пен». 12+
23.25 Худ.фильм «Близ-

нец». 12+
01.35 Док.фильм «Не ро-

дись красивой». 12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.45 Худ.фильм «Принц и 

нищий»
10.10 Вокруг смеха
11.30 Док.фильм «Сергей 

Бондарчук. Первопро-
ходец»

12.30 Док.фильм «Не-
сколько лет из жизни 
Табакова»

13.30 Худ.фильм «17 
мгновений весны»

23.10 Худ.фильм «Сплош-
ные неприятности»

01.10 Худ.фильм «Тринад-
цать дней»

03.30 Худ.фильм «Золотая 
молодежь»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Комедия 

«Дни ангела» 12+
08.55, 16.55, 00.55 Мело-

драма 6+ «Реальное 
Рождество»

10.35, 18.35, 02.35 Драма 
«Римская весна миссис 
Стоун» 16+

12.35, 20.35, 04.35 Комедия 
«Нянька по вызову» 12+

14.15, 22.15, 06.15 Драма 
«Времена года» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
04.00, 08.00, 12.00 Худ.

фильм «Удивительная 
находка, или Самые 
обыкновенные чудеса». 
6+

05.10, 09.10, 13.10 Муль-
тсериал «Малыш и 
Карлсон», фильм 1. 0+ 
Мультфильм «Остров 
ошибок». 6+

06.00, 10.00 Худ.фильм 
«Странные взрослые». 
12+

07.15, 11.15 Сказка «Моло-
дильные яблоки». 12+ 
Мультфильм «Страшная 
история». 0+ «Как стать 
большим». 0+

14.00 Худ.фильм «Сказка, 
рассказанная ночью». 
12+

15.15 Мультсериал «Карл-
сон вернулся», фильм 2. 
0+ Мультфильм «Мур-
зилка на спутнике». 6+

16.00 Мультфильм «Смех 
и горе у Бела моря». 6+

17.00 Сказка «Чудо-мель-
ница». 6+ Мультфильм 
«Крылатый, мохнатый 
да масленый». 0+ «Хра-
брец-удалец». 6+

НАШЕ КИНО

06.00 Худ.фильм «Куда он 
денется!» 12+

08.00 Худ.фильм «При-
кованный» 16+

10.00 Худ.фильм «Блужда-
ющие звезды» 12+

12.30 Худ.фильм «Мед-
ведь» 12+

13.30 Худ.фильм «Полет с 
космонавтом» 12+

15.00 Худ.фильм «Ради не-
скольких строчек» 12+

16.30 Худ.фильм «Два 
берега» 16+

18.00 Худ.фильм «Шофер 
поневоле» 12+

20.00 Худ.фильм «При-
ятель покойника» 16+

22.00 Худ.фильм «Оди-
ножды один» 16+

00.00 Худ.фильм «Счастье» 
12+

01.30 Худ.фильм «Катень-
ка» 12+

КИНОКЛУБ
05.00 Худ.фильм «Убей 

меня» 18+
07.00 Худ.фильм «Тайна 

Красной планеты» 6+
09.00, 01.00 Худ.фильм 

«Разумное сомнение» 
12+

11.00, 03.00 Худ.фильм 
«Меланхолия» 18+

13.15 Худ.фильм «Дьявол 
и госпожа Д» 16+

15.00 Худ.фильм «Опас-
ный Бангкок» 18+

17.00 Худ.фильм «600 кг 
золота» 16+

19.00 Худ.фильм «Что-то 
не так с Кевином» 16+

21.00 Худ.фильм «Подво-
дная лодка» 16+

НОСТАЛЬГИЯ
04.05 Док.фильм «Москва 

и москвичи» 12+
05.05 «Утренняя почта» 

12+
05.40, 23.30 Худ.фильм 

«Лучшая дорога нашей 
жизни» 12+

07.00 «Мелодии Юрия 
Саульского» 12+

08.00 «Колба времени» 16+
09.00 «Кинопанорама» 

12+
10.00 «До и после ...» 12+
11.10 Док.фильм «Погово-

рить нам необходимо» 
12+

12.00, 18.00 «У самого 
черного моря» 12+

12.55 «Театр + TV» 12+
14.00 Худ.фильм «Наша 

дача» 12+
15.25 «Миниатюры» 12+
16.00 Муз. спектакль «Вол-

шебный фонарь» 12+
17.00 «Рожденные в 

СССР» Дайджест. 12+
19.00 «Голубой огонек» 

12+
20.40 Док.фильм «Верши-

на Визбора» 12+
22.00 «Международная 

панорама» 16+
22.40 «История любви. 

Ирина Аллегрова» 12+
00.50 «Интервью у 

музыки. Никита Бого-
словский» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Авантю-

ристка». ф. 4. «Отпуск 
на тот свет». 2 ч. 16+

19.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала - 3». 7 серия 
«Девочка, хочешь сни-
маться в кино?». 16+

20.00 Сериал «Гончие - 3». 
ф. 1. «Братство наро-
дов», 4 серия 16+

21.00 Худ.фильм «Раффер-
ти». 3 серия

22.30 Сериал «Семнадцать 
мгновений весны». 1 
серия

00.00 Сериал «Авантю-
ристка». ф. 4. «Отпуск 
на тот свет». 3 ч. 16+

01.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала - 3». 8 серия 
«Блондинка с перрона». 
16+

02.00 Сериал «Гончие - 3». 
ф. 2. «Большие ставки», 
1 серия 16+

TV 1000
02.00 Драма «Последнее 

дело Ламарки» 16+
04.00 Драма «Капоте» 16+
06.00 Комедия «Синоптик» 

16+
08.00 Боевик «Зона вы-

садки» 12+
10.00 Драма «Пылающая 

равнина» 16+
12.00 Комедия «Мышиная 

охота» 12+
13.45 Комедия «Любовь 

и прочие обстоятель-
ства» 16

15.55 Драма «В погоне за 
счастьем» 12+

18.00 Драма «Крик совы» 
16+

20.00 Боевик «Голубая 
сталь» 16+

22.00 Драма «Красота по-
американски» 16+

00.10 Боевик «Большой 
Стэн» 16+

«2+2»
08.15 Мультсериал 

«Грандиозный Человек-
паук» (1)

09.35 Журнал Лиги Чемпи-
онов УЕФА 2012-2013

10.00, 10.35 Улётное видео 
по-русски

10.50 Худ.фильм «Крутой 
пес» (1)

12.45 Худ.фильм «Граф 
Монте Кристо» (1)

15.20 ЧУ 18 тур. Волынь - 
Черноморец

17.30 ЧУ 18 тур. Арсенал 
- Заря

19.30 Худ.фильм «Ведьми-
на гора» (2)

21.30 ПРОФУТБОЛ
22.40 Худ.фильм «Эквили-

бриум» (2)
01.00 Худ.фильм «Черный 

ястреб» (2)

TV1000 ACTION
05.00 Худ.фильм «Из под 

земли» 16+
06.50 Драма «Война Харта» 

16+
09.00 Боевик «Вавилон 

н.э.» 12+
10.50 Комедия «Бандиты» 

16+
13.00 Приключения «Граф 

Монте-Кристо» 12+
15.15 Комедия «Оборот-

ни» 16+
17.00 Вестерн «Западня» 

16+
19.00 Криминальное 

кино «Фарго» 16+
21.00 Криминальное 

кино «Исчезновение 
Элис Крид» 18+

23.00 Мягкая эротика 
«Похотливые домохо-
зяйки» 18+

00.40 Мягкая эротика «Мо-
менты страсти» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Худ.фильм «Атом-

ный Иван»
03.30 Худ.фильм «Я оста-

юсь» 16+
05.25, 07.10, 16.00, 17.45, 

01.55 «Окно в кино»
05.30, 16.05 Сериал «Само-

званцы» 16+
06.20, 17.00, 01.05 Сериал 

«Два цвета страсти» 
16+

07.15 Худ.фильм «Стар-
ший сын»

09.25 Худ.фильм «Жара» 
12+

11.05 Худ.фильм «Начало» 
12+

12.35 Худ.фильм «Защита» 
16+

17.50 Худ.фильм «Мы из 
джаза»

19.20 Худ.фильм «Камен-
ная башка» 16+

20.55 Худ.фильм «Анна и 
Командор»

22.15 Худ.фильм «Выкуп» 
12+

23.50 Худ.фильм «Артист 
из Кохановки»

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

ская академия»
05.25 Смех с доставкой 

домой
07.30 «Бодрое утро»
08.35, 10.50 «Минутка для 

ребенка»
09.00 Мультсериал 

«Злобный»
10.00 Мультсериал «Га-

лактический футбол»
11.00 Мультсериал 

«Сокровища острова 
черепах»

12.00, 18.00 Сериал «От-
чаянные родители»

13.00 «Гуморины из 
торбины»

15.00 «Битва анекдотов»
15.30 «33, 19.00 м2»
16.00 Худ.фильм «Шары 

гнева»
19.40 Сериал «Эленн и 

ребята»
20.40 Худ.фильм «Рудо и 

Курси»

MAXXI-TV
06.30, 17.45, 23.50 

MaxxiМузыка
07.50 «Сбросим лишнее»
08.10 «Сделано руками»
08.50, 18.30 Йога
09.35, 12.20 Союзмуль-

тфильм
10.20 «Джунгли шоу-

бизнеса»
10.55, 21.10 «Выдающиеся 

мужчины»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.50 «5 идей для детской»
13.00, 22.00 «Все про все»
14.20 «Фестиваль «ТВ 

Старт»
15.15 Телеювелирторг
17.15 «Тур-Гламур»
18.00 «Время для себя»
19.05 Худ.фильм «Мы из 

Джаза»
21.15 «Женские откро-

вения»
22.10 Портретные очер-

ки. Александр Абдулов
23.05 «КиноМакси»

Неділя, 2 грудня
Cхід 7.39 Захід 15.57
Тривалість дня 8.18

Схід 19.35. 
     Захід 10.09.

РакВарлаам, Іларіон

09:00 Новости регионов
09:20 Календарь событий
09:35 Новая волна
19:00 День за днем
19:30 Мир профессий
19:45 Украина в кадре

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»

УТ-1



20 Телебачення
ЧЕРВОНИЙ ГІРНИК•№88(21314)•СЕРЕДА, 21 ЛИСТОПАДА 2012 РОКУ

Читайте нас на сайті:  

www.girnyk.com.ua
Читайте нас на сайті:  

www.girnyk.com.ua 

Купуйте газету «Червоний гірник» в кіосках «Друк», «Преса-М», поштових відділеннях «Укрпошти»
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СПОРТ 1

07.00 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Будивельник - 
БК Ферро-ЗНТУ

08.50, 17.25 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

09.30, 00.45 Футзал. Чемпионат 
Испании. Рибера Наварра - 
Триман Наварра

11.25 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Анжи - ЦСКА. 
LIVE

13.30, 03.10 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Кристал Пэлас - 
Брайтон

15.25 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Локерен - Генк. LIVE

18.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Азовмаш - Калев. LIVE

20.05, 05.00 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

21.00 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Киев - БК Крив-
бассбаскет

22.50 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Анжи - ЦСКА

02.30 Бадминтон. China 
Masters Шанхай, Китай. 
Финал. Мужчины

СПОРТ 2
07.00, 20.20 Футзал. Чемпионат 

Испании. Рибера Наварра - 
Триман Наварра

08.55 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

10.00, 22.20 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Аякс - ПСВ

11.55 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

12.30, 02.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Твенте 
- АДО

14.30 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Анжи - ЦСКА

16.25 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Будивельник - 
БК Ферро-ЗНТУ

18.25 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Спартак - Зенит

00.10 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Киев - БК Крыв-
бассбаскет

04.05 Теннис WTА. Tournament 
of Champions 2012. Болга-
рия, София. Финал. Возняки 
- Петрова

EUROSPORT
09.30, 15.15, 01.45 Биатлон. 

Кубок мира. Женщины. 0+
10.30 Лыжное двоеборье. 

Кубок мира. Куусамо. HS 
142. 0+

11.30 Лыжные гонки. 10км. 
Женщины. 0+

12.15 Прыжки на лыжах. Кубок 
мира. Куусамо. 0+

12.30 Лыжные гонки. 15км. 
Мужчины. 0+

13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. 0+

14.15 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Куусамо. 0+

16.15 Вот это да!!! 0+
16.30 Конный спорт. Мастерс. 

0+
18.00, 22.45, 00.00 Снукер. 

Чемпионат Британии. День 
2. 0+

18.45, 21.30 Горные лыжи. 
Мужчины. 0+

19.45 Горные лыжи. Женщины. 
0+

21.15 Горные лыжи. 0+
02.30 Технический перерыв...

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 22.45, 00.00, 02.10, 

04.20 Футбол NEWS
06.15 Металлург З - Металлист. 

Чемпионат Украины
08.15 Металлург Д - Днепр. 

Чемпионат Украины
10.00, 13.00, 16.45, 20.45 Футбол 

NEWS. LIVE
10.25 Журнал. Лига Чемпионов 

УЕФА. Премьера
10.50 Street Style
11.00 Док.сериал «Выдающи-

еся футбольные тренеры 
мира». Р. Михелс. Премьера

11.30, 05.05 «Один на один с 
Гамулой». М. Сичкарь

12.00 Журнал. Лига Чемпионов 
УЕФА

12.25, 13.10, 14.15, 15.25 Футбол 
LIVE

13.25 LIVE. Таврия - Ильичевец. 
Чемпионат Украины

15.55 LIVE. Лацио - Парма. 
Чемпионат Италии

17.55 LIVE. Норвич - Сандер-
ленд. Чемпионат Англии

19.55 LIVE. Сельта - Леванте. 
Чемпионат Испании

21.55 LIVE. Мальорка - Сарагоса. 
Чемпионат Испании

00.15 Таврия - Ильичевец. 
Чемпионат Украины

02.25 Лацио - Парма. Чемпио-
нат Италии

04.35 Док.сериал «Выдающи-
еся футбольные тренеры 
мира». Р. Михелс

05.35 Программа передач
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СПОРТ 1
06.00 Футзал. Чемпионат Испа-

нии. Умакон Сарагоса - Эль 
Посо Мурсия

07.50 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. БК Донецк - Астана

10.05, 01.35 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Спартак - 
Зенит

12.00, 05.05 Баскетбол. Евро-
кубок. Групповой турнир. 
Азовмаш - Банвит

13.55 Футзал. Чемпионат 
Испании. Рибера Наварра - 
Триман Наварра. LIVE

16.00, 03.25 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

16.55 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 
2012-2013. Кристал Пэлас - 
Брайтон. LIVE

19.00 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

19.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Твенте - 
АДО. LIVE

21.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Аякс - ПСВ. 
LIVE

23.45 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Будивельник - 
БК Ферро-ЗНТУ

04.15 Бадминтон. China 
Masters Шанхай, Китай. 
Финал. Женщины

СПОРТ 2
06.20, 11.40, 18.25, 02.00 Гольф. 

European Tour Weekly. Обзор
07.20, 14.35, 03.00 Футбол. Рос-

сия. Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013. Спартак - Зенит

09.15, 21.25 Баскетбол. Евро-
кубок. Групповой турнир. 
Азовмаш - Банвит

11.05, 23.20 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

12.40 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Гент - Зульте Варегем

16.30 Футзал. Чемпионат 
Испании. Рибера Наварра - 
Триман Наварра

19.30 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 
2012-2013. Кристал Пэлас - 
Брайтон

00.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Твенте 
- АДО

04.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. БК Донецк - Астана

EUROSPORT
09.30, 17.00 Лыжное двоеборье. 

Кубок мира. Куусамо. 0+
10.30, 13.30 Прыжки на лыжах. 

Кубок мира. Лиллехамер. 
Команды. 0+

10.45 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Куусамо. 5км. 
Женщины. 0+

11.45 Лыжные гонки. Спринт. 
0+

12.15 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Куусамо. 10км. 
Мужчины. 0+

14.15, 18.45 Биатлон. Кубок 
мира. Мужчины. 0+

15.45, 00.45 Прыжки на лыжах. 
Кубок мира. Куусамо. 0+

19.45 Горные лыжи. Мужчины. 
0+

21.30 Горные лыжи. Женщины. 
0+

23.00 Зимние виды спорта. 
Журнал. 0+

23.15 Конный спорт. Мастерс. 
0+

01.45 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. 0+

02.30 Технический перерыв...

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 23.45, 01.00, 03.10 

Футбол NEWS
06.15 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру
06.45 Чемпионат Англии. Пре-

дисловие к туру
07.15 Futbol Mundial. Премьера
07.45, 12.20, 18.45 Street Style
08.15 Катанья - Милан. Чемпио-

нат Италии
10.00, 13.00, 15.40, 18.30, 19.45, 

21.45 Футбол NEWS. LIVE
10.25 Говерла - Динамо. Чемпи-

онат Украины
12.30, 13.10, 14.15, 15.25, 15.45, 

16.45, 17.55 Футбол LIVE
13.25 LIVE. Металлург З - Метал-

лист. Чемпионат Украины
15.55 LIVE. Металлург Д - Днепр. 

Чемпионат Украины
18.55 LIVE. Валенсия - Сосьедад. 

Чемпионат Испании
20.55 LIVE. Барселона - Атлетик. 

Чемпионат Испании
22.55 LIVE. Реал - Атлетико. 

Чемпионат Испании
01.15 Металлург З - Металлист. 

Чемпионат Украины
03.25 Металлург Д - Днепр. 

Чемпионат Украины
05.20 Программа передач

СПОРТ 1
06.00 Футбол. Россия. Пре-

мьер-Лига. Зенит - ЦСКА
07.55, 22.50 Гольф. European 

Tour Weekly. Обзор
08.50, 04.05 Футбол. Англия. 

nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Вулверхэмптон - 
Ноттингем Форест

10.45, 20.20, 03.30 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

11.25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. БК Донецк - Астана

13.40 Англия. Обзор Футболь-
ной лиги

14.20, 01.40 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Спартак - 
Динамо (М)

16.15 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Гент - Зульте Варегем

18.10 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Спартак - Зенит. 
LIVE

21.00 Футзал. Чемпионат Испа-
нии. Умакон Сарагоса - Эль 
Посо Мурсия

23.45 Баскетбол. Еврокубок. 
Групповой турнир. Азовмаш 
- Банвит

СПОРТ 2
07.00 Баскетбол. Еврокубок. 

Групповой турнир. Азовмаш 
- Банвит

08.55, 03.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

10.00 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Спартак - Динамо (М)

12.00 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

13.00 Гольф. European Tour. DP 
World Tour Championship. 
Дубаи, ОАЭ. 4-й день

18.45 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 
2012-2013. Вулверхэмптон - 
Ноттингем Форест

20.40 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Спартак - Зенит

22.35 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

23.15 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Гент - Зульте Варегем

01.10 Футзал. Чемпионат Испа-
нии. Умакон Сарагоса - Эль 
Посо Мурсия

04.05 Гольф. Первый украин-
ский опыт

04.35 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. БК Донецк - Астана

EUROSPORT
09.35 Санный спорт. 0+
10.00 Футбол. Ливерпуль - 

Дортмунд. 0+
11.15, 16.45 Прыжки на лыжах. 

Кубок мира. Лиллехамер. 
Квалификация. 0+

12.15, 15.00 Биатлон. Кубок 
мира. Женщины. 0+

13.15 Лыжные гонки. Спринт. 
0+

16.30, 22.45 Зимние виды 
спорта. Журнал. 0+

17.45, 01.45 Прыжки на лыжах. 
Кубок мира. Лиллехамер. 
Команды. 0+

19.45 Горные лыжи. Мужчины. 
0+

21.15 Горные лыжи. Женщины. 
0+

23.00 Конный спорт. Мастерс. 
0+

00.30 Бокс. Прайс - Скелтон. 0+
01.30 Автоспорт. GTA. 0+
02.30 Технический перерыв...

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 00.40, 03.30 Футбол 

NEWS
06.15, 13.00 Челси - Фулхэм. 

Чемпионат Англии
08.15 Боруссия Д - Фортуна. 

Чемпионат Германии
10.00, 15.25, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE
10.25 Лацио - Удинезе. Чемпио-

нат Италии
12.20 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
15.00, 15.45, 16.45, 17.55 Футбол 

LIVE
15.55 LIVE. Говерла - Динамо. 

