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g Вибори-2013
До уваги суб’єктів 
виборчого процесу!

Криворізька міська виборча комісія Дніпропе-
тровської області інформує, що постановою Дніпро-
петровської обласної виборчої комісії від 03 січня 
2013 року призначено проміжні вибори депутата 
Дніпропетровської обласної ради в одномандат-
ному мажоритарному виборчому окрузі №4 міста 
Кривого Рогу (повноваження депутата обласної 
ради Любоненка Юрія Вікторовича достроково 
припинено у зв’язку з обранням його народним 
депутатом України). Нагадуємо, що до меж одно-
мандатного мажоритарного виборчого округу № 4 
входять території Довгинцівського, Дзержинського, 
Центрально-Міського, Інгулецького районів.

З 12 січня 2013 року розпочато виборчий процес з 
проміжних виборів. Міська виборча комісія працює 
за адресою: м.Кривий Ріг, пл.Радянська, 1, кімната 101, 
тел. 92-13-59. Режим роботи комісії: щоденно з 08.30 
до 17.00, субота з 09.00 до 14.00, вихідний – неділя.

Відповідно до календарного плану підготовки 
та проведення проміжних виборів Криворізькою 
міською виборчою комісією Дніпропетровської об-
ласті прийнято постанову щодо утворення вибор-
чих дільниць, яка пропонується до уваги виборців. 
__________________ Читайте 25-29 стор.

g Реклама

Екватор Великої Вітчизняної – Сталінград
Читайте 2 стор. _____________________________________________________________________________________________________________ Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

У середу, 6 лютого, на прямому зв’язку з наши-
ми читачами буде кандидат психологічних наук, 
практичний психолог Олена Петрівна Шестопа-
лова. Зателефонувавши до редакції за номером 

92-80-29, ви зможете обговорити з нею питання, 
які вас турбують: взаєморозуміння між членами 
родини, дитячого виховання, негараздів у любов-
них стосунках, інтимно-особистісні проблеми. Не 
залишайтесь зі своїми гризотами наодинці, отри-
майте консультацію висококваліфікованого, до-
свідченого фахівця. Чекаємо на ваші дзвінки з 
15.00 до 16.00!
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Политика конкретных дел –  
главная для криворожских регионалов
«На протяжении последних лет мы целенаправленно ра-
ботали по созданию в Кривом Роге условий для духовного 
и нравственного воспитания, поддержки моральных цен-
ностей и традиций православия. Мы активно содействова-
ли развитию культуры и спорта, физическому совершенст-
вованию криворожан. Несомненно, все вышеперечислен-
ное явилось прочным фундаментом для последующего 
ведения избирательной кампании. Все это – принципы на-
шей эффективной работы, заложенные в свое время еще 
Александром Юрьевичем Вилкулом», – это отметил на XIX 
конференции Криворожской городской организации Пар-
тии регионов народный депутат Украины, председатель 
Криворожской городской организации Партии регионов 
Константин Павлов.

Конференция прошла 25 ян-
варя. На ней были рассмотрены 
итоги избирательной кампании 
по выборам народных депута-
тов Украины 28 октября 2012 
года, а также организационные 
вопросы.

В конференции участвова-
ло 389 делегатов, представляю-
щих Криворожскую городскую 
организацию Партии регионов, 
в рядах которой – почти 23500 
человек. В работе конференции 
приняли участие председатель 
Днепропетровского областно-
го совета, первый заместитель 
Днепропетровской областной 
организации Партии регионов 
Евгений Удод, мэр Кривого Рога, 
член политсовета Партии регио-

нов Юрий Вилкул, народный де-
путат Украины, председатель 
Криворожской городской орга-
низации Партии регионов Конс-
тантин Павлов, народные депу-
таты Украины Юрий Любоненко 
и Вячеслав Задорожный.

В своем выступлении на кон-
ференции Евгений Удод передал 
ее делегатам теплые привет-
ствия от руководителя област-
ной партийной организации, ви-
це-премьер-министра Украины 
Александра Вилкула и губерна-
тора Днепропетровской области 
Дмитрия Колесникова. Говоря о 
Криворожской городской орга-
низации Партии регионов, Ев-
гений Удод подчеркнул, что она 
во многом является лидером не 

только в масштабах области, но 
и всей Украины. По уровню ор-
ганизации работы, по лучшим 
креативным идеям, многие из 
которых внедряются не только в 
нашем городе, по эффективной 
кадровой политике – организа-
ция криворожских регионалов 
была и остается на первых по-
зициях.