Чемпионат Украины
18.30 Street Style
18.40 МЮ - Вест Хэм. Чемпионат 

Англии
20.40 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру. Пре-
мьера

21.10 Чемпионат Италии. Пре-
дисловие к туру. Премьера

21.40 LIVE. Катанья - Милан. 
Чемпионат Италии

23.40 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру

00.10 «Один на один с Гамулой». 
М. Сичкарь

00.55 Чемпионат Англии. Пре-
дисловие к туру. Премьера

01.25 Говерла - Динамо. Чемпи-
онат Украины

03.45 Катанья - Милан. Чемпио-
нат Италии

05.40 Программа передач

СПОРТ 1
06.05, 01.30 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. БК Донецк - Астана
08.00, 22.55 Баскетбол. Журнал 

Суперлиги
08.40, 21.00 Баскетбол. Евро-

кубок. Групповой турнир. 
Азовмаш - Банвит

10.35 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Спартак - 
Динамо (М)

12.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Рода - Аякс

14.25 Англия. Обзор Футболь-
ной лиги

15.00, 04.10 Футзал. Чемпионат 
Испании. Умакон Сарагоса - 
Эль Посо Мурсия

17.00 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 
2012-2013. Вулверхэмптон - 
Ноттингем Форест

18.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

20.00 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

23.35 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - 
Витесс

03.20 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

СПОРТ 2
06.00, 12.20 Баскетбол. Журнал 

Суперлиги
06.40 Футбол. Англия. nPower 

Championship. Сезон 
2012-2013. Вулверхэмптон - 
Ноттингем Форест

08.30, 05.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - 
Витесс

10.25, 01.10 Баскетбол. Евро-
кубок. Групповой турнир. 
Азовмаш - Банвит

13.00, 22.10 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

13.30 Гольф. European Tour. DP 
World Tour Championship. 
Дубаи, ОАЭ. 3-й день

18.15 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. БК Донецк - Астана

20.15 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Рода - Аякс

23.15 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Спартак - Динамо (М)

03.05 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Гент - Зульте Варегем

EUROSPORT
09.30 Конный спорт. 0+
09.45, 13.30, 16.15, 01.00 Футбол. 

Ливерпуль - Дортмунд. 0+
10.45, 15.30 Прыжки на лыжах. 

Кубок мира. Лиллехамер. 0+
11.30, 14.30, 17.15 Биатлон. 

Кубок мира. Мужчины. 0+
12.30 Фигурное катание. 

Япония. 0+
18.15 Биатлон. Кубок мира. 

Женщины. 0+
20.15, 23.15, 01.45 Прыжки на 

лыжах. Кубок мира. Лилле-
хамер. Квалификация. 0+

21.15 Боевые искусства. Бой-
цовский клуб. 16+

00.00 Покер
02.30 Технический перерыв...

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 00.45, 02.55 Футбол 

NEWS
06.15, 13.15, 03.10 МЮ - Вест 

Хэм. Чемпионат Англии
08.15, 19.10 Челси - Фулхэм. 

Чемпионат Англии
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE
10.25 Парма - Интер. Чемпио-

нат Италии
12.20, 21.10 Чемпионат Испа-

нии. Обзор тура
15.10, 18.20, 22.05 «Один на 

один с Гамулой». М. Сичкарь
16.00 Futbol Mundial
16.25 Лацио - Удинезе. Чемпио-

нат Италии
18.45 Журнал. Лига Чемпионов 

УЕФА
22.50 Бетис - Реал. Чемпионат 

Испании
01.00 Шахтер - Говерла. Чемпи-

онат Украины
05.10 Программа передач

СПОРТ 1
06.00, 23.35 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. Спартак - 
Динамо (М)

07.55, 17.20 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Обзор

08.30 Футзал. Чемпионат Испа-
нии. Умакон Сарагоса - Эль 
Посо Мурсия

10.20 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор 14-го тура

11.25 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Говерла - БК 
Будивельник

13.30, 04.15 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - 
Витесс

15.25 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Зенит - ЦСКА

17.55 Баскетбол. Еврокубок. 
Групповой турнир. Азовмаш 
- Банвит. LIVE

20.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

21.00 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

21.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Рода - Аякс

01.30 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Гент - Зульте Варегем

03.20 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

03.45 Англия. Обзор Футболь-
ной лиги

СПОРТ 2
07.00, 13.00, 04.50 Футбол. Рос-

сия. Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013. Обзор

07.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

08.35, 23.10 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. БК Донецк - Астана

10.30 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Зенит - ЦСКА

12.25, 22.35 Футбол. Англия. 
Обзор Футбольной лиги

13.30 Гольф. European Tour. DP 
World Tour Championship. 
Дубаи, ОАЭ. 2-й день

18.15 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Гент - Зульте Варегем

20.10 Баскетбол. Еврокубок. 
Групповой турнир. Азовмаш 
- Банвит

22.00 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

01.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Рода - Аякс

03.00 Футзал. Чемпионат Испа-
нии. Умакон Сарагоса - Эль 
Посо Мурсия

05.25 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор ?44

EUROSPORT
09.30 Автоспорт. GTA. 0+
09.45 Плавание. Короткая дис-

танция. Франция. 0+
10.45 Футбол. Евроголы. 

Журнал. 0+
11.30 Фигурное катание. 

Япония. 0+
12.30, 16.00 Прыжки на лыжах. 

Кубок мира. Лиллехамер. 0+
13.30, 17.15 Биатлон. Кубок 

мира. 0+
14.30 Лыжные гонки. Мужчи-

ны. 0+
15.15 Лыжные гонки. Женщи-

ны. 0+
18.15 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины. 0+
20.00, 01.35 Футбол. Ливерпуль 

- Дортмунд. 0+
22.05 Конный спорт. 0+
23.10 Гольф. Дубаи. 0+
23.45 Парусный спорт. Журнал. 

0+
00.35 Весь спорт. Журнал. 0+
02.30 Технический перерыв...

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 00.25, 01.40, 03.50 

Футбол NEWS
06.15, 12.20 Futbol Mundial
06.40 Журнал. Лига Чемпионов 

УЕФА
07.05, 14.40 Чемпионат Ис-

пании. Обзор тура
08.15 Лацио - Удинезе. Чемпио-

нат Италии
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE
10.25 Боруссия Д - Фортуна. 

Чемпионат Германии
12.45 Парма - Интер. Чемпио-

нат Италии
16.00 Док.фильм «Владимир 

Маслаченко. Человек 
свободного стиля»

16.25 Леванте - Барселона. 
Чемпионат Испании

18.20 Челси - Ман Сити. Чемпи-
онат Англии

20.15 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

21.10 «Один на один с Гамулой». 
М. Сичкарь. Премьера

21.40 LIVE. Челси - Фулхэм. 
Чемпионат Англии

23.40 МЮ - Вест Хэм. Чемпионат 
Англии. Премьера

01.55 Челси - Фулхэм. Чемпио-
нат Англии

04.05 Заря - Металлург Д. 
Чемпионат Украины

СПОРТ 1
06.00 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - 
Витесс

07.55, 17.25, 01.50 Англия. Обзор 
Футбольной лиги

08.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор 14-го тура

09.35, 23.55 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Зенит - ЦСКА

11.30 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Химик - БК 
ОДЕССА

13.35 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Гент - Зульте Варегем

15.30, 04.10 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. БК Донецк - Астана

18.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

19.05, 02.20 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Вулверхэмптон - 
Ноттингем Форест

21.00 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

21.35 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

22.05 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Говерла - БК 
Будивельник

СПОРТ 2
06.30, 04.25 Футбол. Англия. 

Обзор Футбольной лиги
07.05, 18.15, 02.30 Футбол. Рос-

сия. Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013. Зенит - ЦСКА

09.00 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

09.35 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Рода - Аякс

11.30 Футзал. Чемпионат Испа-
нии. Умакон Сарагоса - Эль 
Посо Мурсия

13.25 Гольф. European Tour. DP 
World Tour Championship. 
Дубаи, ОАЭ. 1-й день

20.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - 
Витесс

22.05 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

22.40 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 
2012-2013. Вулверхэмптон - 
Ноттингем Форест

00.35 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Говерла - БК 
Будивельник

05.00 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Гент - Зульте Варегем

EUROSPORT
09.30, 13.15 Футбол. Евроголы. 

Журнал. 0+
10.15, 14.00 Фигурное катание. 

Япония. 0+
11.15, 17.30 Прыжки на лыжах. 

Кубок мира. Лиллехамер. 0+
12.00, 16.30, 01.15 Биатлон. 

Кубок мира. 0+
13.00 Конный спорт. 0+
15.00, 18.30 Лыжные гонки. 

Мужчины. 0+
15.45, 19.15 Лыжные гонки. 

Женщины. 0+
20.00 Плавание. Короткая дис-

танция. Франция. 0+
21.00 Бокс. Росадо - Вайтакер. 

0+
22.00 Бокс. М.Хук - Фильм 

Арслан. 0+
00.00 Автоспорт. GTA. 0+
00.15 Ралли IRC. 0+
02.15 Вот это да!!! 0+
02.30 Технический перерыв...

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 23.40, 01.50, 03.55 

Футбол NEWS
06.15, 10.20, 14.00 Чемпионат 

Италии. Обзор тура
07.05, 11.00, 14.45 Чемпионат 

Англии. Обзор тура
08.15, 23.55 Кальяри - Наполи. 

Чемпионат Италии
10.00, 15.40, 21.45 Футбол 

NEWS. LIVE
11.55, 16.00 Чемпионат Герма-

нии. Обзор тура
13.00, 17.30 Чемпионат Испа-

нии. Обзор тура
17.00 Док.сериал «Выдающи-

еся футбольные тренеры 
мира». Б. Шенкли

18.30 Шахтер - Говерла. Чемпи-
онат Украины

20.30 Журнал. Лига Чемпионов 
УЕФА

20.55 LIVE. Боруссия Д - Форту-
на. Чемпионат Германии

22.50 LIVE. Лацио - Удинезе. 
Чемпионат Италии. (2-й 
тайм)

02.05 Парма - Интер. Чемпионат 
Италии

04.10 Ворскла - Волынь. Чемпи-
онат Украины

СПОРТ 1
06.00, 01.45 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Рода - Аякс

07.55, 04.10 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Гент - Зульте 
Варегем

09.50 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. БК Донецк - Астана

11.45, 23.55 Футзал. Чемпионат 
Испании. Умакон Сарагоса - 
Эль Посо Мурсия

13.35, 20.00 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

14.10 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 
2012-2013. Вулверхэмптон - 
Ноттингем Форест

16.05 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Говерла - БК 
Киев

17.55 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Зенит - ЦСКА. 
LIVE

20.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор 14-го тура

21.30 Англия. Обзор Футболь-
ной лиги

22.05 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Химик - БК 
ОДЕССА

03.35 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

СПОРТ 2
06.00, 02.30 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Спартак - Динамо (М)

07.50, 18.25 Футзал. Чемпионат 
Испании. Умакон Сарагоса - 
Эль Посо Мурсия

09.40 Гольф. Первый украин-
ский опыт

10.10, 04.25 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Вулверхэмптон - 
Ноттингем Форест

12.00, 00.00 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

12.35 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. БК Донецк - Астана

14.30 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Гент - Зульте Варегем

16.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Рода - Аякс

20.25 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Зенит - ЦСКА

22.20 Футбол. Англия. Обзор 
Футбольной лиги

23.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

00.35 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Химик - БК 
Одесса

EUROSPORT
09.30, 14.00 Лыжные гонки. 

Мужчины. 0+
10.15, 14.45, 19.15, 00.30 Лыж-

ные гонки. Женщины. 0+
11.00, 15.30, 20.00, 01.00 Биат-

лон. Кубок мира. 0+
12.00, 16.30, 20.45, 01.45 Прыж-

ки на лыжах. Кубок мира. 
Лиллехамер. 0+

13.00, 17.30 Плавание. Короткая 
дистанция. Франция. 0+

18.30, 23.45 Футбол. Евроголы. 
Журнал. 0+

21.45 Вот это да!!! 0+
22.05 Про рестлинг. Обзор 

WWE. 0+
22.45 Про рестлинг. Винтажная 

коллекция. США. 0+
02.30 Технический перерыв...

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 10.00, 22.45, 00.00, 

02.00, 04.15 Футбол NEWS
06.15 Ильичевец - Карпаты. 

Чемпионат Украины
08.15 Шахтер - Говерла. Чемпи-

онат Украины
10.25, 15.40 Док.сериал «Вы-

дающиеся футбольные 
тренеры мира». Б. Шенкли

10.50 Леванте - Барселона. 
Чемпионат Испании

12.45 Журнал. Лига Чемпионов 
УЕФА

13.10 Челси - Ман Сити. Чемпи-
онат Англии

15.10 Futbol Mundial
16.10 Чемпионат Испании. 

Обзор тура. Премьера
17.10 Чемпионат Италии. 

Обзор тура. Премьера
17.50 Чемпионат Германии. 

Обзор тура. Премьера
18.55 Чемпионат Англии. 

Обзор тура. Премьера
19.55 LIVE. Кальяри - Наполи. 

Чемпионат Италии
21.55 LIVE. Парма - Интер. 

Чемпионат Италии
00.15, 04.30 Чемпионат Ис-

пании. Обзор тура
01.15 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
02.15 Чемпионат Германии. 

Обзор тура
03.15 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
05.25 Программа передач
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Поздоровлення. Реклама

g Кроссворд

По вертикали:
1.  Обувь. 2.  Дерево южных стран. 

3.  Профессия, занятие. 4.  Воинское 
звание. 5.  Массовая периодическая 
печать. 8.  Один из самых популяр-
ных героев анекдотов. 10.  Ластоно-
гое млекопитающее. 14.  Плавучее 
транспортное средство. 15.  Мешок, 
cума. 16.  Русский духовой музы-
кальный инструмент. 18.  Перепон-
чатокрылое полезное насекомое. 
19.  Ковбойские состязания. 20.  Са-
довое декоративное растение се-
мейства сложноцветных. 21.  За-
висимый, угнетённый человек. 
22. Способность, талант. 26. Пользо-
ватель телефонной связи. 28.  Про-
должительность деятельности в 
какой–нибудь области. 29.  Млеко-
питающее семейства дельфиновых. 
30.  Смелость в манерах, разгово-
ре и действиях. 31.  Военный отряд, 
скрывшийся для неожиданного на-
падения. 32.  Буфетчик, продающий 
спиртные напитки у стойки. 33.  Се-
стра отца или матери по отношению 
к их детям.

По горизонтали:
2.  Плоскодонное судно или плот для 

переправы через реку. 6. В старину: окру-
глый сосуд для вина. 7.  Изображаемое 
как нимб, ореол, сияние вокруг головы, 
тела. 9.  Предельная норма. 11.  Продукт 
для порчи бочки мёда. 12. Потребление, 
затрата чего–нибудь для определённой 
цели. 13.  Особый вид красок. 14.  Обли-
чающее, бичующее осмеяние. 17.  Род 
растений семейства лилейных. 21.  Грам-
матическая категория глагола. 23.  Узкое 
углубление, бороздка, полоска. 24. Корот-
кий смешной рассказ. 25.  Внесистемная 
единица давления. 27.  Привычное поло-
жение тела при стоянии, ходьбе. 31. Вни-
мание к нуждам, потребностям кого-либо. 
34.  Повседневность. 35.  Младший ко-
мандир в русской армии до начала 19 
века. 36.  Ребёнок, лишённый родителей. 
37.  Декоративный кустарник с вечнозе-
лёными листьями. 38.  Очарование, оба-
яние. 39.  Варенье из фруктов или ягод в 
виде густого желе. 40.  Стебель и листья 
растений корнеплодов и клубнеплодов.

По горизонтали: 2. Паром. 6. Чаша. 7. Аура. 9. Лимит. 11. Дёготь. 12. Расход. 13. Ма-
сло. 14. Сатира. 17. Спаржа. 21. Род. 23. Дорожка. 24. Анекдот. 25. Бар. 27. Осанка. 
31. Забота. 34. Проза. 35. Капрал. 36. Сирота. 37. Омела. 38. Шарм. 39. Джем. 40. Ботва.

По вертикали: 1. Галоши. 2. Пальма. 3. Ремесло. 4. Матрос. 5. Пресса. 8. Тёща. 
10. Морж. 14. Судно. 15. Торба. 16. Рожок. 18. Пчела. 19. Родео. 20. Астра. 21. Раб. 
22. Дар. 26. Абонент. 28. Стаж. 29. Нарвал. 30. Апломб. 31. Засада. 32. Бармен. 33. Тётя.

РЕКЛАМА «ЧГ» • 067-7437902 •REKLAMA@RMINER.DP.UA •

Ві
та

єм
о! Педагогічний колектив НТМЛ № 16  

сердечно вітає
Ваганову Лідію Іванівну,

справжнього майстра-вчителя,  
ветерана педагогічної праці з ювілеєм!

Нехай волошками цвітуть яскраві ранки,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань.
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Незабутні

Мій Андрій Малишко
14 листопада виповнилося 100 років від дня народження 
видатного українського поета, щемливого лірика Андрія 
Малишка. Боляче різонули по серцю в цей день слова моло-
денького журналіста одного з телеканалів про те, що, мов-
ляв, служив Малишко владі, через те й був обласканий нею 
Сталінськими та Державними преміями, отримав від неї 
квартиру в центрі Києва. Словом, коли б не його старший 
брат Петро, який також писав вірші, а крім того, у прямому 
сенсі не на життя, а на смерть боровся проти радянської 
влади, то й згадати про цю людину було б нічого. 

Хотілося б спитати: а ти, хлопче, 
читав Малишкового «Прометея», 
того самого, відзначеного Сталін-
ською премією? Цю величну оду 
жертовності і високому духовному 
подвижництву українського наро-
ду, радянського солдата, який ці-
ною життя кував велику перемогу 
над фашизмом? Хотілося б сказати: 
а знаєш, хлопче, ні мене, ні тебе не 
буде на білому світі, а люди співати-
муть Малишкову «Пісню про руш-
ник», оте, що йде з безмежності 
синівської любові: «Рідна мати моя, 
ти ночей не доспала…» Співатимуть 
«Київський вальс» («Знову цвітуть 
каштани, хвиля дніпровська б’є...»), 
а кожного вересня звідусіль линути-
ме Малишкове «Вчителько моя, зоре 
світова…» Утім, що казати: не вина, 
а біда нинішньої молоді, що вона ви-
росла на зламі епох, у часи тотально-
го шельмування, зради нашого ми-
нулого і людей, які жили до нас.

Для мене ж Андрій Малишко – 
не просто поет, класик української 
літератури. Ця людина, по суті, 
сформувала мою творчу і люд-
ську особистість. Ще школяркою-
дев’ятикласницею я протоптала 
стежку до Спілки письменників 
України, де на той час працював 
Кабінет молодого автора, що опі-
кувався творчістю літераторів-по-
чатківців. Завідував ним Володи-
мир П’янов, літературний критик, 
перекладач з румунської, людина, 
для якої робота з молоддю була не 
посадою, а способом життя. Був він 
одинаком. Здебільшого жив у своє-
му будинку в Конча-Заспі (таке 
собі українське Передєлкіно), а в 
письменницькому будинку №2 по 
вул. Юрія Коцюбинського мав дві 
кімнати в комунальній квартирі, 
яку ділив з родиною поета Бориса 
Комара. Не знаю, як та мирилась з 
таким неспокійним сусідством, бо 
в квартирі Володимира Яковича 
постійно товклася галаслива мо-
лодь – поети і поетки, сценаристи, 
режисери, просто шанувальники 
красного письменства. Це були ці-
каві творчі особистості, потрапити 
в коло яких для мене, тоді звичай-
нісінької старшокласниці сільської 
школи, було за щастя. У цій квар-
тирі з її розкішною бібліотекою 
згодом кілька тижнів мешкала і я, 
готуючись до вступу в Київський 
університет.

Саме у П’янова у котрийсь свій 
приїзд я й познайомилася з Андрі-
єм Малишком – він жив неподалік у 
такому ж письменницькому будин-
ку по вул. Леніна (тепер Б. Хмель-
ницького), дружив з Володимиром 
Яковичем і частенько бував у нього. 
Прочитавши нові мої вірші, з якими, 
власне, я й приїхала до П’янова, Ан-
дрій Самійлович говорив мені біль-
ше про те, як треба глибинно вчити 

українську мову, вслухатися в її ме-
лодику, відчувати її дихання, улов-
лювати її відтінки. А для цього тре-
ба багато читати. Особливо Остапа 
Вишню, Олександра Довженка, 
Миколу Зерова, Євгена Плужника, 
Богдана-Ігоря Антонича, Михайла 
Драй-Хмару. Про Остапа Вишню я 

знала – у нас вдома були його «Ви-
шневі усмішки». Про решту імен на-
віть не чула. Тож верталась додому з 
торбиною книжок, які люб’язно дав 
почитати Володимир Якович. А від-
так переді мною почав відкриватися 
інший світ поезії, відмінний від того, 
який пропонувала тодішня шкіль-
на програма. Відтоді почалося і моє 
більш тісне спілкування з Андрієм 
Самійловичем, з його дружиною, ві-
домою поетесою Валентиною Дани-
лівною Ткаченко, які вводили мене 
не тільки в українську поезію, а в єв-
ропейську, підсовуючи при нагоді то 
томик Поля Верлена, то Р.-М. Рільке 
у перекладі Миколи Бажана. Згодом 
прочитала вміщені в збірці «Рута» 
дуже особисті цикли віршів Андрія 
Малишка, присвячених Олександру 
Довженкові та Остапу Вишні, про 
якого поет сказав:

Бо у нас на двох одна потуга
І одна дорога, як в огні.
Ти в житті за радника і друга,
І за брата видався мені.

Тішуся й з того, що, очевидно, була 
я здібною ученицею, бо в одну із зу-
стрічей Андрій Самійлович з влас-
ної ініціативи подарував мені томик 
своєї поезії, надписавши на ньому: 
«Дорогій товаришці…» Звання, яке 
Малишко присвоював не кожному, а 
тільки тим, з ким насправді потова-
ришував.

Якось, будучи вже в десятому кла-
сі, у газеті «Молодь України» побачи-
ла оголошення про те, що Київський 
державний університет оголошує 

творчий конкурс серед абітурієнтів. 
Одним із конкурсних завдань було 
написання твору. Оскільки під впли-
вом Малишка я цілковито перебува-
ла в полоні творчості Олександра 
Довженка, оскільки я народилася і 
виросла на берегах його зачарова-
ної Десни, то, звісно, й написала про 
це, як відчувала, як розуміла. Яке 
ж було моє щастя, коли наприкінці 
травня в тій-таки «Молоді України» 
серед п’яти переможців конкурсу 
знайшла і своє прізвище. А невдовзі 
отримала лист, в якому Київський 
державний університет ім. Т.Г. Шев-
ченка, під червоними колонами 
якого від хвилювання серце про-
сто вискакувало з грудей, ЗАПРО-
ШУВАВ мене, 16-річне дівчисько, 

вступати за вибором чи то на фа-
культет журналістики, чи то 

на філологічний факультет. 
Перша думка: звичайно 

ж, на журналістику, в 
професію, огорнуту 

романтикою! Звіс-
но, тоді не дума-
лось про районну 

газету, де доведеться 
писати в тім числі й про 

вчасно вивезений гній на 
поля. Уже бачила себе не менш як 

журналістом-міжнародником, що «с 
лейкой и блокнотом, а то и с пулеме-
том» роз’їжджає по світу.

А тим часом, узявши те запрошен-
ня, гордо попрямувала до Андрія 
Малишка: а що порадить він?

– Що я тобі скажу, доню, – роз-
глядаючи запрошення, промовив 
задумливо Андрій Самійлович, – 
філологічний факультет Київського 
університету заснований у 1834 р. 
Біля його витоків стояли такі світо-
чі думки, як Михайло Максимович, 
Микола Костомаров, Михайло Дра-
гоманов, Павло Житецький – звід-
ти програми, бібліотека, традиції, 
зрештою. Факультет журналістики 
в 1947 р. відкрив партійний функці-
онер Лазар Каганович, а продовжив 
його справу такий же малоосвічений 
партієць Микита Хрущов. Ну чого 
доброго від них чекати? Іди на філо-
логічний, освіта повинна бути фун-
даментальною, а нахабства й життя 
навчить.

Я послухалась – і жодного разу в 
житті не пошкодувала про це. Біль-
ше того, у нинішню вступну кам-
панію тими ж самими аргументами 
переконувала одну з криворізьких 
абітурієнток, яка вагалась, куди по-
датися: на філологію чи в журна-
лістику. Нині вона студентка фі-
лологічного факультету КНУ ім.  
Т.Г. Шевченка і каже, що з перших 
днів навчання зрозуміла: вибір зро-
блено правильний. Радію за неї, бо 
це так важливо – на початку життє-
вого шляху визначити дороговказ, 
який не дасть збитися на манівці.

Мотрона ПАНОВА.

g Виставка

Природа надихає 
на творчість
 Нещодавно в читальному залі міської 
бібліотеки для дорослих №2 відбулася 
презентація виставки народної майстрині 
Наталії Кобиляцької. 

Презентацію організува-
ли працівники бібліотеки за 
рекомендацією краєзнав-
ця Миколи Бабенка. На за-
хід були запрошені голова 
літературно-мистецького 
об’єднання «Лотос» Ольга 
Гринюк, краєзнавець Ми-
кола Бабенко, члени ради 
ветеранів 129 кварталу, а та-
кож учні Криворізького цен-
тру будівельної галузі разом 
із бібліотекарем Тамарою 
Горбуновою.

 Розпочала презентацію 
завідуюча бібліотекою-фі-
лією №2 Лілія Фіногенова, з 
гордістю назвавши заклад 
одним із кращих у місті. Це 
й не дивно, адже тут про-
водяться зустрічі з багатьма 
відомими й талановитими 
людьми, цікаві заходи до 
свят і знаменних дат. Не 
стало виключенням і зна-
йомство з творчістю Наталії 
Кобиляцької, котра прожи-
ває в мальовничому селі 
Зелене Поле. Розповідь про 
її вироби, про саму майстри-
ню, торкнувшись сторінок її 
біографії, підготувала Ольга 
Гринюк.

 Кажуть, усі ми родом з 
дитинства. Напевно, ще 
тоді в маленькій Натал-
ці прокинулася любов до 
природи, до всього живо-
го на землі, потреба жити 
в гармонії з навколишнім 
світом. Народилася вона 
в Казахстані в багатодіт-
ній родині, яка не мала 
особливих достатків. Тож 
дітлахам доводилось ро-
бити іграшки з природних 
матеріалів. Наталя гарно 
малювала, брала участь у 
художній самодіяльнос-
ті. Після школи закінчила 
училище, отримавши спе-

ціальність майстра з по-
шиття верхнього одягу та 
чоловічих костюмів. Жит-
тєві обставини змусили пе-
реїхати до України.

 Як би не складалося жит-
тя, пані Наталія не полишає 
своїх захоплень, продовжує 
творити з вати, рибних кіс-
ток, насіння, з солоного тіс-
та, а ще – писати фарбами. 
На рахунку майстрині біль-
ше тридцяти виставок. І не 
лише робіт декоративно-
прикладного мистецтва. На 
одній із сільськогосподар-
ських виставок у Зеленому 
Полі вона представила чи-
мало сортів овочів і фрук-
тів, вирощених, виплеканих 
власними руками. 

Творчість Наталії Коби-
ляцької привернула не-
абияку увагу читачів бі-
бліотеки. Про це свідчать 
записи в книзі відгуків, спо-
внені радісного здивуван-
ня, захоплення, побажань 
натхнення. Справді, її робо-
ти дихають оптимізмом, у 
них багато яскравих барв і 
прихованого філософського 
змісту. Наприклад, компо-
зиція «Метелики», в основі 
якої – розфарбовані кістки з 
риби товстолобик. Або кар-
тина з вати. На ній – трійка 
білих коней мчить засніже-
ною дорогою, запряжена в 
сани, в яких їдуть Дід Мороз 
та Снігуронька. 

Присутні на презентації 
цікавилися, де беруться ідеї 
та в чому пані Наталія чер-
пає натхнення, технологією 
роботи з ватою... У цієї май-
стрині особливе бачення 
природи, багата уява і вели-
ке бажання зробити навко-
лишній світ не таким буден-
ним. І їй це вдається. 

g Такий-от факт

Книга українцеві  
не товариш?
Щороку в Україні випускають все менше і 
менше книжок. За кількістю книг, що вида-
ються, Україна – європейський аутсайдер.

Як пише газета 
«Комерсантъ-Украина», про 
зниження темпів випуску 
книг повідомив президент 
Української асоціації видав-
ців та книгорозповсюджува-
чів Олександр Афонін. Якщо 
в 2008 році було надруко-
вано 58 мільйонів екземп-
лярів книжок, то в 2009-му 
– 49 мільйонів, у 2010-му – 
45 мільйонів, у 2011-му – 47 
мільйонів.

– У 2012 році кількість 
українських книг на вну-
трішньому ринку зменши-
лася на 15% у порівнянні з 
2011 роком. Зараз в Україні 
на людину видається одна 
книга на рік, тоді як в Росії 
– п'ять книг, в Білорусі – 4,5, 
у країнах Європейського Со-
юзу – 7. Показник менше 2,5 
екземплярів на людину в рік 
вважається мінімальним 

рубежем, подолання якого 
негативно позначається на 
інтелектуальному рівні на-
селення, – впевнений Афо-
нін.

Як мінімум в 2-3 рази 
знизилося видання україно-
мовних книг і творів україн-
ських письменників. Обсяг 
накладів впав на 50%, зни-
ження продажів фіксується 
щорічно. Виконавчий ди-
ректор видавництва «Каль-
варія» Юрій Сокірка пояс-
нив, що попит на українську 
літературу існує, однак не-
гативна динаміка друкар-
ства пов’язана з відсутністю 
державної програми, яка б 
підтримувала видання книг 
і фінансування бібліотек. 
Подібні програми існують 
у Польщі, Росії, і тільки в 
Україні вітчизняного книго-
видавця відверто ігнорують.

Тетяна ДРЄЄВА.

Ольга САВИЦЬКА, член НСЖУ.
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g Звіти та вибори

«Афганські» лави гуртуються
Криворізькі «афганці» грають помітну роль у житті міста. І 
вони гідні уваги особливої. Не їхня провина, що опинилися 
на чужій території, де йшла війна. Чомусь ніхто не згадує, 
що стара матінка Європа в 1979-1989 роках зазначила, що 
вбивче зілля на її терени з Афганістану не надходило.  
Ніхто не каже, що прості дехкани жадали б і тепер бачити 
у себе шураві з півночі, а не «янкі» з-за океану. А це вже 
про дещо говорить…

Звітно-виборна кон-
ференція Криворізь-
кої міської організації 
Української спілки ве-
теранів Афганістану 
розпочалася з хвили-
ни мовчання. Вшану-

вали пам’ять не тільки 
тих земляків, які за-
гинули у вирі війни за 
Пянджем, а ще й тих, 
хто пішов із життя за 
останні п’ять звітних 
років. А таких ви-
йшло більше двохсот. 

Великі втрати, їх ніко-
ли не повернути. На 
сьогодні відомі імена 
3570 воїнів-інтерна-
ціоналістів, з них 1337 
офіційно є членами 
УСВА. 

Із звітною доповіддю 
виступив голова місь-
кої організації УСВА 
полковник запасу Юрій 
Федосенко. Доповідач, 
зокрема, зазначив, що 
нині як ніколи потрібна 
консолідація всіх сил. 
Триває наступ на права 
«афганців», чорнобиль-
ців, ветеранів Збройних 
сил та праці. За останні 
роки до членів УСВА 
приєдналися як окре-
мі підрозділи ветерани 
ПДВ, прикордонних 
військ тощо. 

Деякі чиновники 
продовжують повто-
рювати фрази, які при-
нижують заслужених 
людей, на зразок – ми 
вас туди не посилали, 
держава Україна в аф-
ганській війні участі не 
брала. І все ж органі-

зація діє. І не біда, що 
стала вкривати сивина 
чоловіків з «молодими» 
біографіями. Та хіба 
тільки сильну стать? В 
Афганістані побували й 
криворізькі жінки. 

Зовсім недавно за 
сприяння міської ор-
ганізації УСВА вста-
новили бюст генералу 
Маргєлову, пам’ятні 

знаки на честь «афган-
ців» у Тернівському та 
Інгулецькому районах. 
Пройшли спортивні 
турніри пам’яті заги-
блих у боях з моджа-
хедами Рзянкіна, Лісо-
вого, Заїки. «Афганці» 
стали ініціаторами 
відкриття православ-
ного храму, де діють 
кімната бойової слави, 
недільна школа та місі-
онерський центр. Во-
сени Кривий Ріг радо 
приймав голову УСВА, 
Героя України, гене-
рала С.В. Червоно-
писького. Він, до речі, 
схвально відгукнувся 

про діяльність нашої 
організації вої нів-
інтернаціоналістів. У 
місті вже видано три 
книги про відважних 
шураві з берегів Ін-
гульця та Саксагані. 
У планах – видання 
інших подібних. Та-
кож організація УСВА 
планує відкриття реа-
білітаційного центру 
для «афганців», сте-
ли на честь земля-
ків-прикордонників, 
заснування організа-
ції-сотні «Варта». Гідні 
воїни – герої війни в 
ДРА – і власного офіс-
ного приміщення. 

g В роботі
Володимир Бухтіяров готує до 
видання велику за обсягом книгу 
під назвою «Криворіжці в Аф-
ганістані». Це буде своєрідний 
енциклопедичний довідник, в 
якому подаються біографії всіх, 
хто пройшов по тривожних та 
небезпечних шляхах Афганістану 
в 1979-1989 роках. 

Кожна енциклопедична біографічна стат-
тя буде супроводжуватися фотопортретом 
криворіжця-«афганця», а також тематични-
ми фотоілюстраціями. Гадаємо, що громад-
ськість міста підтримає цей проект, і не тіль-
ки на словах. Незабаром в одному з банків 
буде відкрито рахунок, кошти з якого підуть 
виключно на випуск книги «Криворіжці в 
Афганістані». У зв’язку з цим подаємо Ан-
кету воїна-інтернаціоналіста. 

Анкета воїна-інтернаціоналіста 
(Афганістан, 1979-1989 рр.):

Прізвище, ім’я, по батькові_______________
________________________________

День, місяць, рік народження_____________

Місце народження ____________________
________________________________

Освіта: що і коли закінчили (вкажіть номер криво-
різької школи, де навчалися)______________
________________________________

Трудова діяльність до призову в армію_______
________________________________ 

Дата призову, яким військкоматом _________

Ваша військова спеціальність. Де проходили бо-
йову підготовку до входу в ДРА ____________
________________________________

День, місяць, рік, коли Ви перетнули кордон з Аф-
ганістаном. Яким чином: по суші, повітрям ____
________________________________

Район дислокації, номер частини, полку, дивізії, 
звання у Ваш афганський період служби______
________________________________

Повідомте про конкретні епізоди Вашої бойової ді-
яльності на території ДРА. Хто був Вашим команди-
ром, у яких бойових сутичках брали участь, скільки 
провели операцій, боїв, рейдів? Чи мали поранен-
ня? За яких обставин? __________________ 
_______________________________

(можна на окремому аркуші.)
________________________________
________________________________
________________________________

День, місяць, рік Вашого повернення на Батьків-
щину____________________________

Дата виходу в запас. Яке маєте військове звання?
________________________________ 

Трудовий шлях після ДРА та звільнення з армії 
(посади, назви установ та підприємств)_______
________________________________

Ваші нагороди: ордени, медалі, почесні знаки та 
грамоти (перелічити всі з датою нагородження) _
________________________________

Необхідний Ваш фотопортрет (бажано у військовій 
формі при нагородах) __________________

Адреса, телефон ______________________
________________________________

Дата заповнення анкети_________________

Ваш особистий підпис __________________

Прохання ретельно заповнити цю анке-
ту і передати або принести до редакції га-
зети «Червоний гірник» за адресою: 50027,  
м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 28. Журналісту 
Бухтіярову Володимиру Пилиповичу (осо-
бисто). Телефон для довідок: 097-2801876.

Анкету можна передати й до районних 
осередків ветеранів війни в Афганістані.

 А.О. Солониченко. 

 В.Д. Терещенко.

Подаємо дві опрацьовані біографічні статті з майбутньої книги «Криворіжці в Афганістані»:

Солониченко  
Алім Олександрович

(18.06.1966, Кривий Ріг – 
28.03.1985, Афганістан). Освіта 
середня. Вихованець СШ № 40. За 
фахом – слюсар. Працював слюса-
рем теплосилового цеху ПівдГЗК. 
В армії – з травня 1984-го. Прой-
шов спецпідготовку за статутом 
ПДВ. В Афганістані з 11.09.1984 
по 28.03.1985 у складі військової  
частини польова пошта № 44653. 
Рядовий. Розвідник, санітар. Брав участь у бойових діях у 
провінції Логар. Загинув у бою. Похований у Кривому Розі. 
Його ім’я носить одна з криворізьких вулиць. Нагородже-
ний орденом Червоної Зірки, медаллю «Від вдячного афган-
ського народу», знаком «Воїну-інтернаціоналісту».

Терещенко Віталій Дмитрович
(16.11.1946, Донецька обл.). Закінчив Вапнярське льотне 

авіатехнічне училище (1975). Працював токарем, оператором 
Маріупольського металургійного заводу ім. Ілліча. В армії – з 

листопада 1965-го. Служив на ря-
дових посадах. З 1975-го – бортме-
ханік літака «Ан-12». Виконував 
спеціальні завдання. В Афганістані 
з 19.01.1982 по 23.07.1982. У складі 
екіпажу літав на Кабул, Кандагар, 
Шинданд, Джелалабад, Мазарі-Ша-
ріф. Доставляв техніку, боєприпаси, 
продовольство, медикаменти. Пра-
порщик. За період служби налітав 
2,4 тис. годин. В армії – до 1985-го. 
Працював на підприємстві Криво-
різьких електричних мереж. Наго-
роджений медалями: «Захиснику 
Вітчизни», «Ветеран бойових дій», 
«60, 70 років Збройних Сил СРСР», «Від вдячного афганського 
народу», знаками «Воїн-інтернаціоналіст», «Учаснику бойових 
дій», Почесною грамотою Президії Верховної Ради СРСР.

Нам залишається повідомити, що Юрій Іванович Фе-
досенко одноголосно переобраний на посаду голови місь-
кої організації УСВА. З цим ми його й вітаємо. У наших 
«афганців» попереду багато роботи, і вони впораються з 
тими завданнями, які будуть на них покладені.

 Голова міської  
організації УСВА 
Юрій Федосенко. 

 Ці вулиці Кабула патрулював підрозділ криворіжця  
Ю. Шаповалова.

Маневрена 
група  

прикордон-
них військ  
неподалік 

від Герата. 

#

#
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g Хроніка пригод
Ліквідовано наркоточку

Співробітники відділу боротьби з незаконним 
обігом наркотиків Дзержинського райвідділу міліції 
під час санкціонованого обшуку в помешканні ра-
ніше засудженого Арнольда Ш. вилучили неспрос-
товні докази торгівлі психотропними речовинами. 
Оскільки власник помешкання не є наркозалежним, 
то відмовка, мовляв, батарея заповнених метамфе-
таміном та ацетильованим розчином опію шприців 
призначалась для особистого вжитку, виглядає без-
глуздо.
Перед в’язницею  
обжерлась краденою ікрою

Вишуканість апетитів порушників закону зрос-
тає з кожним наступним злочином, напрошується 
висновок після знайомства з історією гріхопадіння 
25-річної Марії Б. Півтора місяця тому за дрібну кра-
діжку її засудили на 2 роки в’язниці з таким же ви-
пробувальним терміном. Легке покарання розум не 
просвітило: з магазину «АТБ» вона поцупила 4 бан-
ки червоної ікри, причому різних сортів. На момент 
арешту від елітного делікатесу залишились лише 
вилизані до блиску порожні бляшанки. Мабуть, про-
щалась із волею, бо за гратами так не почастують.
«Самурай» вижив завдяки… 
горілці

Біля зупинки громадського транспорту «Розвил-
ка» по Дніпропетровському шосе в лісосмузі випад-
кові перехожі знайшли фрагменти людського тіла, 
погризені тваринами. З гілки звисала зотліла мотуз-
ка. Під деревом лежала куртка з пенсійним посвід-
ченням у кишені. Скоріше за все, чоловік без приму-
су тривалий час тому вліз у зашморг.

Повісився на щаблі драбини, схиленої на стіну 
будинку, 21-річний інгульчанин. Про смерть хлоп-
ця міліцію сповістила його мати, це була не перша 
спроба самогубства.

11 листопада на мікрорайоні Гірницькому з вікна 
власної квартири на 9-му поверсі вистрибнула пен-
сіонерка 1937 року народження. За свідченнями су-
сідів, загибла зловживала спиртним і неодноразо-
во висловлювала наміри звести рахунки з життям.

Можливо, надмірна доза оковитої врятувала 
45-річного мешканця вулиці Адмірала Головка. До-
бряче приклавшись до пляшки (проте навряд чи 
саке), він спробував розпороти собі живота кухон-
ним ножем, через порушену хмелем координацію 
рухів дещо схибив. Біль розтуманив мозок, і шану-
вальник харакірі викликав лікарів. У реанімаційно-
му ж відділенні невдаха-«самурай» спробував пе-
рекласти провину на співмешканку, мовляв, та за-
вдала тяжкого порізу через ревнощі. Дослідча пере-
вірка встановила непричетність жінки до інциденту.
Необачні пішоходи

8 листопада лікар-окуліст відділення мікрохірур-
гії ока однієї з міських лікарень, пересуваючись на 
«Фольксвагені Джета» вулицею Мелешкіна, збив 
75-річну жінку, яка, очевидно, необачно вирину-
ла на жвавій трасі. Від отриманих ушкоджень (пе-
реломи основи черепа, ребер, гомілки, передпліч-
чя) вона невдовзі померла. Того ж дня по вул. Літке 
в темну пору доби при сухому асфальті допоки не-
встановлений водій збив пішохода, котрий перети-
нав проїжджу частину всупереч Правилам дорож-
нього руху. У постраждалого перелом кісток тазу, 
тупі забої голови та грудей.