С докладом по основному 
вопросу повестки дня выступил 
председатель Криворожской 
городской организации Партии 
регионов Константин Павлов. 
Он поблагодарил делегатов 
конференции, на плечи кото-
рых лег основной груз ответст-
венности во время избиратель-
ной кампании. Эта работа была 
проведена честно и грамотно, 
победа была заслужена упор-
ным трудом. Даже при крайней 
электоральной усталости насе-
ления от любых политических 
процессов достигнуты в целом 
хорошие результаты. Явка из-
бирателей составила 53,94 %. 
В Кривом Роге – самый высо-
кий показатель голосования 
за Партию регионов среди го-
родов Днепропетровщины об-
ластного подчинения, достиг-
ший 36,04 %.

Основные факторы, оказав-

шие положительное влияние на 
итоги голосования, – сугубо пра-
ктические. С приходом во власт-
ные структуры представителей 
Партии регионов в кратчайшие 
сроки достигнуты действитель-
но впечатляющие результаты. В 
городе начато масштабное и си-
стемное решение экологических 
проблем, которые всегда зани-
мали первые негативные строч-
ки во всех социологических 
опросах. Кандидатами от Пар-
тии регионов было достигнуто 
эффективное и своевременное 
выполнение многочисленных 
практических проектов. Рекон-
струировались и облагоражива-
лись парки, скверы, строились 
новые мемориалы и памятни-
ки, воплощались другие проек-
ты, улучшающие инфраструкту-
ру города.

Константин Павлов сделал 
подробный анализ проведения 
избирательной кампании по 
каждому району города, объ-
ективно оценил ее достижения 
и организационные недочеты.

Впереди у криворожских ре-
гионалов – новые ответствен-
ные задачи.

Главным проводником линии 
партии в органах власти являет-
ся депутат. Его основное партий-

ное поручение – это достойное 
представление своей парторга-
низации в советах, добросовест-
ное выполнение взятых на себя 
перед людьми обязательств. 
Константин Павлов подчеркнул: 
необходимо систематически за-
слушивать отчеты депутатов как 
перед избирателями, так и пе-
ред партийными организация-
ми, которые рекомендовали их 
к избранию в органы местного 
самоуправления. По результа-
там отчетов – давать принци-
пиальную оценку и делать соот-
ветствующие выводы о том, как 
работает депутат, насколько он 
инициативен.

На этом же сделал акцент в 
своем выступлении перед де-
легатами конференции и Юрий 
Вилкул. Он отметил, что и для 
депутатов, и для всех партийцев 
важнейшая задача – слушать и 
слышать людей, решать их кон-
кретные проблемы, для чего, в 
частности, налаживать постоян-
ные контакты с квартальными, 
уличными, домовыми комите-
тами. Криворожские региона-
лы уже своей конкретной рабо-
той доказали, что умеют решать 
проблемы города и его жителей. 
Юрий Вилкул подчеркнул: как и 
было обещано избирателям в 

2010 году, удалось объединить 
ресурсы бюджетов всех уров-
ней, предприятий, чтобы значи-
тельно увеличить объем рабо-
ты, направленной на улучшение 
качества жизни криворожан. За 
два года на 90% уже выполне-
но то, что обещали сделать до 
2015 года. Это касается жилищ-
но-коммунальной сферы, куль-
туры, образования, спорта.

Подводя итоги городской 
конференции, Константин Пав-
лов подчеркнул: «Состоялся 
конструктивный диалог по тем 
направлениям, которые мы 
всегда считали важными в сво-
ей работе. Во главу угла наша 
партийная сила ставит полити-
ку конкретных дел. Мы всегда 
обещаем то, что выполняем. Я 
не сомневаюсь в наших буду-
щих победных результатах. У 
нас есть главное – тысячи ум-
ных, честных, инициативных 
соратников. Им небезразлич-
но, в какой стране они живут 
и как будет выглядеть их лю-
бимый город и Днепропетров-
щина в дальнейшем. Вместе 
мы непобедимы. И это – твер-
дый залог того, что мы будем 
по-прежнему заслуженно оста-
ваться самой мощной полити-
ческой силой».

g Річниця великого подвигу

Екватор Великої Вітчизняної – 
Сталінград
Цими днями виповнюється 70 років від того часу, коли ціною 
неймовірних зусиль і волі Червона Армія під Сталінградом 
зламала хребет фашизмові, розвіявши міф про неперемож-
ність гітлерівської армії. 