Водій ВАЗ-2107, пересуваючись вулицею Елек-
троніки в Центрально-Міському районі, не вибрав 
безпечної швидкості та наскочив на автомобіль жи-
теля Луганська. Винуватець аварії сильно вдарився 
головою і зламав стегно.
Сусід-душогуб

На світанку люди виявили біля під’їзду будинку 
по вул. Ватутіна труп безробітного місцевого меш-
канця з розбитим черепом. По гарячих слідах мілі-
ція затримала вбивцю – працівника ПАТ «АМКР», 
який живе поверхом вище своєї жертви. Сусіди до 
пізньої ночі вживали «зеленого змія», на ґрунті 
з’ясування витрачених кожним на застілля коштів 
спалахнула бійка. Металург схопив молоток… По-
тім витягнув тіло вбитого з особливою жорстокістю 
у двір. Знаряддя злочину зі слідами крові присут-
нє в матеріалах кримінальної справи, як і зізнан-
ня душогуба.
Нічне сафарі

На схилі доби 13 листопада лікарі «швидкої допо-
моги» рятували двох громадянок, які потрапили під 
обстріл із пневматичної зброї: кулі поранили їх у ніс, 
шию, ноги. Наряд «Беркута» затримав лиходія, ко-
трий вештався вулицею Постишева: непрацюючий 
шибеник хоча й має 35 років, але розуму не набрав-
ся, у стані сильного сп’яніння бродив містом та ці-
лив із пістолета «Флабер» у випадкові живі мішені.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.

Управління комунальної власності міста виконкому міської ради оголошує про наміри  
передати в оренду об’єкти комунальної власності, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Балансоутримувач Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Найменування Місцезнахо-

дження
Загаль-
на пло-
ща, м2 

Вартість май-
на за неза-

лежною оцін-
кою, грн.

Макси-
мально 

можливий 
строк орен-

ди

Мета використання

1 УКВМ Нежиле приміщення, вбудова-
не у 1 поверх житлового будинку

Вул. Комуніс-
тична,17

180,6 177708,0 
Станом на 
01.11.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення торгівлі продовольчи-
ми товарами, у тому числі підакцизною 
групою товарів

2 КП «Хладон» Частина нежилого приміщен-
ня, вбудованого у холодильну ка-
меру 

Вул. Окруж-
на,10

5,0 4964,0 Станом 
на 30.10.2012

2 роки 11 
місяців

Під замороження та зберігання продук-
тів харчування

3 КП «Міжнародний 
аеропорт Кривий Ріг»

Частина нежилого приміщен-
ня, вбудованого в окремо розта-
шовану нежилу будівлю

Аеропорт  
Кривий Ріг

6,03 8950,0 Станом 
на 24.10.2012

2 роки 11 
місяців

Для здійснення пакування багажу

4 Відділ освіти викон-
кому Довгинцівської 
районної у місті ради

Нежиле приміщення, вбудова-
не у 2 поверх окремо розташова-
ної нежилої будівлі

Вул.Симоно-
ва,10

14,97 14044,0 Ста-
ном на 

29.10.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення торгівлі непродоволь-
чими товарами, погодинно згідно з гра-
фіком

5 Відділ освіти викон-
кому Довгинцівської 
районної у місті ради

Нежиле приміщення, вбудова-
не у 2 поверх окремо розташова-
ної нежилої будівлі

Вул. Симоно-
ва,12

14,78 13892,0 Ста-
ном на 

29.10.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення торгівлі непродоволь-
чими товарами, погодинно згідно з гра-
фіком

6 Відділ освіти викон-
кому Довгинцівської 
районної у місті ради

Нежиле приміщення, вбудова-
не у 1 поверх окремо розташова-
ної нежилої будівлі

Вул. Дніпро-
петровське 

шосе, 32

322,67 298106,0 
Станом на 
02.11.2012

2 роки 11 
місяців

Для проведення занять з рукопашного 
бою, погодинно згідно з графіком

7 УКВМ Окремо розташована нежила 
одноповерхова будівля

Вул.Співдруж-
ності, 102а

17,3 9775,0 Станом 
на 31.10.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення гаражу

8 Відділ освіти викон-
кому Саксаганської 
районної у місті ради

Нежиле приміщення, вбудова-
не у 2 поверх окремо розташова-
ної нежилої будівлі

Вул. Співдруж-
ності, 84а

124,75 119950,0 
Станом на 
18.10.2012

2 роки 11 
місяців

Для проведення занять з хореографії, 
погодинно згідно з графіком

9 УКВМ Нежиле приміщення, вбудова-
не у 1 поверх окремо розташова-
ної нежилої будівлі

Вул. Космо-
навтів,13

11,8 11604,0 
Станом 

09.10.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення майстерні з ремонту 
годинників

10 УКВМ Нежиле приміщення, вбудова-
не у 1 поверх окремо розташова-
ної нежилої будівлі

Б-р Маршала 
Василевсько-

го, 22

5,0 5975,0 Станом 
на 29.10.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення кондитерського цеху 
(входу)

11 УБЖП Нежиле приміщення, вбудова-
не у 1 поверх окремо розташова-
ної нежилої будівлі

Вул. Шостако-
вича,12

50,08 50375,0  
Станом на 
25.10.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення офісу

12 УКВМ Нежиле приміщення, вбудова-
не у підвал житлового будинку

Вул. Мусорг-
ського,14

66,4 57029,0  
Станом на 
17.10.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення офісу

13 УКВМ Нежиле приміщення, вбудова-
не у 1 поверх окремо розташова-
ної нежилої будівлі

Вул. Тухачев-
ського, 33а

45,9 40228,0  
Станом на 
02.11.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення творчої майстерні ху-
дожника

Заяви про оренду зазначених об’єктів при-
ймаються відділом дозвільно-погоджуваль-
них процедур виконкому міської ради протя-
гом 10-ти робочих днів після опублікування 
оголошення в міській комунальній газеті «Чер-
воний гірник». У разі надходження двох і біль-

ше заяв на один об’єкт оренди, орендодавцем 
буде оголошено конкурс на право його оренди 
відповідно до абз.3 частини 4 ст.9 Закону Укра-
їни «Про оренду державного та комунального 
майна» та рішення міської ради від 23.11.2011 
№726 «Про затвердження Положення про по-

рядок оформлення оренди об’єктів комуналь-
ної власності міста».

 Довідки можна отримати в управлінні ко-
мунальної власності міста виконкому міської 
ради (пл. Радянська, 1, кімн. 361, 360, тел. 74-
49-29, 74-43-97).

Виконком Криворізької міської ради оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади

у відділі дозвільнопогоджувальних процедур
- спеціаліста І категорії (на період відсутності основного працівника).
Вимоги до претендентів: громадянство Украї-

ни, повна вища освіта відповідного професійно-
го спрямування за освітньо-кваліфікаційним рів-
нем магістра чи спеціаліста, без вимог до ста-
жу роботи, вільне володіння державною мовою, 
знання основних програм роботи на комп’ютері, 
почуття відповідальності, вміння працювати з 
людьми, коректність, оперативність, дисциплі-
нованість.

Заяви до конкурсної комісії приймаються про-

тягом 30 днів із дня опублікування оголошення 
за адресою: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 
1, кімн. 226.

За додатковою інформацією щодо основних 
функціональних обов'язків, розміру та умов 
оплати праці звертатися за телефонами:

74-66-28 (кадрова служба виконкому міської 
ради);

92-25-94 (відділ дозвільно-погоджувальних 
процедур виконкому міської ради).

Інформаційне  
повідомлення

Управління комунальної влас-
ності міста повідомляє, що пе-
реможцями конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності – 
суб’єктів господарювання, які бу-
дуть залучені для проведення не-
залежної оцінки об'єктів привати-
зації, що відбувся 14 листопада 
2012 року, визнані:

шляхом продажу через викуп:
– ТзОВ «Інвест-Кривбас-Екс-

перт»
Приміщення, що орендує фізич-

на особа-підприємець Лушпенко 
Д.С., м. Кривий Ріг, вул. Федоренка, 
буд. 6, прим. 63.

Гараж, що орендує фізична осо-
ба Павлюк О.В., м. Кривий Ріг, вул. 
Леніна, 27, гараж 10;

– ТзОВ «Оціночна фірма «По-
гляд»

Приміщення, що орендує фі-
зична особа-підприємець Віх-
ренко І.Ю., м. Кривий Ріг,  вул. ХХІІ 
Партз’їзду, буд. 41, прим. 42;

–  ТзОВ «ПромЕксперт»
Приміщення, що орендує фізич-

на особа-підприємець Червоний 
В.М, м. Кривий Ріг, вул. Корнійчу-
ка, буд. 21, прим. 1в;
шляхом продажу через аукціон:

– ТзОВ «Оціночна фірма «По-
гляд»

Будівля з інфраструктурою, Кри-
ворізький район, с. Вільне, вул. Ка-
лініна, буд. 65.

Про результати проведення публічних слухань
Керуючись Законом України 

«Про засади державної регуля-
торної політики у сфері госпо-
дарської діяльності», на вико-
нання розпорядження міського 
голови від 24.10.2012 №249-р 
«Про проведення публічних 
слухань» у єдиному дозвіль-
ному центрі 12.11.2012 про-
ведено загальноміські публіч-
ні слухання з питань обгово-
рення періодичного відстежен-
ня регуляторного акта – рішен-
ня виконкому міської ради від 
14.09.2005 №533 «Про затвер-

дження Переліку послуг, що на-
даються суб’єктами господарю-
вання комунальної власності, 
на які встановлюється гранич-
ний рівень рентабельності».

У слуханнях брали участь де-
путат районної у місті ради, 
члени міської (галузевої) ради 
з питань розвитку підприєм-
ництва, члени міської (галузе-
вої) ради з питань освіти, науки 
та інноваційної діяльності, ке-
рівники та фахівці підприємств 
комунальної форми власності, 
бюджетних установ, територі-

альної громади міста та засобів 
масової інформації.

Основним питанням, яке по-
рушувалось на публічних слу-
ханнях, було питання обгово-
рення та перевірки сталого до-
сягнення цілей, задекларованих 
регуляторним актом – рішен-
ням виконкому міськради від 
14.09.2005 №533 «Про затвер-
дження Переліку послуг, що на-
даються суб’єктами господарю-
вання комунальної власності, на 
які встановлюється граничний 
рівень рентабельності».

Управління економіки виконкому міськради.

Управління праці та соціального 
захисту населення виконкому До-
вгинцівської районної в місті ради 
3 грудня 2012 року з 9.00 до 17.00 
проводить «прямий телефон» з 
питання «Соціальний захист інва-
лідів» за телефонами: 71-21-37, 
71-61-35.

Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради оголошує конкурс  
на заміщення вакантної посади 

завідувача сектору бухгалтерського обліку та контролю управління праці  
та соціального захисту населення виконкому районної у місті ради.

Вимоги до кандидатів: громадянство України; во-
лодіння державною мовою; знання основних принци-
пів роботи на комп'ютері та відповідних програмних 
засобів; повна вища освіта відповідного професійно-
го спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом не менш 
як п'ять років, досвід роботи на керівних посадах не 
менш як три роки.

Документи на участь у конкурсі подаються до кон-
курсної комісії протягом 30 календарних днів з 
дня опублікування оголошення про проведен-
ня конкурсу.

Докладніше ознайомитись з Інформацією щодо 
переліку документів, основних функціональних 
обов'язків, розміру та умов оплати праці можна у ви-
конкомі Тернівської районної у місті ради (вул. Коро-
ленка, б. 1а, каб. 303). Контактний телефон: 35-00-26.

Оголошення про конкурс на заміщення вакант-
ної посади завідувача сектору бухгалтерського облі-
ку і контролю управління праці та соціального захисту 
населення виконкому районної у місті ради в номері 
№ 85 від 10.11.2012 відповідно до розпорядження го-
лови районної у місті ради від 15.11.2012 № 705-х ви-
знано таким, що втратило чинність. 
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Екстремальний вимір

Погоня за Ювеліром

О  дразу по завершенні 
пошуків Марічки ро-

сійські колеги залучили до 
полювання на міжнародно-
го афериста. Імпозантний 
кавказець розпочав злочин-
ний промисел у Владивос-
тоці: закохав у себе власни-
цю мережі ювелірних крам-
ниць, став комерційним ди-
ректором, намічалося ве-
сілля. Проте не в правилах 
спритника з великої доро-
ги було, сам зізнавався зго-
дом, «марнувати молодість 
під спідницею у багатенької 
вдови». Поцупив дорогоцін-
ностей на 20 мільйонів ру-
блів (понад півмільйона до-
ларів) та й щез. «Погорів», 
скориставшись кредитною 
карткою при розрахунку на 
залізничному вокзалі в Усу-
рійську за дорогу з багать-
ма пересадками до Криво-
го Рогу. Але, вчасно збагнув-
ши промах, на потяг не сів. 
Тамтешні детективи опита-
ли таксистів, ті пригадали 

колоритного чоловіка, який 
шукав охочого проїхатися з 
ним за шалену плату до Ха-
баровська. Далі, мов напо-
лоханий заєць плутає слі-
ди, мчав до Нерюнгрі, Крас-
ноярська, обманним манев-
ром нібито брав квиток до 
Москви і, зрештою, зник від 
переслідувачів. Однак у тих 
лишилась промовиста зачіп-
ка: Кривбас.

Співробітники «Ікс-інфо» 
гукнули на підмогу всіх зна-
йомих, влаштували цілодо-
бове слідкування за міськи-
ми залізничними вокзалами 
і сусідніми станціями, зупин-
ками автобусів міжмісько-
го сполучення. Служби таксі 
отримали попередження про 
підозрілі замовлення на дале-
кі подорожі.

Виринув утікач в аеро-
порту. Тільки не особис-
то, квитки до Москви при-
дбала жінка… з його пріз-
вищем. Пізніше з’ясувалось: 
маскуючись від погоні, ли-

ходій замислив одружитись 
із довірливою дамочкою та 
цілком легально прийня-
ти її прізвище, проте жін-
ка чомусь віддала злочин-
цю, уже й без того із торбою 
готівки, свої немалі кошти, 
а прізвищем ділитись від-
мовилася. Отже, в останню 
мить пара «молодят» про-
йшла реєстрацію на рейс. 
Криворізькі слідчі видихну-
ли з полегшенням: у повітрі 
до Білокам’яної авантюрис-
ту нікуди не втекти!

Щойно лайнер майнув 
у піднебессі срібним кри-
лом, надійшов дзвінок від 
спостерігача на залізнич-
ному вокзалі: «Ваш знайо-
мець щойно відбув у спаль-
ному вагоні до Москви». – 
«Якраз-то «наш» полетів. 
Може, схожий?» – «Та за 
кого мене маєте!!! Кажу – 
ваш, значить, ваш». Переві-
рили у диспетчера, таки дій-
сно невідомо яким чином 
Ювелір (дали оперативний 

псевдонім) перед самісінь-
ким злетом вислизнув.

Довелось обганяти потяг, 
втридорога купувати квиток 
у той самий вагон, улещувати 
провідницю, аби та повідо-
мляла про дії хитруна. Здиву-
ванню злочинця не було меж, 
коли на пероні в Москві його 
чекала обкрадена «любов» з 
Владивостока.

Молитва з божевільнею у фіналі

У квітні минулого року житель-
ка Чернівців майже втратила на-

дію розшукати зниклу 17-річну доньку 
– студентку одного з криворізьких тех-
нікумів. Восени 2010-го вона безслідно 
пропала. Результату не дали ні добро-
совісна робота міліції, ні розклеювання 
листівок з її портретом.

Опитані приватними детективами 
подруги Марічки по гуртожитку при-
гадали її нездорове захоплення спіл-
куванням на Інтернет-форумах, кіль-
ка тижнів перед зникненням дівчина по 
суті не спала, висиджуючи біля моні-
тора. Перетворилась на відлюдькувату, 
нелюб’язну, іноді навіть агресивну од-
ноосібницю. Збереглись адреси її вірту-
альних приятелів. Не вселяла оптимізму 
їхня відкрита належність до забороне-
ної в Україні тоталітарної секти. Надій-
шли відомості про поїздки студентки на 
зібрання сектантів у сусідньому місті.

Під виглядом прагнучого пізнати іс-
тину світобуття, Роман вступив у кон-
такт з імовірними новими друзями Ма-
річки. Напросився на зустріч. Хай зали-
шиться професійною таємницею, яким 

чином вивідав долю зазомбова-
ного дитяти, але слід було ухо-
плено. Після одного із «молитов-
них вечорів» дівчину змусили 
виголосити обітницю присвяти 
себе Господу й повністю корити-
ся божим намісникам, самопро-
голошеним ватажкам зграї фана-
тиків. Потім відвезли до столиці, 
два тижні тримали у квартирі в 
Дарницькому районі. Далі пере-
правили до Білої Церкви, навес-
ні 2011 – у Донецьку область.

18 червня підтвердились при-
пущення про точне місце перебуван-
ня Марічки, та спроби вивезти її до-
бровільно з комуни навіжених віровід-
ступників зазнали краху: жертва псев-
допроповідників поводилася неадек-
ватно, проклинала матір. 5 липня Роман 
привіз до злощасного будинку на око-
лиці зруйнованого економічними нега-
раздами шахтарського містечка батьків 
Марічки та психотерапевта, рекомендо-
ваного православною церквою і з досві-
дом дій за схожих ситуацій. Інші сектан-
ти до певного моменту глузливо спосте-

рігали за спробами привести дівчину до 
тями. Коли цього спільними зусиллями 
досягли, спробували кулаками поверну-
ти «завербовану душу». Тільки за сило-
вого втручання місцевих правоохорон-
ців дівчину вдалося фактично відбити у 
знавіснілих сектантів.

Уже наступного дня, у Чернівцях, 
вона каялася перед матір’ю. Утім, ко-
лишні «браття по спасінню» метнулись і 
туди, чинили моральний терор і довели 
свою колишню «сестру» до психіатрич-
ного стаціонару.

P. S. – Приватні детективи аж ніяк не супермени, всемогутні агенти спец-
служб чи генії інтелекту, – підсумовує Роман Худяков. – Всебічний аналіз об-
ставин, співставлення фактів, безпристрасність є нашою зброєю, проте нею 
здатний скористатися будь-хто. Наведу кумедно-сумний епізод.

Короткий період відпочинку, клієнти не навантажують завданнями кіль-
ка днів. Особливо не комплексую, броджу Твіттером. Дзвінок, баришня: «Зна-
йдіть контакт із Павлом Волею». – «Шановна, погляньте у соцмережах, там 
усього валом і задарма». – «То все фальшивка, безплатного і водночас справж-
нього ніколи нічого не буває»… І так терзала нерви півгодини. Терпець мій 
урвався, кажу, задоволення коштує 300 гривень, приїздіть через два дні. Яви-
лась. Вручаю (вихоплені за секунду з того-таки Інтернету) номер мобільника 
та електронну пошту її кумира, візитерка тицяє купюри. Розповідаю їй «усю 
правду життя», щоби не була наївною дурепою. Вона ображається, жбурляє 
додолу гроші, тікає. Перша думка: «Треба було просити 500». Але ж совість 
муляє непереборно. Дівчино, якщо ви читаєте «Червоний гірник», прошу вас 
забрати ті 300 українських конвертованих.

«Полунична» історія

Порятунку попрохала зовні благопо-
лучна родина, проте кожний у шафі 

приховує свого «скелета», і компрометуючі 
відгомони призабутих походеньок стали на 
заваді зверненню до правоохоронних орга-
нів. Справа полягала в наступному. Подруж-
жя декілька років працювало в Європі, він 
представляв державну установу, вона обі-
ймала посаду керівника юридичного депар-
таменту крупної промислової корпорації. 
Почуття між немолодими чоловіком та жін-
кою після тривалого періоду спільного жит-
тя охололи, для надбання нової гостроти в 
стосунках (нехай ця пригода мотивувати-
меться так) вони відважились взяти участь у 
гулянці з нетрадиційним сексуальним при-
смаком.

Достовірно невідомо, чи принесла оргія ба-
жаний ефект, однак після повернення на бать-
ківщину невідомий пройдисвіт прислав елек-
тронною поштою відеофайл, зафіксований 
мобільним телефоном. Пропонувалось ку-
пити оригінал порносесії за 5 тисяч доларів, 
інакше – негайне оприлюднення у Всесвітній 
мережі. Це б автоматично призвело до краху 
кар’єри обох.

Гроші перерахували. І даремно, бо то була 
тільки пробна куля – перевірка ступеня за-
ляканості. Вимагач брутально заявив, що ні-
чого не віддасть, а його мовчання коштувати-
ме певної суми щомісяця. За півтора року без-
соромник збагатився на 35 тис. дол., причому 
постійно нахабнів.

Роман зі схожою ситуацією не зустрічався, 
точно не знав, як зарадити клієнтам. Усвідом-
люючи, що колись-то їхні заощадження ви-
черпаються і жадібний кровопивця виконає 
погрозу, покинути людей у біді не міг. Розпо-
чався аналіз ймовірних джерел витоку інфор-
мації. Чоловік, потайки від дружини, побою-
ючись її гніву, розповів, як фільмував окре-
мі епізоди перелюбу, але присягався, що зго-
дом знищив і зйомку, і запис, перенесений у 
комп’ютер. Сищик ретельно перевірив почу-
те, під виглядом представника Інтернет-про-
вайдера обстежив мережу в конторі й таки 
знайшов прогалину! Дуже ледачий і в такій же 
мірі амбітний заступник чиновника-розпус-
ника викрав «полуничку» ще до її стирання, 
насмілився ж тягнути грошики трохи пізніше, 
ото і складалось враження, ніби темна пляма з 
минулого взялася нізвідки.

В ім’я знешкодження шантажиста постраж-
далий бос, за порадою Романа, проник у його 
комп’ютер, відшуканого там бруду з надлиш-
ком вистачило змусити паразита і частково 
повернути видурені гроші, й звільнитися з 
установи.

Детективний Роман:  
бувальщини
Понад два десятиліття Роман Худяков, директор єдино
го в місті агентства подібного профілю «Іксінфо», зай
мається детективною практикою. Недавно в ексклюзиві 
для «Червоного гірника» він розповідав про засади такої 
досить своєрідної діяльності, тепер на черзі реальні 
історії з архіву приватного слідчого.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Роман Худяков.
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У рукаві для запікання страва  
не підгорить
Чимало господинь уже 
не один рік користуються 
рукавами для запікання, 
які можна придбати у будь-
якому супермаркеті.  
Адже запікати в них можна 
майже все: овочі, м’ясо, 
рибу або суміші, напри-
клад, м’ясо або рибу з кар-
топлею. Фрукти – теж дуже 
смачний варіант. 

Рукав для запікан-
ня допоможе уникнути 
розбризкування жиру 
по всій духовці чи мі-
крохвильовці і не менш 
жирного посуду, в яко-
му ви запікали продукт.

Єдине, щоб одержати 
рум’яну скоринку, вам 
знадобиться розрізати 
пакет, коли страва буде 
майже готова. В цьому 
разі посуд, швидше за все, 
таки доведеться мити. 
Але зате нічого точно не 
підгорить.

Правда, й рукав для за-
пікання може привнести 
несподіваний, неприєм-
ний і навіть небезпечний 
момент. Справа не в само-
му пакеті: з ним неприєм-
ностей не має трапитися, 
якщо тільки не викорис-
товувати його при темпе-
ратурі, вищій за передба-
чену.

Справа у зав’язках-
кліпсах для рукава чи 

пакета. Стосується це го-
тування в мікрохвильов-
ці. Зав’язки можуть бути 
різні. Перший варіант – 
вони виготовлені у вигля-
ді зав’язок у буквальному 
значенні, тобто у вигляді 
смужки, причому з того 
ж матеріалу, що й пакет. 
Другий варіант пластико-
ві – швидше застібки, ніж 
зав’язки. І перший, і дру-
гий варіанти безпечні для 
мікрохвильовки. Третій, 
дуже поширений, у ви-
гляді кліпси-дротика, об-
клеєного папером. Закру-
чувати кінці рукава таким 
дуже зручно.

Однак є побоювання 
щодо наявності цього, не-
хай навіть захованого в 
папір, металевого дроту. 
На жаль, рукави з таки-
ми кліпсами небезпечно 
використовувати для за-
пікання в мікрохвильовій 
печі, бо такі кліпси мо-
жуть загорітися або обву-

глитися. А ось для газової 
чи електричної духовки 
дротові кліпси безпечні.

Є ще й такі параметри, 
як прозорість плівки, 
легкість розкриття рука-
ва, наявність перфора-
ції. Чим прозоріша плів-
ка, тим краще, бо через 
неї легше проглядається 
продукт і легше визна-
чати ступінь готовності. 
Що ж стосується легкості 
розкриття рукава, то, на-
самперед, має значення, 
наскільки сильно магні-
тяться стінки пакета й 
прилипають одна до од-
ної.

Перфорація – також 
важливий момент.  Важ-
ливо правильно розміс-
тити продукт у пакеті, 
тобто покласти його пер-
форацією догори, інакше 
її наявність втратить уся-
кий сенс. Та й «дірочки» 
внизу призведуть до виті-
кання жиру чи соку.

Грибні акорди осіннього обіду

КАРТОПЛЯНІ ЗРАЗИ  
З ГРИБАМИ

1кг картоплі, 500 г гри-
бів, 30 г вершкового масла, 
2 середні цибулини, 1 яйце, 3 
ст. ложки борошна, 1/2 скл. 
сметани, 1-2 зубчики час-
нику (за бажанням), зелень 
петрушки, мелений чорний 
перець, сіль, борошно для 
обкачування, олія для об-
смажування.

Цибулю почистіть і дріб-
но наріжте. Підсмажте на 
олії до золотавого кольору. 
Гриби почистіть, помийте, 
дрібно наріжте. Покладіть у 
сковороду до цибулі. Посо-
літь, поперчіть і тушкуйте 
до готовності. За 2-3 хв. до 
кінця можна додати роз-
чавлений часник.

Очищену та нарізану на 
великі шматки картоплю 
відваріть у підсоленій воді 
до готовності. Злийте всю 
воду, поставте каструлю на 
невеликий вогонь і випа-
руйте всю рідину. Додайте 

вершкове масло і мелений 
перець, зробіть пюре. Злег-
ка охолодіть його, додайте 
яйце і 3 ст. ложки борошна, 
ретельно перемішайте.

На тарілку насипте при-
близно 1/2 скл. борошна. 
Мокрою ложкою наберіть 
картопляного тіста і покла-
діть його на борошняну гір-
ку. Мокрою рукою зробіть з 
тіста коржик, покладіть на 
його центр грибну начинку. 
З’єднайте краї, добре залі-
піть, обкачайте в борошні.

Зрази смажте з обох 
боків на олії на середньо-
му вогні до рум’яної шкі-
рочки. Подаючи до столу, 
полийте сметаною, при-
красьте петрушкою.

МЛИНЦІ 
180 г (4 повних ст. лож-

ки) борошна, 1 яйце та 
1 яєчний жовток, 1 ст. 
ложка соняшникової олії, 
30 г вершкового масла, 
150 мл молока, 150 мл га-
зованої столової води,  

½ ч. ложки солі, 1 ст. лож-
ка цукру.

Для начинки: 500 г сві-
жих грибів, 300 г сметани, 
30 г вершкового масла, 1 
цибулина, 1 зубчик часни-
ку (за бажанням), чорний 
мелений перець, невеликий 
пучок зеленої цибулі, 4 ст. 
ложки олії, сіль.

Газовану воду можна за-
мінити негазованою, але 
молоко для млинців зав-
жди ліпше розводити нав-
піл із водою, тоді тісто ви-
ходить легшим. Яйце надає 
тісту еластичності, а жов-
ток – пористості. Якщо ви-
користовуєте лісові гриби, 
спочатку відваріть їх у під-
соленій воді до готовності, а 
потім готуйте за рецептом.

Посмажте млинці. Для 
начинки наріжте цибулину 
на дрібні кубики, а почище-
ні й вимиті гриби – на шма-
точки. Розігрійте в сково-
роді 2 ст. ложки олії, злегка 
обсмажте в ній нарізану ци-
булю, потім додайте верш-
кове масло і смажте цибу-
лю до прозорості, відтак 
її викладіть. До масла, що 
залишилося у сковороді, 
додайте 2 ст. ложки олії та 
нарізані гриби. Коли вони 
пустять сік і він почне ви-
паровуватися, додайте об-

смажену цибулю, посоліть і 
поперчіть на смак. Додайте 
часник. Потушкуйте суміш, 
додайте до грибів сметану, 
тушкуйте ще.

Покладіть на млинчик 
начинку, складіть його 
вдвоє, потім ще вдвоє. На 
тарілці млинчик посипте 
подрібненою зеленою ци-
булею.

ГАЛУШКИ З КУРКОЮ 
ТА ГРИБАМИ

200 г картоплі, 100 г 
манної крупи, 300 мл мо-
лока, 1 яйце, 1 ч. л. солі. 
Для основної страви: 300 
г курячого філе, 200 г пече-
риць (9-10 грибів середньо-
го розміру), 100 г консерво-
ваного зеленого горошку (за 
бажанням), 1 морквина, 50 
г вершкового масла, 1 скл. 
сметани, 1 ч. ложка гірчи-
ці, перець, сіль.

Одібрану картоплю на-
тріть на дрібній тертці й 
відтисніть руками або в 
серветці. Перекладіть кар-

топлю в миску, розпушіть 
і посоліть. Накрийте миску 
кришкою.

Закип’ятіть молоко, 
влийте його в манну кру-
пу, швидко перемішайте і 
так само швидко змішайте 
з картопляною масою. До-
дайте яйце. Посоліть. Мо-
крими руками добре вимі-
сіть тісто.

Формуйте галушки змо-
ченими водою руками. Ро-
біть кульки діаметром при-
близно 2,5-3 см. Покладіть 
галушки в підсолений окріп 
і варіть 10 хв.

Куряче філе наріжте не-
великими довгастими шма-
точками упоперек волокон. 
У сметану покладіть гірчи-
цю і добре перемішайте. 
Помийте гриби і наріжте 
їх пластинками. Моркву 
наріжте кружальцями і об-
смажте на вершковому мас-
лі протягом 4-5 хв. Додайте 
до моркви куряче філе та 
гриби. За бажанням до-
дайте у сковороду зелений 
горошок. Через 5 хвилин 
залийте суміш сметаною з 
гірчицею, посоліть і попер-
чіть. Тушкуйте на невели-
кому вогні 10 хв.

Готові галушки розкла-
діть по тарілках і полийте 
підливкою.

g  В запаси

Три способи  
заморозки  
грибів
Заморожені гриби 
– чудова заготовка. 
Пропоную 3 способи 
заморозки грибів.

1 спосіб – найлегший і най-
швидший. Гриби треба почис-
тити, протерти вогкою шмати-
ною від бруду. Трубчасті гриби 
краще не мити – вони сильно 
набирають вологу. Маслята по-
чистити від шкірки. Розкласти 
у щільні пакети і поскладати у 
морозилці. Такі гриби викорис-
товують як свіжі.

2 спосіб – гриби чистять, 
ріжуть на шматочки, відварю-
ють і заморожують порціями у 
щільних пакетах чи судочках.
Цей спосіб вигідний тим, що 
варені гриби займають значно 
менше місця у морозильнику. 
Використовують як варені гри-
би – куди треба.

3 спосіб – обсмажують гри-
би на олії з цибулею. Розфасо-
вують на порції. Заморожують. 
Дуже вигідно – просто розігрі-
ти на сковороді і страва готова.

Смачного!

g Ви знали?

Грибні кубики
Замість штучних 
грибних кубиків при-
готуємо домашні:)

1 л грибного відвару, мішечки 
для заморозки. 

Відвар, який залишився піс-
ля варіння грибів для марину-
вання, розливаємо у спеціальні 
мішечки для заморозки (із зіпом 
– защіпкою) і заморожуємо.

g Коротко

М'ясо  
на котлети
 У котлетну масу можна до-
давати 15-20 відсотків (щодо 
м’яса) розмоченої у воді, а кра-
ще в молоці, булки.
 Щоб котлети вийшли соко-
витими, у фарш можна додати 
внутрішній жир. Не варто да-
вати у фарш яйце, а тим паче 
білок, інакше котлети вийдуть 
сухими і жорсткими. Краще 
додайте кілька ложок сметани 
або майонезу.
 Не можна одночасно сма-
жити багато м’яса, оскільки на 
його поверхні не утвориться 
скоринка, воно випустить бага-
то соку і буде сухим, жорстким 
і несмачним. Тому слід кожну 
порцію м’яса смажити окре-
мо, обов’язково на розпеченій 
пательні, щоб якнайшвидше 
утворилася скоринка, яка буде 
убезпечувати м’ясо від виті-
кання зайвого соку та збереже 
поживні речовини.

За рецепт – гонорар!
Конкурс «ЧГ» триває. Взяти в ньому участь запрошуємо 

всіх читачів. А за рецепти, що будуть на друковані, їхні ав-
тори отримають 50 гривень! Щоб поділитися своїм кулі-
нарним доробком, вам треба надіслати: 3рецепт страви 
(не забудьте детально описати інгредієнти) 3фотографію 
готової страви та своє фото (або сфотографуйтеся з улю-
бленим смаколиком) 3розповідь про себе.

Тож не баріться, приносьте рецепти в редакцію, присилайте 
поштою – «Червоний гірник», пр. Металургів, 28, м. Кривий Ріг, 
50027, або на елект ронну адресу – niavka@i.ua

g  Тривожний сигнал

Через 70 років кави 
може вже не бути
 Аарон Девіс, науковий співробітник Ко-
ролівських ботанічних садів Кью (Велико-
британія), спільно з групою колег з Ефіопії 
опублікував у журналі PLoS ONE статтю, в 
якій стверджується, що через 70 років на 
землі можуть зникнути дикорослі види 
кавових дерев сорту арабіка.

Причина – глобальне потепління. За розрахунками науков-
ців, навіть при порівняно помірному підвищенні температури 
на планеті на 3,8°С до 2080 року площі виростання «дикої кави» 
скоротяться на 65%. У гіршому ж випадку, якщо Земля розігрі-
ється на 6,4°С, до 2100 року ця рослина зникне як вид.

«Рослини, що дають каву арабіка, дуже чутливі до екологіч-
них факторів, ця кава може дозрівати тільки при певних темпе-
ратурах повітря і кількості опадів», – пояснюють учені. Під час 
інспекції, проведеної в нинішньому році в регіоні, де виростає 
«дика кава», вони побачили перші ознаки лиха: багато рослин 
виявилися хворими або загинули, нових паростків вчені не вия-
вили. 

Серйозність ситуації, за словами Девіса та його колег, у тому, 
що сорти кави, вирощувані промислово, генетично бідні, а тому 
схильні до виродження. Дикі сорти потрібні як генетичний за-
пас, необхідний для проведення схрещування в разі, якщо 
плантації кави будуть страждати від навали шкідників, хвороб 
або змін клімату. Їх зникнення завдасть значної шкоди світовій 
економіці. 
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Жіночий клуб

За матеріалами вітчизняних видань.

g  Без жертв
Апельсиновий  
«оксамит»

Як зауважують фахівці, щоранку 
корисно вмиватися відварами рос-
лин. Чистоти і свіжості обличчю на-
дасть настій ромашки та кропиви. 
А ось часте використання лосьйонів 
чи емульсій ні до чого хорошого не 
призведе. Вони можуть позбавити 
шкіру природних масел.

Ще варто менше вживати соло-
дощів. Натомість – побільше фрук-
тів, овочів та кисломолочних про-
дуктів. Бажано щодня пити кефір 
і ряжанку, а також не забувати про 
розвантажувальні дні. Наприклад, 
щоп’ятниці їсти лише квашену ка-
пусту, відварений буряк і картоплю.

Вже давно не є секретом: овочі й 
фрукти – кращі за будь-який елік-
сир молодості. Спеціальні маски 
для обличчя можна робити зі звич-
них продуктів. Наприклад, яєчні 
зволожують й освіжають шкіру.

Колір обличчя зберігають віта-
мінні маски. Так, апельсинові ро-
блять шкіру обличчя оксамитовою. 
А ось маски з грейпфрута якнайкра-
ще підходять для жирної шкіри.

Прищики «змужніли»
Нерідко молоді люди впадають у 

відчай через появу прищів. Як наго-
лошують дерматологи, ця хвороба 
з’являється при алергічних реакці-
ях, ослабленні імунітету і навіть при 
зміні клімату.

Здебільшого, прищі утворюються 
в процесі статевих змін. У цей пері-
од відбувається активне виділення 
гормону андрогену, який відповідає 
за роботу жирових залоз.

Зазвичай, вугрі з’являються на 
носі, лобі, щоках і підборідді, що 
свідчить про нестачу в організмі 
цинку. Тому треба побільше вживати 
яловичого м’яса та морепродуктів.

Щоб надати шкірі природної краси, 
варто пити газовану воду і соки. Міц-
ний чай, шоколад і какао краще об-
межити. Швидкому загоєнню вугрів 
сприяє ніацин. Цей вітамін міститься 
в рибі, яйцях, чорносливі та авокадо.

Достатньо вдягнути-
ся просто і зі смаком, але 
не надто яскраво, а гроші 
витратити саме на...

Аксесуари
На дорогий годинник, 

взуття, сумочку та інші 
не менш важливі допо-
внення оточуючі звер-
нуть увагу в першу чер-
гу. Взагалі, люди у пер-
шу чергу звертають увагу 
саме на дрібниці. Примі-
ром, якщо ви купили до-
рогу сумку, пам’ятайте, 
що й те, що у ній, тобто, в 
сумці, теж повинно бути 
на рівні.

Мабуть, аксесуари мож-
на назвати чарівною па-
личкою вашого образу. 
Саме за допомогою аксе-
суарів можна легко зміни-
ти свій стиль, підкреслив-
ши достоїнства і згладив-
ши недоліки. Однак, слід 
бути дуже уважною і обе-
режною: будь-яка помил-
ка може дуже легко зіпсу-
вати, здавалося б, ретель-
но зважений образ. Щоб 
цього не сталося, дотри-
муйтесь певних правил.

Ніколи не використо-
вуйте аксесуари, які ви-
глядають і коштують де-
шевше, ніж ваше вбран-
ня. Сумка із дешево-
го шкірзамінника зіпсує 
враження від дорогого 
пальта чи шуби. А деше-
ві парфуми зведуть на-
нівець усі ваші старання 
виглядати респектабель-
но. А от дорогі й стильні 
дрібнички, навпаки, мо-
жуть до невпізнання при-

красити навіть дуже про-
стеньке вбрання.

Взуття
Однією з ознак бездо-

ганного стилю є взуття 
під колір костюма. Але, 
як правило, колірний 
асортимент одягу зна-
чно ширший, аніж взут-
тя. І тут є дуже правиль-
не рішення: підбирайте 
взуття під колір якихось 
інших деталей гардеро-
бу (наприклад, колготок, 
сумки, ремінця тощо). Це 
матиме не менш стиль-
ний вигляд.

Хустки
Де носити хустки? У 

місті, за містом, на пля-
жі, у горах – усюди. Вони 
прекрасно дивляться із 
вбранням будь-якого ко-
льору та стилю.

До речі, східні парео із 
легкістю замінять на від-
починку спідницю, сук-
ню, головний убір і на-
віть штани. Одна і та ж 
хустина може змінювати 
ваш образ багато разів.

Парфуми
Відверто кажучи, пар-

фуми – це не зовсім аксе-
суар. Але це саме та дріб-
ниця, яка може зіграти ви-
рішальну роль у тому, як 
вас сприймуть оточуючі.

Вранці віддавайте пе-
ревагу туалетній воді, а 
духи залиште на вечір. 
І навіть якщо ваші пар-
фуми дуже легенькі, ко-
ристуйтеся ними в міру. 
Вони не повинні, так би 

мовити, «оголошувати», 
що ви вже з’явились, і 
вперто залишатися після 
того, як ви вже пішли.

Будьте обережні з пар-
фумами, коли йдете на 
прийом, до театру, ресто-
рану, на перше побачен-
ня – туди, де зустрінетесь 
із малознайомими людь-
ми.

Як вибирати парфуми? 
Спеціалісти розрізняють 
два варіанти: французь-
кий, коли аромат виби-
рається довго, вдумли-
во, часто на все життя. І 
американський – легкий, 
швидкий, часто на осно-
ві упаковки чи реклами. 
Такі аромати рідко затри-
муються на туалетному 
столику довше, як на рік.

Важливо наголосити, 
що при виборі парфумів 
обов’язково нанесіть аро-
мат на шкіру – його тони 
дещо зміняться і вражен-
ня буде зовсім іншим.

Сумки
Коли будете підбира-

ти туфлі і сумку за кольо-
ром та фактурою – ніко-
ли не помилитесь. Якщо 
ж хочете різноманітнос-
ті й родзинки, будьте при 
виборі дуже уважні.