Якщо великі європейські держави 
капітулювали перед нею за день-два, 
то Сталінград тримав оборону протя-
гом 200 днів і ночей. Півторамільйон-
на армія генерала Паулюса була взята 
в полон. Згодом на виправдання цьо-
го ганебного програшу своєї армії ні-
мецькі історики звинувачуватимуть у 
всьому неймовірні російські морози, 
які стояли в січні 1943-го. Однак ста-
тистика війни сильніша за емоції.

 Сталінградська битва розгорну-
лася на території площею 100 тис. 
кв. кілометрів. З обох сторін на 
окремих її етапах у битві одночасно 
брали участь понад 2 млн. чоловік, 
понад 2 тис. танків, понад 2 тис. лі-
таків, 6 тис. гармат. Червона Армія 
розгромила під Сталінградом 5 ар-
мій ворога – 2 німецькі, 2 румунські, 
1 італійську. За 200 днів і ночей обо-
рони Сталінграда з обох сторін за-
гинуло 2 млн. солдатів та офіцерів. 

На які морози це можна списати?
Сьогодні в нашому місті прожи-

ває 27 учасників Сталінградської бит-
ви. Частина з них прийшла 29 січня 
до монумента Слави на урочистий 
мітинг з нагоди 70-річчя завершен-
ня Сталінградської битви. З ініціати-
ви Партії регіонів такі мітинги в цей 
день відбулися в усіх містах Дніпро-
петровщини. Секретар міської ради 
Сергій Маляренко привітав ветера-
нів зі знаменною датою в історії Євро-
пи та всього людства, подякував їм за 
ратний подвиг у роки Великої Вітчиз-
няної війни, побажав здоров’я та дов-
голіття. Він передав вітання від місь-
кого голови Юрія Вілкула та народно-
го депутата України Костянтина Пав-
лова.

Ветеран Великої Вітчизняної війни, 
учасник Сталінградської битви Павло 
Решетняк поділився спогадами про 
ті буремні дні. Він служив строкову 

службу, коли почалася війна. З радян-
ськими військами Павло Васильович 
два роки відступав, доки не опинився 
на тій межі, коли назад дороги вже не 
було. А був Сталінград, де вирішува-
лася доля цієї кривавої війни, де фа-
шистська Німеччина зазнала нищів-
ної поразки. Саме звідти, з берегів 
Волги почався переможний наступ 
Червоної Армії, який увінчався капі-
туляцією гітлерівців у травні 1945-го. 
Павло Васильович пройшов у лавах 
Червоної Армії пів-Європи і закінчив 
війну в Австрії.

– Ми пам’ятаємо про ваш подвиг, 
ми пишаємося вами, тими, хто від-
стояв для нас мир і спокій у всій Єв-
ропі, – говорила на мітингу лідер гро-
мадської організації «Молоді регіо-
ни» Світлана Хватова. Вітав воїнів-
сталінградців голова міської ради ве-
теранів Микола Дабіжа.

Щоб вшанувати пам’ять понад 2 
млн. загиблих у горнилі Сталінград-
ської битви, усі присутні на мітин-
гу завмерли в хвилині мовчання. Ля-
гають квіти до підніжжя монумента 
Слави. Ми пам’ятаємо…

g Партийная жизнь

g Актуальна тема

Збережемо енергію –  
заробимо на життя

Більше половини енергоре-
сурсів Україна імпортує, зале-
жачи від закордонних поста-
чальників і виплачуючи за них 
непомірні гроші. Тож і криво-
різький бюджет зазнає чима-
лого навантаження саме через 
оплату газу, тепла та електро-
енергії бюджетних установ, ви-
трачаючи на рік для цього до 
чверті мільярда гривень. Хоча 
бюджетні кошти можна й тре-
ба використовувати значно до-
цільніше, на чому наголосив 
заступник міського голови Гри-
горій Вербицький під час не-
щодавньої наради робочої гру-
пи з реалізації Програми енер-
гоефективності м. Кривого Рогу 
на 2010-2015 роки.