Наприклад, у вашому 
вбранні переважають два 
кольори і ви хочете взя-
ти різні за кольором сум-
ку та туфлі. У цьому ви-
падку, якщо поділ кольо-
рів проходить по гори-
зонталі, буде краще, щоб 
туфлі за кольором підхо-
дили до нижньої частини 

вбрання, тобто до спід-
ниці чи штанів, а сумка 
– до верхньої (блузки чи 
жакета). Якщо ж кольори 
контрастні, туфлі пови-
нні бути темними, а сум-
ка – світлою.

Якщо розподіл кольо-
ру нерівномірний, то 
краще, щоб колір взуття 
відповідав кольору, який 
переважає в одязі, а колір 
сумки – кольору, якого в 
одязі менше. Якщо ви ви-
рішите вдягнути аксесу-
ар, контрастний до ко-
льору вбрання, то кра-
ще, щоб це була сумка. 
У цьому випадку взуття 
повинно відповідати ко-
льору вбрання чи кольо-
ру колготок.

Прикраси
Чим старша жінка, тим 

дорожчими мають бути 
прикраси. У п’ятдесят 
років жінку не при-
красить скромна золо-
та брошка із трьома ма-
ленькими камінчиками, 
яку чоловік їй подарував 
на першу річницю їхньо-
го весілля.

Прикраси, до речі, ви-
бирають залежно від 
пори доби і обставин: їх 

не повинно бути багато 
у ранішню пору, ніяких 
яскравих прикрас на ста-
діоні, у церкві, в лікарні.

Приймаючи у себе вдо-
ма гостей, будьте скром-
ні у виборі прикрас, 
щоб, бува, ненароком не 
затьма рити запрошених 
дам.

Під час урочистого 
обіду вдягніть або кілька 
ниточок крупних перлів, 
або намисто із турмалі-
ну чи дрібних каменів. 
Сережки повинні гармо-
ніювати із домінуючим у 
намисті кольором. Мож-
на вдягти персні, але не 
браслети.

Під час коктейлю чи 
вечірки до чорної сукні 
із гладкої тканини мож-
на дозволити собі біль-
ше прикрас. Якщо сук-
ня набивна чи яскрава, 
обмежтесь кількома ко-
льоровими чи золоти-
ми прикрасами, не надто 
крупними.

Ввечері до строгої сук-
ні підійдуть кілька круп-
них прикрас. До довгої 
вечірньої сукні ніколи не 
носять годинник, навіть 
якщо він всипаний діа-
мантами.

g  Не дрібниці

Мода минає – стиль залишається
Хочете звернути увагу на свій статус і ви
глядати дорожче, аніж вам дозволяє ваше 
матеріальне становище? Зовсім немає 
потреби купувати дорогезне вбрання із 
останніх колекцій модних дизайнерів.

g  Може, спробуємо?

Золоті правила молодості від француженок
Переважну більшість жінок 
цікавить так звана зовнішня 
молодість, тобто те, на скіль
ки років вони виглядають в 
очах навколишніх чоловіків і 
жінок, який тонус шкіри, по
мітні чи ні зморшки.

Француженок, наприклад, зморш-
ки абсолютно не лякають. Моло-
дість вони визначають як хороше са-
мопочуття і можливість жити моло-
дим життям.

Жити молодим життям озна-
чає мати фізичну можливість, силу, 
енергію робити те, що можуть моло-
ді, а також легко знаходити контакт 
із молоддю, вільно з нею спілкувати-
ся, мати друзів, які молодші за тебе.

Звичайно, від старості ні їм, ні 
нам нікуди не подітися. До того ж на 
землі, як іноді жартують, стовідсот-
кова смертність. Та все ж усі жителі 
планети зацікавлені в тому, щоб від-
сунути старість, щоб наша жіноча 
весна тривала якомога довше.

І тут постає питання: чи мож-
на жінці для збереження молодості 
і краси використовувати щось інше 
замість малоефективної косметики?
Перше правило –  
стабільна вага

Нормальними сезонними коли-
ваннями вважаються межі приблиз-
но в два-три кілограми. І якщо все 
ваше життя – боротьба із зайвою ва-
гою, говорити ні про довголіття, ні 
про здоров’я, ні про гарну шкіру не-
має сенсу. Або ви повинні знайти 
систему харчування, яка дозволить 
вам схуднути і завжди підтримува-
ти вагу в нормі, або відмовтеся від 
експериментів над своїм організмом 
– це у ваших же інтересах. 
Друге золоте правило –  
чистота

Причому як душі, так і  тіла. Злі, 
заздрісні, крикливі ніколи не вигля-
дають молодо і привабливо, навіть 
якщо проводять у салонах краси по-

ловину життя. 
У них, як-то ка-
жуть, «все на об-
личчі написано». 
Тому поняття до-
броти, уваги до інших, лю-
бові, нарешті, мають з мо-
лодістю прямий зв’язок. 

Третє правило –  
необхідність  
активно рухатися

Рух – це життя. Молодість без 
руху неможлива. І не важливо, бу-
дуть це піші прогулянки додому, за-
няття фітнесом або на тренажерах, 
чи, наприклад, гармонійні інтимні 
стосунки. До речі, з приводу остан-
нього існують спеціальні дослі-
дження, висновки яких свідчать, 
що, якщо займатися сексом щодня 
протягом півроку, можна одержа-
ти реальне омолодження організму і 
виглядати (в середньому) на 5-7 ро-
ків молодше, ніж ви є.

Вирішила покачати прес, ля-
гла на підлогу, лежала ... лежала 
... і заснула.

***
Жена возвращается домой в 

плохом настроении. Муж спра-
шивает:

– Что с тобой, чем ты рас-
строена?

– Нет, это просто ужасно! – 
восклицает она. – Когда я хожу 
по магазинам, чтобы купить 
подарок на твой день рождения, 
мне попадаются на глаза вещи, 
подходящие только для меня!

g  Посміхніться
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Без хвороб

g  Боремося з недугою

Меню проти  застуди
Народні методи лікування застудних за-
хворювань можуть бути хорошим допов-
ненням до методів традиційної медицини,  
а при легких формах навіть можна обійти-
ся без медикаментів. 

• Малина з медом. Ві-
зьміть по столовій ложці 
меду, шипшини, малини 
та смородини. Залийте  
100 г. окропу. Витримайте 
15 хв. Пийте тричі на день 
по півсклянки перед їжею.

• Візьміть по дві сто-
лові ложки квітів липи 
та чорної бузини, залийте 
склянкою окропу, кип'ятіть 
протягом 5-10 хвилин. 
Процідіть. Пийте гарячим 
при застуді та грипі.

• Добре полоскати горло 
соком чорної редьки. Для 
цього склянку соку розбав-
те 0,5 склянки води.

• Ягоди журавлини у ви-
гляді морсу, сиропу або на-
стою пийте без обмеження 
при застудних захворюван-
нях, які супроводжуються 
високою температурою, 
загальною слабкістю.

• Стане у нагоді і часник 
з медом. Суміш натерто-
го часнику з натуральним 
медом у співвідношенні 1:1 
(приймайте на ніч столову 
ложку суміші, запиваючи 
кип’яченою водою).

• При нежиті відіжміть 
трохи соку сирого буряка 
або білокачанної капус-
ти та закапуйте по три-
чотири краплі в кожну 
ніздрю тричі на день.
Глінтвейн проти 
застуди

У похмурий осінньо-зи-
мовий день підігрійте су-

міш апельсинового і ви-
ноградного соку, додайте 
на кінчику ножа кориці і 
одну штучку гвоздики.

Можна приготувати і 
справжній глінтвейн, він 
добре зігріває. Склянку чер-
воного вина, одну-дві чай-
ні ложки цукру, одну-дві 
дольки апельсина та ли-
мона, щіпку кориці, одну-
дві гвоздики. Все довести 
до кипіння, дати трішки 
настоятись і пити малень-
кими ковтками.

Міфи і правда  
про «народне» 
лікування

Однак, не завжди мож-
на покладатися лише на 
народні методи. Зокрема, 
при високій температурі, 
сильному болю у горлі по-
трібно терміново зверну-
тися до лікаря. Ми спро-

буємо підтвердити або 
спростувати кілька най-
поширеніших думок про 
лікування гострої респі-
таторної інфекції (ГРВІ).

1 Ліки, які продаються 
без рецепту, абсолют-

но безпечні, і їх можна 
вживати на власний роз-
суд. Але не забувайте, що 
лікарський препарат тому 
так і називається, що його 
має призначити або ж по-
радити лікар. Тим паче, 
що будь-які ліки – це «хі-
мія», і вони, крім користі, 
ще й шкодять організму. 
Особливо  якщо їх при-
ймати безконтрольно, а 
часто за принципом – чим 
більше, тим краще. Най-
частіше для профілакти-
ки і лікування перших 
симптомів хвороби ми 
вживаємо аскорбінку або 
вітамін С. Саме він може 
стати причиною алергії, 
особливо якщо прийма-
ти аскорбінку у великій 
кількості. Так само, від-
чувши симптоми ГРВІ, ми 
купуємо в аптеці противі-
русний препарат. І дивує-

мося, що ГРВІ мучить нас 
більше тижня. Пігулки ці 
справді борються з віру-
сом. Але ж вірусів дуже 
багато. І де гарантія, що 
ви купили препарат саме 
від того вірусу, що атаку-
вав вас? Разом з тим, про-
тивірусні препарати «са-
дять» імунітет та печінку.

2 Ще є думка, що антибі-
отики швидко постав-

лять на ноги. Це жахлива 
помилка. Антибіотики 
направлені проти бакте-
рій, ними лікують ангіну, 
пневмонію, гайморит, але 
ніяк не ГРВІ, адже це ві-
русне захворювання. При 
цьому антибіотик вбиває 
усі корисні бактерії в ор-
ганізмі. А це загрожує дис-
бактеріозом. Антибіотики, 
при потребі, повинен при-
значити лікар.

3 Не лікуйтеся аспіри-
ном. Доки стовпчик 

на термометрі не переви-
щив відмітку 38,5°, темпе-
ратуру не варто збивати. 
Адже таким чином орга-
нізм бореться з хворобою, 
а вірус гине саме при ви-
сокій температурі. Якщо 
температура все ж таки 
дуже висока (39° і більше), 
її потрібно знизити, але не 
аспірином, найкраще – па-
рацетамолом.

4 Досить популярними 
є різноманітні роз-

чинні порошки зі смаком 
малини, лимона чи меду. 
Насправді вони лише зні-
мають симптоми, але на 
сам вірус ніяк не вплива-
ють. А якщо з цими засо-
бами ще й переборщити, 
можна отримати алергію, 
нудоту, біль у животі, під-
вищення тиску.

5 Краплями від нежитю 
також не варто захо-

плюватися. Адже нежить, 
як і температура, – захис-
на реакція: разом з непри-
ємним слизом організм 
звільняється від вірусів. 
А краплі зупиняють цей 
процес. А ще існує ризик 
звикання до препарату.

6 Не лікуйтеся алкого-
лем. Декому невелика 

кількість спиртного допо-
магає впоратися з хворо-
бою, бо алкоголь володіє 
знезаражувальним, анти-
септичним ефектом. Але – 
у дуже невеликій кількос-
ті. Разом з тим міцні напої 
ослабляють імунітет, а 
спирт подразнює слизову.

7 Так само обережно 
ставтеся до порад ви-

пити гарячого молока з 
медом. По-перше, рідина, 
яку вживаєте, має бути 
теплою, а не гарячою. А 
по-друге, у багатьох людей 
в організмі відсутній фер-
мент, що відповідає за пе-
реробку молока.

g Згодиться

Аби зуби 
не боліли
Для усунення зубно-
го болю можна ви-
користовувати два 
варіанти: перший  
– лікування лікарсь-
кими препаратами, 
другий  – методи 
нетрадиційної меди-
цини.

• При сильному зубно-
му болю допомагають такі 
препарати, як кетарол, ке-
танов, аспірин, німесил, 
пектусин. Усі ці лікарські 
засоби приймають усере-
дину, тільки пектусин кла-
дуть на проблемний зуб.

• Що стосується нетради-
ційних методів лікування, 
то вони передбачають ши-
рокий спектр маніпуляцій: 
полоскання ротової порож-
нини, змазування зубів і 
ясен маззю і розчинами, на-
кладання часнику на пульс 
тощо.

• Найчастіше при зубному 
болю використовують по-
лоскання. Для цього засто-
совують соляний розчин (на 
1 скл. води 3 ст. ложки солі), 
настій шавлії (траву заварю-
ють окропом і дають їй 15-20 
хв. настоятися), розчином 
соди, води і йоду.

• Часто для лікування зуб-
ного болю використовують 
горілку або самогон – ними 
полощуть ротову порожни-
ну.

Допоможе 
гімнастика
Щоб зміцнити зуби, 
які хитаються при 
пародонтозі, позбу-
тися цієї хвороби, 
народна медицина 
пропонує розжовува-
ти до кашкоподібного 
стану гілочки дерева 
або палички.

Гімнастика для зубів скла-
дається з трьох вправ:

1 Покусувати гілочку звер-
ху вниз (перший час 

дуже обережно).

2 Через 2-3 тижні додати 
другу вправу: міцно за-

тиснувши гілочку передніми 
зубами, рухати щелепами по 
черзі вперед-назад і вправо-
вліво.

3 Ще через місяць можна 
приступати до третьої 

вправи: міцно тримаючи 
один кінець гілочки рукою, 
а інший – зубами, тягнути 
гілочку, намагаючись як би 
відірвати від неї шматочок.

Під час розжовування па-
лички або хвої напружують-
ся щелепні м’язи і створю-
ється приплив крові до ясен, 
зубів, слинних залоз. Цілющі 
компоненти дуба або хвої 
за рахунок дифузії активно 
проникають у кров і тканину 
зуба та забезпечують отри-
мання лікувального ефекту.

Перед тим, як скориста ти ся порадами, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем

При застуді не варто зовсім відмовлятися від їжі, 
меню має бути багатим на вітаміни, тому відда-
вайте перевагу фруктам та овочам. 
При застуді та грипі корисні:
– цитрусові та зелень. Вітамін С та інші антиоксиданти 

зміцнять імунну систему;
– горіхи та нежирне м'ясо (найкраще – курятина). Білок 

забезпечить необхідною для одужання енергією;
– напої, які не містять кофеїн, а також трав'яний чай, апель-

синовий або журавлинний сік, що допомагають вивести з 
організму токсини. А от вживання хліба і макаронів слід 
обмежити, бо надлишок вуглеводів затягне оду-
жання. Так само менше вживайте жирних (у тому числі 
молочні) продуктів. Через зниження активності травних 
ферментів шлунка важко перетравлювати таку їжу.

g На замітку

Як часто варто мити руки?
Це питання на мільйон доларів. До того ж в прямому 
значенні: саме стільки Агентство з охорони здоров’я 
США витратило на вивчення даної проблеми.

Експертами було встановле-
но: часто мити руки так само 
небезпечно, як і не мити їх зовсім. 
Виявилося, оптимально мити 
руки 1-2 рази на день, і в осно-
вному перед прийомами їжі. Річ 
у тім, що мило знищує на наших 
руках не лише шкідливі бактерії, 

а й мікроорганізми, які прино-
сять імунітету користь.

Наш імунітет і наше травлен-
ня повністю залежать від тих 
популяцій бактерій, які потра-
пляють в організм через їжу. 
При цьому переважна кількість 
бактерій, що у нас на руках, 

якраз корисні для травлення, і 
регулярно знищуючи їх, ми ри-
зикуємо знизити природний за-
хист організму.

g Зверніть увагу

Дитячий почерк відображає настрій
Син хо дить у пер ший клас. Він уже на-
вчив ся пи са ти. У про пи сах все га разд, 
а от у зви чай но му зошиті він рап том 
став пи са ти ду же дрібно, і ніякі кліти-
ни-лінієчки не до по ма га ють. З чим це 
мо же бу ти пов`яза но?

У такій ситуації потрібно ба-
чи ти не тільки зо шит ди ти ни, а 
й обов`яз ко во поспілкуватися з 
са мим ма лю ком. Найк ра ще бу-
де звер ну ти ся з про бле мою до 
шкільного пси хо ло га.

При чин у та ко го яви ща, як 

змен шен ня по чер ку, мо же бу ти 
декілька. На прик лад, хлоп чик 
боїться вчи тель ки, яка цілком 
мо же бу ти за над то су во рою і 
владною.

Поговоріть з си ном і з`ясуй те, 
як він ста вить ся до вчи тель ки, 

чи подобається йо му хо ди ти до 
шко ли. Іноді так проявляється 
відчуття три во ги, яке виникає 
у ди ти ни. На прик лад, її об ра жа-
ють деякі діти-од нок лас ни ки.

Є взагалі та ка закономірність:  
чим більші літери – тим ви ще 
самооцінка лю ди ни, чим мен ші 
літери – тим ниж че самооцінка. 
У будь-яко му ви пад ку, та ке змен-
шен ня по чер ку го во рить про те, 
що у ди ти ни є якась про бле ма, 
яка потребує вирішення, і до-
бре, що ви звер ну ли на це ува гу.

Телевізор  
«краде» життя

Дослідники з Австралії ствер-
джують, що телевізор забирає у 
людини майже 5 років життя. 

Згідно з даними Національного 
бюро статистики та інформації, у лю-
дини старше 25 років кожна година, 
проведена біля телевізора, забирає 22 
хвилини життя. Середньостатистич-
ний австралієць проводить перед «си-
нім екраном» 6 годин на день, тобто 
скорочує своє життя на 5 років.

На думку науковців, шкоду від що-
денного сидіння перед телевізором 
можна прирівняти до куріння, пасив-
ного способу життя і переїдання. До 
схожих висновків дійшли й вчені з 
Гарварду.

Лікарі радять перед телевізором 
замість дивана поставити бігову до-
ріжку, тоді перегляд телепередач буде 
приносити користь. За
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Без хвороб

g Реклама

g Сам собі лікар

Чим заживляти рани?
Ще з раннього дитинства ми всі навчені 
при найменшій подряпині, порізі, уколі 
та інших побутових пораненнях викори-
стовувати зеленку чи йод. Аби інфекція 
не заважала заживанню ранки. А ось про 
спеціальні засоби часто-густо забуваємо, 
хоча вони допомагають значно скороти-
ти строки одужання. 

А між тим, окрему гру-
пу складають речовини, 
отримані від тваринних 
продуктів. І про це нага-
дують наші фармацевти.  
До цих речовин належать 
солкосеріл, актовегін та 
інші. Вони активують клі-
тинний обмін, що при-
зводить до прискорення 
заживання не тільки ран, 
а й хронічних виразок. 
Широко використовувана 
метилурацилова мазь міс-
тить «будівельний матері-
ал», необхідний клітині в 
процесі її частого ділення. 
Також допомагають віта-
мінні препарати – вітамін 
Е, пантенол  (декспанте-
нол, провітамін В5). Ві-
тамін Е, як відомо, має 
потужну антиоксидантну 
дію.  Пантенол є раноза-
живляючим компонентом 
багатьох  сучасних комп-
лексних засобів місце-
вого лікування.  До речі, 
являючись провітаміном 
В5, декспантенол відіграє 
важливу роль в енерге-
тичному обміні клітин та 
їх швидкому розмножен-
ні.  Тому препарати з пан-

тенолом, очевидно, треба 
поставити в ряд найбільш 
ефективних ранозажив-
ляючих  засобів. 

– Ще з незапам’ятних 
часів людство прагну-
ло навчитись заживляти 
рани, – зазначає кандидат 
фармацевтичних наук Ва-
силь Ткаченко. – Той, хто 
володів цим мистецтвом, 
вважався великим ліка-
рем. До ранозаживляючих 
препаратів, які використо-
вувались у давнину, нале-
жать речовини рослинно-
го походження – живиця 
сосни звичайної, екстракт 
алое, олія обліпихи, аронії. 
Навіть назва одного з них 
красномовна – живиця. 
Цим засобом у чистому 
вигляді чи в різних ком-
бінаціях користуються й 
донині для лікування ран. 
Аронієву олію, скажімо, 
отримують із плодів чор-
ноплідної горобини (аро-
нії). У ній знаходяться 
каротиноїди, аскорбінова 
кислота, альфа та бета-то-
кофероли, рутин, кверце-
тин, які мають здатність 
заживляти рани. Обліпи-

хова олія, яку отримують 
із плодів обліпихи, також 
має достатньо складний 
вміст. Вона у великій кіль-
кості вміщує вітаміни С, 
Е, Р, каротиноїди, цукор, 
органічні кислоти та інші 
біологічно активні речо-
вини. Олія обліпихи не 
лише заживляє рани, але 
й знімає біль, підвищує за-
хисні властивості шкіри.  
Тому вона успішно вико-
ристовується при ранах, 
що довго не заживають, 
обмороженнях, опіках (у 
тому числі й сонячних). 
Цінність її настільки ве-
лика, що було розроблено 
синтетичний аналог облі-
пихової олії – аекол. 

 – А мумійо? Адже воно 
теж багато тисяч років 
тому було відоме своєю 
здатністю заживляти 
рани.

– Мазі та розчини на 
його основі можна вико-
ристовувати при опіках 
та пораненнях. Щоправ-
да, широкого практичного 
застосування мумійо не 
отримало, хоча  клінічні 
дослідження проводи-
лись ще в радянські часи, 
вражаючи своїми резуль-
татами. Особливо при лі-
куванні поверхневих (а 
також глибоких) опіків. 
Корисний, безперечно, 
мед. Його застосовують 
при ранах, які довго не 

заживають, опіках шкі-
ри і трофічних виразках. 
Але в будь-якому разі мед 
швидко сприяє очищен-
ню й відновленню тканин 
на пошкоджених місцях. 

– І все-таки, Василю 
Івановичу, якій лікарня-
ній формі віддати пере-
вагу?

– У цьому питанні у фар-
макологів є певна ясність. 
Одразу після травми тре-
ба застосовувати розчин 
і багатокомпонентні мазі 
на гідрофільній основі. 
Після «стихання» запаль-
ної реакції можна виби-
рати між препаратами на 
гідрофільній, водоемуль-
сійній основі, аерозольни-
ми препаратами. Мазі – це 
одна з найбільш древніх 
лікарняних форм, і ними 
здавна користувалися для 
лікування ран.  Але з часів 
Ахіллеса, котрий, як відо-
мо, загинув від поранен-
ня в п’яту, фармакологія 
зробила гігантський крок 
уперед. У сучасних мазях 
основа є активним компо-
нентом лікувальної дії всі-
єї лікарняної форми. Коли 

мазь багатокомпонентна, 
тобто в її склад входять 
речовини з різнобічною 
активністю (антисептики, 
анестетики, сорбенти), 
поліпшуються кровообіг 
і регенерація тканин. Та-
кий лікарняний «букет»  
дозволяє комплексно лі-
кувати невеликі рани фак-
тично за допомогою одно-
го препарату. 

Натомість варто пам’я-
тати, що лікування ве-
ликих ран із високим 
ступенем інфікованості  
(наприклад, забруднених 
землею поранень стопи, 
нагноєних, довго не за-
живаючих  ран, а  також 
трофічних виразок) – це 
вже хірургічна задача, ко-
тру краще довірити спеці-
алісту.  Тим більше, що в 
багатьох випадках потріб-
на екстрена профілактика 
правцю чи введення анти-
рабічної вакцини (проти 
сказу). Тому самолікуван-
ня допускається у випадку 
невеликого за розміром 
поранення, його своєчас-
ного оброблення обезза-
ражуючими засобами. 

Є ПИТАННЯ  
ЩОДО МОДЕРНІЗАЦІЇ  
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я?  

ЗВЕРТАЙТЕСЯ!
Телефон «гарячої» лінії Головного 

управління  охорони здоров’я  
Дніпропетровської  

облдержадміністрації:
0-800-50-72-50

Яку конкретно  
медичну допомогу  
можна отримати  
в Центрах первинної 
медико-санітарної  
допомоги? 

Структура центрів первинної ме-
дико-санітарної допомоги подібна 
до лікарні. Тут є керівництво, адміні-
стративно-управлінські та господар-
ські підрозділи. Але, на відміну від 
лікарні, де лікувально-профілактичні 
підрозділи різняться (стаціонари та 
консультативно-діагностичні центри), 
у Центрах вони однакові – амбулаторії, 
фельдшерсько-акушерські пункти, мед-
пункти. Саме тут пацієнтам надається 
первинна медична допомога, що забез-
печує якість, своєчасність, ефективність 
та доступність медичних послуг.

Первинна медична допомога здій-
снюється лікарем загальної практики 
(сімейний лікар, терапевт, педіатр, 
акушер-гінеколог) та передбачає: на-
дання консультацій, проведення діа-
гностики та лікування найбільш поши-
рених хвороб, травм, отруєнь, ведення 
вагітних. Також вони здійснюють про-
філактичні заходи, надають невідклад-
ну медичну допомогу в разі гострого 
розладу здоров’я пацієнта (якщо він не 
потребує екстреної медичної допомо-
ги). Якщо виникає необхідність більш 
детального обстеження та консульта-
цій, пацієнт отримує направлення до 
вузькопрофільного спеціаліста або на 
лікування у стаціонар.

Віталій ТКАЧУК.

Конечно же, все знают, что практически нет абсолютно здо-
ровых людей. Но, к сожалению, далеко не всегда почувствовав 
недомогание, мы относимся к этому ответственно и обращаем-
ся за помощью и советом к доктору. Таким образом, наши «бо-
лячки» развиваются, прогрессируют и, в конечном счете, могут 
привести к действительно сложной и необратимой ситуации.

Если заболевания эти касают-
ся органов зрения, то они могут 
привести к самым печальным 
последствиям – полной слепоте. 
Украинские офтальмологи с по-
добными случаями сталкиваются 
повсеместно: глаукома, катаракта, 
заболевания сетчатки… Все это 
очень опасные болезни, которые, 
если их вовремя не выявить и не 
начать лечение, могут либо зна-
чительно осложнить сам процесс 
лечения, либо вообще лишить че-
ловека возможности видеть.

О том, как этого избежать и 
сохранить здоровье глаз, мы 
спросили у Георгия Яковлевича 
Пархоменко – одного из веду-
щих офтальмохирургов нашей 
страны, главного врача сети 
клиник «Новий зір», кандидата 
медицинских наук, чей опыт и 
практические разработки полу-
чили высокую оценку и заслу-
женное признание не только в 
Украине, но и в Европе и США.

– Георгий Яковлевич, с ка-
кими заболеваниями глаз 
чаще всего обращаются в 
вашу клинику?

– Для каждого возраста ха-
рактерны свои глазные забо-
левания. У детей и школьников 

это обычно незначительное 
ухудшение зрения на началь-
ном этапе (близорукость, даль-
нозоркость, амблиопия) или 
косоглазие. Людей престарелого 
возраста тревожат такие заболе-
вания, как катаракта, глаукома, 
дистрофия сетчатки. Мужчи-
ны и женщины от 20 до 40 лет 
чаще всего обращаются в нашу 
клинику, чтобы избавиться от 
близорукости, дальнозоркости и 
астигматизма, сделать лазерную 
коррекцию зрения и навсегда за-
быть про очки и линзы. Вообще, 
пациенты, которые приходят к 
нам, всегда говорят одно и то же: 
«Я стал плохо видеть». Наша за-
дача – поставить правильный 
диагноз, проконсультировать, 
выбрать наиболее эффективную 
в этом случае методику и гра-
мотно провести лечение.

– Каких заболеваний глаз 
необходимо особо опасаться?

– В первую очередь это глау-
кома и заболевания сетчатки, ко-
торые приводят к резкому, часто 
необратимому снижению зрения 
и даже к слепоте. Хочу преду-
предить, что зрение, утраченное 
в результате этих коварных за-
болеваний, восстановлению не 

подлежит. Почему я называю эти 
заболевания коварными? Дело в 
том, что человек довольно долгое 
время может даже не подозревать, 
что у него, например, проблемы с 
сетчаткой. А когда зрение начнет 
ухудшаться и пациент обращается 
к доктору, время для эффектив-
ного лечения уже упущено. Когда 
мы ведем речь об этих болезнях, 
успех лечения зависит от того, на 
какой стадии обнаружено заболе-
вание и насколько своевременно 
начато лечение. Поэтому всем 
людям, которые небезразлич-
ны к своему здоровью, я совето-
вал бы в качестве профилактики 
ежегодно проходить комплексную 
диагностику зрения в специализи-
рованной клинике.

– Какие методики приме-
няются в современной оф-
тальмологии для лечения 
дальнозоркости, близоруко-
сти и астигматизма?

– Это зависит от многих фак-
торов. Прежде всего, это возраст 
пациента и форма данных за-
болеваний. Если это дети до 18 
лет, то здесь применяются кон-
тактные средства коррекции: 
очки или контактные линзы. Во 
многих случаях хорошие резуль-
таты дает аппаратное лечение. 
Используется также ортокерато-
логия – жесткие ночные контак-
тные линзы. Ребенок надевает 
их во время сна и потом целый 
день хорошо видит без очков. 

В общем, в каждом конкретном 
случае находится наиболее опти-
мальная методика лечения, ко-
торая дает хорошие результаты и 
устраивает детей и их родителей.

После 18 лет у человека по-
является возможность уже не 
просто скорректировать откло-
нения в зрении, а улучшить его 
кардинально, благодаря ла-
зерной коррекции зрения. Суть 
метода состоит в воздействии 
лазерного луча на роговицу гла-
за. Благодаря этому изменяется 
кривизна роговицы и человек 
получает возможность отлично 
видеть без помощи очков и кон-
тактных линз. Ежегодно более 
четырех миллионов человек во 
всем мире решают проблему 
плохого зрения именно при по-
мощи лазерной коррекции.

После 40-45 лет, когда наступа-
ют возрастные изменения в орга-
низме, применяются уже другие 
методы лечения. Например, им-
плантация в переднюю камеру 
глаза факичных линз. Их часто на-
зывают «очки внутри глаза». По-
сле имплантации таких линз очки 
человеку уже не понадобятся. Он 
будет хорошо видеть без них как 
вдаль, так и вблизи. Такие лин-
зы имплантируются также более 
молодым пациентам, если у них 
очень высокая степень близору-
кости, дальнозоркости или астиг-
матизма и лазерная коррекция им 
не подходит.

– Георгий Яковлевич, а что 
делать людям пожилого воз-
раста? Ведь после 50-60 лет 
практически все видят плохо.

– В таком возрасте обычно 
развивается одно из самых рас-
пространенных офтальмологи-
ческих заболеваний – катарак-
та. У кого-то раньше, у кого-то 
позже, но избежать катаракты 
практически невозможно.

Причина катаракты – по-
мутнение естественного хру-
сталика глаза. Изображение 
становится мутным и расплыв-
чатым. Если катаракту не уда-
лить на начальном этапе, она 
может привести к полной поте-
ре зрения. К счастью, к потере 
в большинстве случаев обра-
тимой. Не случайно операция 
по удалению катаракты при-
знана самой реабилитирую-
щей среди всех существующих 
хирургических вмешательств. 
Такая операция выполняется 
всего за 10-15 минут, пациент 
начинает видеть уже на опера-
ционном столе и в тот же день 
возвращается к привычной 
жизни с новым, полноценным 
зрением!

– Неужели все так просто? 

Современная офтальмоло-
гия действительно способна 
творить чудеса?

 – Современная офтальмоло-
гия реально способна на многое. 
Наши доктора постоянно повы-
шают свой профессиональный 
уровень, получают ученые сте-
пени, общаются с зарубежными 
коллегами на международных 
съездах и конференциях. У нас 
есть на вооружении современ-
ные методики лечения и диаг-
ностики глазных заболеваний, 
высококачественные расходные 
материалы и высокоточная ап-
паратура. Все это с каждым го-
дом улучшается, становится более 
лучшим, точным, безопасным.

Но все это ничто по сравне-
нию с желанием самого человека 
иметь хорошее зрение! Мы лишь 
можем помочь ему в этом, если 
сам человек будет заботиться о 
своем здоровье и регулярно, раз 
в год, проходить комплексное ме-
дицинское обследование. Причем 
независимо от того, хорошо вы ви-
дите или начинаете терять зрение. 
Помните: профилактика – лучшая 
защита от любой болезни и самый 
эффективный способ на долгие 
годы сохранить здоровое зрение!

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я 

Как сохранить здоровое зрение?
Ліцензія МОЗУ АД №063771 від 09.08.2012 р.
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Виставка 
пластичної 
мініатюри

Василя  
Новікова.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

«Золоті 
зірки Кри-
воріжжя»

Міні-виставка, 
присвячена 

криворіжцям – 
Героям Радян-
ського Союзу, 

учасникам 
звільнення 
України.

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.

«Миттєвість»
Персональна 

виставка 
фотохудожника 

Дмитра 
Співака.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

Міні-виставка,
присвячена 

пам’яті членів 
літературного 

гуртка 
«Рудана», які 

загинули в 
автокатастрофі 
30 років тому.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

«Ностальгія»
Персональна 

виставка робіт 
Миколи  

Рябоконя.
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00. 

Тел.: 90-37-59.

«Слово рідне 
в промінні 

чарівної ниті»
Персональна 
виставка кри-

ворізької поете-
си та народної 
умілиці Лідії 
Челнокової.

Філія КЗК «Міський 
історико-крає-

знавчий музей» 
сел. Веселі Терни – 

10.00-17.00.

Докумен-
тальна  

міні-виставка
про роботу 
підпільної 

групи «Черво-
ногвардієць» 

за матеріалами 
заслуженого 

вчителя України 
Л. Дроздова.

Філія КЗК «Міський 
історико-крає-

знавчий музей», 
сел. Веселі Терни – 

10.00-17.00. 
Тел.: 35-13-66.

«Скарби 
курганів 

Криворіжжя»
Виставка нових 
над ходжень з 

архео логії 2008-
2011 років.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00. 

Тел.: 90-27-56.

«Золотий 
фонд музею»
Виставка обра зо-
творчого мистец-

тва (із фондів 
музею).
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

«Рідний  
Інгулець»

Виставка 
фоторобіт  

Сергія 
Нєженцева.

Міський  
виставковий зал –  

10.00-17.00.

Фотовиставка
робіт  

Едуарда 
Странадка 

(м. Полтава).
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00.

Виставка
живопису  

Дмитра Лагуна.
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00.

Персональна 
ювілейна 
виставка 

В. Авраменка.
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00.

g Вистави

g Концерти g Вечіркиg Спортg Цирк

  

«Гидке 
каченя»

Лялькова вистава.
Криворізький місь-
кий театр ляльок.  

24 листопада  
об 11.00 та 12.30. 

Тел.: 26-61-45.

«Якщо поряд  
з тобою друг»
Лялькова вистава.
Криворізький місь-
кий театр ляльок, 

25 листопада  
об 11.00 та 12.30.

g Виставки

Афіша

«Великий  
угорський 

цирк»
Циркова  
програма.

Державний 
цирк. 

Тел.: 92-88-68.
24 листопада  

о 16.00, 
25 листопада  

о 12.00  
та 16.00.

g Кіно
 

«Сутінки. Сага. 
Світанок: 

частина 2»
Драма, 

фантастика, 
пригоди.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно», 
«Олімп». 

«007: 
Координати 
«Скайфол»

Бойовик, трилер.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», 

«Олімп».

«Брудна 
кампанія за 

чесні вибори» 
Комедія.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно»,  
тел.: 493-09-09.

«Ральф- 
руйнівник» 

3D
Мультфільм, 

комедія.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

«Монстри  
на канікулах» 

3D
Мультфільм.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно», 
«Олімп».

«Соловей- 
Розбійник»

Комедія, пригоди.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
тел.: 493-83-63,  

493-84-74, 
«Одеса-кіно».

«Хмарний 
атлас»

Детектив, дра-
ма, фантастика.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно», 
«Олімп»,  

тел.: 440-07-77.

«Вартові 
легенд» 

3D
Мультфільм,  

пригоди.
Кінотеатр: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», 

«Олімп».

Дзюдо
Чемпіонат міста 
серед юнаків та 
дівчат 2002-2003 

років народження. 
24 листопада  

о 10.00, ДЮСШ №9.

Кубок міста
З традиційного 

карате-до. 
25 листопада  

о 10.00, СШ №74.

Вечір романсів
за участі відділів 

музичного училища: 
«Хорове диригування», 
«Академічний вокал». 

«Фортепіано».
Криворізьке обласне 

музичне училище, 
24 листопада о 16.00. 

Тел.: 90-05-34.

LIKE me Party
Согрейте друг друга лю-
бовью и симпатиями под 

звуки 80-х!!!) 
Купившие билет на входе 

получают «лайк», который 
можно подарить понра-
вившейся девушке или 
парню. Тот, кто соберет 
наибольшее количество 

лайков, получит подарок. 
Подведение итогов конкур-

са пройдет в 02:00.
Вход: 60 грн. 

Клуб: «Shelter», ул. 200 лет 
Кривого Рога, 7г. 

Тел.: 067-716-22-30,  
067-641-11-17, 

23 ноября с 21.00 до 04.00.
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Реклама. Оголошення

Куплю

Продаю Послуги

Загублене

ІЗ ЧОРНОГО, ЧЕРВОНОГО, 
СІРОГО та ін. ГРАНІТІВ:

пам’ятники, вази, свічники, 
плитка та ін.

В наявності і на замовлення по каталогах 
та індивідуальних ескізах замовника. Про-
фесійне художнє оформлення, розстрочка, 
доставка, установка, безкоштовне зберіган-
ня до установки.
Трампарк, 
торговий центр, 1 поверх, 
вул. Каховська, 116, 
Тел. 401-16-27, 067-9806960, 098-2197663.

САЛОН-ВИСТАВКА
«ГРАНІТ+»
вироби

Знижки!

Різне

g Реклама
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№ 1566. 3-кімн. квартиру «ста-
лінку» в Саксаганському р-ні по пр. 
Гагаріна, 51: 2/4, площа 64,5 кв.м, ц. 
28500 у.о., торг. Тел. 067-5151544, 
71-55-67. Дві дачі поряд по 4 сотки 
на додаток.

№ 1472. 1-кімн. квартиру в Дзер-
жинському районі по пр. Металур-
гів: 1/5, 32 кв.м, цегляний будинок, 
броньовані двері, грати, нова сан-
техніка. Тел. 050-4522502.

№ 1098. Дачу: 3-этажный домик, 
8 сот. огорода, деревья, кустар-
ники, малина. Цена договорная, 
отдельный заезд. Тел. 050-2826045.

№ 1492. Дачу в р-не Марьяновки 
(пос. Авангард): 2-эт. домик, хозпо-
стройки, деревья, кустарник, вода 
по графику. Тел. 26-67-72, 067-
2802868.

№ 1515. Массажный пояс для 
похудения, при целлюлите, ради-
кулите, остеохондрозе. Тел. 096-
4662015.

№ 1516. Массажер для норма-
лизации давления, локализации 
головных, зубных болей («расчес-
ка»). Тел. 096-4662015.

№ 1577. Мягкий уголок б/у в 
отличном состоянии, размер 2,5х2 
м, цена 3000 грн., торг уместен. Тел. 
91-04-10, 096-4058038.

№ 1517. А/м «Волга-31029», один 
хозяин. Тел. 050-3215111.

№ 1579. Очень дорого! Цена 
договорная. Старинные награ-
ды, знаки, документы на них. 
Кинокамеру «Красногорск-3», 
объективы, фотоаппараты, мо-
неты, иконы, фарфоровые ста-
туэтки, картины, часы, статуэтки, 
военную форму до 1960 г., зна-
мена, столовое серебро, корал. 
бусы, старин. книги, мебель, лю-
стры, бивни мамонта, моржа, 
кашалота (изделия), ТВ, радио 
до 1955 г. Нивелир, теодолит. 
Тел. 401-17-42, 063-7670807, 066-
1761807, 097-0422903.

№ 1580. Фотоаппараты: «На-
рцисс» – 500 грн., «Горизонт» – 
350 грн., «Ленинград» – 150 грн., 
«Спорт» – 3000 грн., «Спутник» – 
200 грн., «Геодезия» – 2000 грн., 
«Репортер» – 1500 грн.,  «Киев-
88» – 300 грн., «Лейка» – от 1000 
грн., «Друг» – 200 грн., «Искра» 
– 200 грн., «ФЭД» – 100 грн., 
«Зоркий» – 100 грн., «Киев-5» и 
«Алмаз» – 200 грн. ОБЪЕКТИВЫ: 
«Зодиак» – 400 грн.,  «Руссар» 
– 250 грн., «Калейнар-3» – 300 
грн., «Вега-28» – 300 грн., «Гели-
ос-40» – 300 грн., «Юпитер» (3, 9, 
11, 12) от 150 до 650 грн., «Карл 
Цейс», «Пентакон», «Пан Ко-
лор», «Волна» и «Мир» – 350 грн. 
и др. Тел. 401-17-42, 063-7670807, 
066-1761807, 097-0422903.

№ 891. Старі неробочі ТВ (лам-
пові) – 20-60 грн.; холодильники 
– 30-60 грн.; газ. колонки – 100-
150 грн.; пральні машинки – 20-50 
грн.; ванни чавунні – 100-120 грн.; 
батареї, 1 секція – 12 грн.; метал. 
мотлох, брухт чорних металів. Тел. 
097-6189585 (передзвоню).

№ 899. Лом черных и цветных 
металлов. Гаражи, дачные домики, 
бочки, металлоконструкции. По-
резка, погрузка, самовывоз. Тел. 
097-6189585 (перезвоню).

№ 1567. Очень дорого! Ор-
дена, медали, нагрудные 
знаки «Почетный...», «Заслу-
женный...», «Отличный…», 
«Отличник...», «Ударный...», 
«Ударник...». Награды царской 
России. Удостоверения к ме-
далям, знакам, грамоты и бла-
годарности. Иконы, монеты, 
статуэтки, столовое серебро, 
картины, портсигары, самова-
ры  и мн. др. Тел. 408-16-68, 067-
5641655.

№ 1495. Ваш 
любимый автомо-
биль (любой). Тел. 
098-3287864.

№ 1476. ВАЗ-2101-099, «Славу-
ту», «Таврию», «Ланос», «СЭНС», 
«Матиз», «Москвич». Тел. 067-
9819673.

№ 1249. ВАЗ у будь-якому стані, 
ДЕУ, іномарку, «Славуту», «Таврію», 
мікроавтобус. Дорого. Тел. 50-22-74, 
067-9209037, 050-0412760.

№ 1430. Ваш автомобиль на 
выгодных условиях. Возможен 
выкуп из кредита. 
Порядочность га-
рантирую. Тел. 067-
5392676.

№ 1330. Покупка, продажа, ре-
монт компьютеров, мониторов, 
комплектующих. Запись с кассет на 
DVD. Пульты – продажа и ремонт. 
Соцрынок, маг. «Ковры». Тел. 401-
33-74, 067-5980996.

№ 1531. Куплю гараж. Тел. 067-
7659992, 401-39-19.

№ 1532. КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. 
Тел. 097-5700958. Лиц. АВ № 548802 
МППУ.

№ 1568. Свідоцтво для дітей з 
багатодітної сім’ї АЕ 017875, вида-
не виконкомом Довгинцівської ра-
йонної в місті ради на ім’я Горбенко 
Анастасії Олександрівни, вважати 
недійсним.

№ 1578. Посвідчення дитини з ба-
гатодітної сім’ї № 013344, видане 16 
грудня 2010 року виконкомом До-
вгинцівської районної у місті ради 
на ім’я Тагієва Вахіда огли, вважати 
недійсним.

№ 1569. Свідоцтво про право 
на спадщину ВКВ № 438721 від 
14.12.2007 р., видане Першою Кри-
ворізькою нотаріальною конторою 
в.о. Четвертої Криворізької нота-
ріальної контори, зареєстроване 
в реєстрі за № 1-4700, вважати не-
дійсним.

№ 1570. Свідоцтво про право 
власності на кв. № 1, буд. № 46 на 
вул. Магнітогорській, видане на 
ім’я Стецун Олени Михайлівни, До-
скальчука Миколи Олександрови-
ча згідно з розпорядженням шахти 
«Батьківщина» ВО «Кривбасруда»  
№ 380 від 27.12.1993 р., вважати не-
дійсним.

№ 1571. Свідоцтво про право 
власності на кв. № 17, буд. № 80 на 
вул. Співдружності на ім’я Мало-
го Івана Павловича, видане згідно 
з розпорядженням УЖКГ № С-1251 

від 6.05.1995, вважати недійсним.

• ПОБУТОВА ТЕХНІКА
№ 15. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-

КІВ. Гума. Будинок «Ремпобуттехні-
ка», пр. Миру, 29-В, 8. Тел. 74-52-59, 
401-50-38, 067-5993757. Професіо-
налізм.

№ 681. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКІВ ВДОМА. Гарантія. Тел. 95-
66-68, 067-3165901, 050-5614766. 
Ремонт пральних машин. Тел. 440-
38-10, 401-57-12. Майстерня – вул. 
Кремлівська, 28.

№ 16. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КІВ. Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 
401-02-85, 097-7795606. Дешево.

№ 1486. Гарантійний ремонт хо-
лодильників вдома. Заміна ущіль-
нювальної гуми. Тел. 401-23-92, 067-
9678246, 28-28-72.

№ 1302. Ремонт ПРАЛЬНИХ МА-
ШИН, МІКРОХВИЛЬОВОК, ТV, КО-
ФЕ-МАШИН, БОЙЛЕРІВ. Тел. 440-
18-10.

№ 701. Ремонт ТВ. Тел. 401-82-63, 
067-3981097.

№ 1481. Ремонт ТВ любых. Тел. 74-
62-78, 097-2824057, Кондратьевич.

• ПАМ’ЯТНИКИ

№ 1502. Гранит (ката-
лог – более 90 образцов), 
крошка, бетон; оградки, 
столики, скамейки. Уклад-
ка плитки недорого и ка-
чественно. 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. Хра-
нение бесплатно. Благоустройство 
места на кладбище. Пенсионерам 
скидки. Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 401-
26-28, 098-0421494.

№ 1465. Памятники. Пионер. Тел. 
66-10-77, 406-43-50.

 • МЕБЛІ

№ 1572. Перевезу меблі та ін. 
Послуги вантажників. Недорого. 
Тел. 401-31-05, 067-5671948.

№ 1573. Ремонт любой мебели, 
шкафа, комода, кровати. Пере-
тяжка кресел, диванов, реставра-
ция стульев. Тел. 410-31-54, 097-
3853008.

• ІНШЕ
№ 1469. ГАЗ-53. НЕДОРО-

ГО ЗАВЕЗЕМ ПЕСОК РЕЧНОЙ, 
КАРЬЕРНЫЙ, ШЛАК, ГРАНШЛАК, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ, КЕ-
РАМЗИТ, ЦЕМЕНТ. ВЫВОЗ МУСО-
РА НЕДОРОГО. Тел. 067-4993888, 
Юрий.

№ 989. Спил деревьев. Порезка, 
вывоз, корчевка, обрезка кустов. 
Тел. 097-0341978.

№ 1192. Спил деревьев бензо-
пилами (с автовышкой). Порезка, 
вывоз, корчевка. Продаю дрова 
круглогодично. Тел. 098-6929955.

№ 1483. ЧИСТКА КАНАЛИЗА-
ЦИИ И ВЫГРЕБНЫХ ЯМ.  Тел. 097-
3406107.

№ 1482. Ремонт, установка 
бойлеров, колонок, стиральных 
машин, счетчиков воды, тепла; 
электрозащита, замена труб. Тел. 
66-05-47, 098-4842663.

№ 1512. Врезка замков. Уте-
пление, обшивка дверей, лоджий 
балконов пластиком. Тел. 401-35-
15, 098-2413969, 65-98-52.

№ 1504. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ 
МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ. Ремонт 
небольших объемов мягкой кров-
ли, реставрация балконов. Тел. 
477-27-51, 067-9659768. Лиц. АОО  
№ 424525.

№ 1505. РЕМОНТ КВАРТИР И 
ДОМОВ, ДЕЛАЕМ ВСЕ. Тел. 401-05-
73, 097-7631311.

№ 1511. РЕСТАВРАЦИЯ 
СТАРЫХ ВАНН БЕЗ НАРУШЕНИЯ 
РЕМОНТА! ДОГОВОР! ГАРАН-
ТИЯ! КАЧЕСТВО! Тел. 404-91-04, 
098-6585254.

№ 1576. Предприятие изготавли-
вает: двери металлические, решет-
ки оконные, ограждения из сетки 
(просеячно-вытяжной, канилиро-
ванной, сварной); ворота въездные 
и гаражные, урны, беседки и др. 
металлоконструкции. Изделия из 
МДФ: арки, двери межкомнатные 
под любой проем. Тел. 401-04-17, 
050-3213250, 92-29-98.

№ 128. Адвокат – юридичні кон-
сультації, захист інтересів у суді. 
Св. № 617 від 11.02.2011 р. Тел. 
401-68-86, 091-3256886.

№ 203. АДВОКАТ. Всі види юри-
дичних послуг. Звертатись: вул. 
Курчатова, буд. 7, кв. 3 (р-н кіноте-
атру «Юність»). Св. № 420. Тел. 401-
32-75, 050-5600358.

№ 1538. Школа крою та шиття. 
Сайт: www.liza.dp.ua.

№ 1524. Фотошкола-студия «Ме-
ридиан» обучает: «Цифровая фо-
тография от А до Я» и «Как про-
дать свои фотографии». Запись 
по тел. 401-02-54, 096-3703005, ул. 
Кобылянского, д. 219, оф. 310 (ря-
дом Ц-Гор. рынок, заправка, «Муль-
типлекс»).

№ 1558. Цифровое спутниковое 
ТВ. Без абонплаты, 650 грн., 1 год 
гарантии. Ремонт антенн. Тел. 097-
9569771.

№ 1509. ПРИЕМ ВРАЧА-ЭНДО-
КРИНОЛОГА 1 КАТЕГОРИИ РАХ-
МАН А.М. в ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕ-

СКОЙ АПТЕКЕ по ул. ПУШКИНА, 
14. Лиц. АВ 431404 от 2.10.08. Тел. 
493-80-46, 493-80-47.

№ 1574. Утеряны права на авто-
мобиль на имя Штирхуна Анатолия 
Ивановича. Кто нашел, просьба вер-
нуть за вознаграждение. Адрес: ул. 
Якира, 7-72. Тел. 74-14-18.

№ 1230. !РАБОТА! ДЛЯ ГОС-
СЛУЖАЩИХ! С НОРМАЛЬНЫМ 
ГРАФИКОМ, СТАБИЛЬНЫМ ДО-
ХОДОМ 4000-8000 грн. Тел. 096-
5783177.

№ 1231. ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТ-
ЧЕР-ОПЕРАТОР, 2800-3500 грн. 
Тел. 096-5783177.

№ 1232. !КЛАДОВЩИК! ПРО-
ЙДИ ПЕРЕПОДГОТОВКУ И ПОЛУ-
ЧИ РАБОТУ. 4000-6000 грн. СТА-
БИЛЬНО. Тел. 067-3452685.

№ 1233. ТРЕБУЕТСЯ СОТРУД-
НИК С ОПЫТОМ КРЕДИТНОГО 
ЭКСПЕРТА. Тел. 099-2769580. ДО-
ХОД 3500-5000 грн. ОБУЧЕНИЕ!

№ 1415. ТРЕБУЕТСЯ ПРИЕМЩИК. 
Тел. 097-3052016.

№ 1471. Информационному от-
делу требуется специалист по об-
работке информации. Тел. 067-
1552226.

№ 1506. Работа молодым пенси-
онерам. Собеседование. Тел. 096-
3459236.

№ 1539. Работа молодым пенсио-
нерам. Можно без опыта, обучение. 
Тел. 098-1566008.

№ 1540. Требуется сотрудник. 
Функции диспетчера, прием звон-
ков. Тел. 067-8539123.

№ 1541. ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК 
ПО КАДРАМ, МОЖНО БЕЗ ОПЫТА, 
2000-2500. тел. 067-5865391.

№ 1542. ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩ-
НИК ДЛЯ ПРИЕМА ВХОДЯЩИХ 
ЗВОНКОВ. Тел. 098-1563602.

№ 1526. Компании требуются 
торговые работники. Фармацевты. 
Трудоустройство. Тел. 096-4662015.

№ 1575. Требуются офисные 
сотрудники – молодежь и 
пенсионеры. Оплата высокая, обу-
чение бесплатное. Тел. 096-0841598.

№ 1565. Требуется администра-
тор-охранник на вход/выход, дис-
петчер. Тел. 096-7435680.

№ 1559. Требуются сотрудники 
в офис! Можно без опыта работы. 
Бесплатное обучение, совмеще-
ние, возраст значения не имеет, 
карьерный рост. Тел. 067-5693287.

18 ноября  
2012 года  
на 51-ом году 
жизни безвре-
менно скончался

МАЛЫШЕВ  
Александр 
Борисович
Александр Борисович прошел 

славный жизненный путь.
Александр Борисович занимал 

активную жизненную позицию, был 
хорошим руководителем, сыном, 
отцом и другом.

Коллектив предприятия и все его 
друзья скорбим в связи с безвремен-
ной кончиной, выражаем глубокие 
соболезнования родным и близким.

Администрация  
ПрАО «Интервзрывпром».

Кто забыл – 
вспомните,
Кто помнит – 
помяните.

Год светлой  
памяти

СОРОКИ  
Николая Васильевича 
16.06.1941 – 20.11.2011

Рыдает сердце день и ночь,
Ведь ты ушел в святую вечность,
И боли нашей не помочь,
И имя боли – бесконечность.

Вечная память навсегда со-
хранится в сердцах жены, доче-
рей, зятя, внуков.
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1. Нема помітних збурень.
2. Невеликі збурення.
3. Слабка геомагнітна буря.
4. Мала геомагнітна буря.
5. Помірна геомагнітна буря.
6. Сильна геомагнітна буря.
7. Жорсткий геомагнітний шторм.
8. Екстремальний шторм.

g Погода
Хмарно,  
з проясненнями

За даними Українського гід-
рометцентру, у четвер очікуєть-
ся хмарна погода, з прояснен-
нями. Температура вночі до 5 
градусів тепла, вдень до 7 гра-
дусів тепла. Вітер північно-схід-
ний та східний, 2-4 м/сек. Ат-
мосферний тиск 761 мм рт. ст. 

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,30 25,24 1020,0667

УкрСиббанк
820,00 25,30 1040,00
826,00 26,30 1067,00

ПриватБанк
821,00 25,60 1040,00
824,90 26,60 1075,00

Промінвест-
банк

820,00 25,70 1045,00
825,20 26,50 1072,00

Райффайзен 
Банк Аваль

821,00 25,40 1035,00
826,00 26,40 1075,00

Форум
820,00 25,80 1020,00
826,00 26,90 1062,00

Південком-
банк

816,00 25,00 1040,00
824,00 26,50 1080,00

Укрексімбанк
809,00 25,60 1045,00
811,00 26,30 1063,00

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

21 27 33 44 45 51

21-22 листопада

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного 
розіграшу 
8 300 000 гривень

g Лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1212 
виграшні номери 17.11.2012 

джек-пот 8 200 000

g Курси валют

0:00 2 2
3:00 1 1
6:00 2 2
9:00 1 1

12:00 2 2
15:00 1 1
18:00 2 2
21:00 2 2

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 3 6930.00
4 172 169.00
3 2816 17.00
2 22269 6.00
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g Гороскоп

Овен (21.03-20.04)
Готуйтеся поставити останню крап-

ку в робочих справах. Не починай-
те нiчого нового, поки не вирiшите 
давнiх питань. 

Телець (21.04-21.05)
Ви неодмiнно проявите себе або 

просто вирiшите змiнити iмiдж. 
Вихiднi – вдалий час для змiцнення 
сiмейних традицiй.

Близнюки (22.05-21.06)
Вас чекають напруженi ситуацiї 

на роботi, можливi конфлiкти з 
керiвництвом. Найкраще правило 
нiхто не скасовував: мовчання – зо-
лото. 
Рак (22.06-23.07)

Не берiть близько до серця те, що 
вiдбувається. Зараз ви схильнi дра-
матизувати подiї, а невдовзi виявить-
ся, що не все так страшно. 

Лев (24.07-23.08)
Слiдкуйте за словами, не обiцяйте 

нiчого зайвого. Оточуючi прискiпливо 
спостерiгатимуть за вашими дiями. 

Діва (24.08-23.09)
Кар’єрнi подвиги краще вiдкласти, 

зараз вам навряд чи вдасться про-
явити себе на роботi з кращого боку. 
Вихiднi ви проведете з родиною.

Терези (24.09-23.10)
Для вас найвдалiшою буде друга 

половина тижня. Це сприятливий час 
для творчого прояву. Не соромтеся 
пропонувати нові iдеї.

Скорпіон (24.10-22.11)
Ви зумiєте вийти сухим iз води, що 

б не сталося. Дiловi якостi допомо-
жуть вам як у службових, так i в осо-
бистих справах. Будьте уважнi.

Стрілець (23.11-21.12)
У першiй половинi тижня бiльше 

уваги придiлiть роботi. Уникайте ри-
зикованих рiшень i експериментiв. 
Козеріг (22.12-20.01)

Ви прагнете бути iдеальним у всьо-
му, робити все краще за iнших — це 
принесе свої плоди. Зокрема це стосу-
ється дiлових питань. 

Водолій (21.01-19.02)
У першiй половинi тижня можливi 

сварки з рiдними. Але невдовзi удача 
i радiсть життя повернуться до вас. 
Риби (20.02-20.03)

Про себе нагадають родичi, з яки-
ми ви давно не спiлкувалися. У центрi 
уваги опиняться особистi, сімейні 
справи. Дехто з вас займатиметься 
благоустроєм житла.

на 26 листопада – 2 грудня

g Посміхніться

Малюнок Анатолія ГАЙНА.

Редакція може публікувати статті у порядку обговорення, не поділяючи точ-
ки зору автора. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність 
за підбір та точність наведених фактів, цифр, імен.

Листування з читачами – тільки на сторінках газети. Газета виплачує гоно-
рар лише за публікацію замовлених матеріалів.

За зміст та достовірність інформації у рекламних публікаціях відпові-
дальність несе рекламодавець. Матеріали зі знаком   Р друкуються на правах 
рек лами.

Редакція залишає за собою право на мовностилістичну правку, змінювати 
заголовки, редагувати й скорочувати матеріали, не змінюючи їх змісту.

Рукописи і фотознімки не рецензуються і не повертаються.

g Обрії мистецтва

Повернення в замріяне минуле

Після численних лжепро-
роцтв про прийдешній Апо-
каліпсис, що увійшли в тра-
дицію, залишається тільки 
оголосити Кінець Світу на-
ціональним святом і відзна-
чати його щороку.

***
– Більше всього на світі бою-

ся стоматологів та темряви.
– А темноти-то чого 

боя тися?
– А хто його знає, скільки 

там в цій темряві стома-
тологів!

* * *
Чоловік приходить в соля-

рій і говорить:
– Можна мені 200 хвилин.
– Знаєте, у нас максимум 

15 хвилин, інакше ви згорите.

– Та мені все рівно. Я зав-
тра з Туреччини поверну-
тися повинен!

* * *
– А може він втратив мій 

номер... або на нього хуліга-
ни напали... або його автобус 
збив...

– Я думаю, він просто не 
хоче тобі дзвонити...

– Ось ти завжди відразу 
про погане думаєш...

* * *
Прийшов п'яний на філо-

софію, отримав відмінно.
* * *

Люди хочуть схуднути, 
розбагатіти, підкачатися,  
смачно поїсти і відірватися.

Порозумнішати ніхто не 
хоче.

Тетяна ДРЄЄВА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

«Самостійна мрійливість» – 
таку назву має ретроспективна 
виставка полтавського худож-
ника Едуарда Странадка, що від-
крилась у міській виставковій 
залі. Романтичний фантазер і 
мрійник, фотохудожник пропо-
нує відвідувачам повернення в 
минуле.

Чорно-білі фото старовини, 
починаючи з 50-х років ми-
нулого століття, занурюють 
сентиментального глядача у 
тремтливі тенета ностальгії. 
Наша минувшина відображе-
на ніби в задзеркаллі: роз-
миті лінії, будинки, силуети, 
нечітка градація світла й тіні, 
безпретензійні портрети, 
вихоплені світлом окремі

плями…

– Він знімає звичайні речі, ви-
хоплює моменти прямісінько на 
вулиці, – коментує експозицію 
екскурсовод виставкової зали 
Таїсія Артемова. – Фотохудожник 
надає перевагу не цифровим, а 
лише плівковим фотоапаратам, 
які, за його словами, дозволя-
ють зафіксувати і зберігати на 
плівці пам'ять. Странадко – член 
Спілки фотохудожників України, 
а також Національної спілки 
журналістів. Він пише книги 
з історії мистецтва, публіку-
ється в ЗМІ. За його власним 
визначенням, відносить свої 
роботи до фотоімпресіонізму. 
Споглядаючи його затуманені 
знімки, відчуваєш, ніби тобі 
давно знайомі ці силуе ти. Таке 
своєрідне носталь-
гійне дежавю…

  Едуард Странадко.

Фотовиставка 
триватиме  

тротягом місяця 
за адресою:  

вул. Жовтнева, 2

g Реклама
ПАО «Криворожгаз» 

ПРИГЛАШАЕТ 
для установки бытовых счет-
чиков газа (БСГ) организации, 
имеющие соответствующие раз-
решения Госгорпромнадзора.

Установка БСГ выполняется в многоэтаж-
ных жилых домах г. Кривого Рога, в кварти-
рах, где установлены газовые приборы для 
приготовления пищи и подогрева воды (пли-
ты и колонки). Материалы для установки БСГ 
предоставляет ПАО «Криворожгаз».
Телефон для справок 409-59-37.
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