Як зазначив начальник від-
ділу з питань енергоменедж-
менту та впровадження енер-
гозберігаючих технологій ви-
конкому міськради Ігор Галоч-
ка, завдяки впровадженим 
заходам уже вдалося значно 
зменшити бюджетні витрати 
на оплату енергоносіїв унаслі-
док зменшення обсягів їх ви-
користання, причому без по-
гіршення якості самих послуг. 
Наприклад, у дитсадку №3, що 
в Центрально-Міському райо-
ні, встановлено комплекс со-
нячних батарей, завдяки чому 
з весни по осінь дитсадок по-
вністю забезпечується гаря-
чою водою. Крім цього, на од-
ній з котелень КПТМ «Криво-
ріжтепломережа» встановлено 
гідравлічне керування, завдя-
ки якому значно зменшились 
витрати газу для надання по-
слуг з тепловодопостачання. 
ОСББ міста також активно ви-
користовують можливості для 
заощадження енергоресурсів, 

беручи участь у конкурсах мі-
кропроектів та виграючи гран-
ти для встановлення на сво-
їх будинках сучасного обліко-
вого та енерго ефективного об-
ладнання.

Консультант Верховної Ради 
України, фахівець з енергоме-
неджменту Володимир Мама-
лига, який прибув до нашого 
міста, дуже схвально відгук-
нувся про сам факт появи та-
кого відділу на рівні виконко-
му міськради. Зазначивши, 
що це безпосередньо свідчить 
про те, наскільки місто піклу-
ється про ефективність вико-
ристання наявних енергоре-
сурсів та вишукує можливос-
ті їх заощадження. Водночас 
спеціаліст закликав підходити 
до енергоощадних проектів з 
практичної точки зору, прово-
дячи в кожному конкретному 
випадку попередні економічні 
розрахунки, які доводитимуть 
ефективність подіб них, часто-
густо недешевих кроків. При-
чому розпочинати їх, на дум-
ку В. Мамалиги, варто з безви-
тратних організаційних заходів 
на рівні управлінських рішень.

– Переконаний, що кожен 
керівник підприємства може й 
повинен вишукати можливос-
ті економного витрачання на-
явних енергоресурсів, – підсу-
мував нараду Г. Вербицький. 
– І нинішня зустріч, сподіва-
юсь, довела, що вони є на кож-
ному підприємстві, а тим біль-
ше – на комунальному. Адже 
чим менше буде непродуктив-
них витрат, тим більше мож-
на сконцентрувати ресурсів за-
для досягнення головної цілі – 
ефективної роботи підприєм-
ства на благо міста.

Едуард БІЛИК.

Ольга ЗАХАРЧЕНКО.

Мотрона ПАНОВА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Тернівський район

Підбито підсумки 
року 2012-го

На черговій сесії Тернівської 
районної у місті ради депутати 
затвердили звіт «Про виконан-
ня показників соціально-еко-
номічного розвитку району в 
2012 році» та прийняли таку ж 
програму на 2013 рік. 

Підкреслювалося, що протягом 
минулого року все намічене вико-
нано в повному обсязі. Далі депу-
тати детально розглянули виконан-
ня програм: реалізації державної 
та місцевої політики з питань стано-
вища дітей, молоді, жінок та сімей 
в Тернівському районі, соціально-
го захисту окремих категорій меш-
канців району за рахунок бюджет-
них коштів, виконання районних 
програм розвитку в галузі культури, 
фізкультури і спорту. Загалом депу-
тати розглянули на сесії 22 питання.

Зима не застала 
зненацька

Снігопади, якими щедра ни-
нішня зима, не вибили кому-
нальні служби Тернівського ра-
йону зі звичної робочої колії. 

Щодоби на розчищення доріг, 
тротуарів та прибудинкових тери-
торій від снігу виходять снігоприби-
ральна і посипальна техніка та пра-
цівники КП «ЖЕО №14», приватного 
підприємства «Уют», ТзОВ «Веста». А 
крім того, традиційно в зимову пору 
виходить на тернівські дороги сніго-
прибиральна техніка ПАТ «Північний 
ГЗК». Хоч ПАТ «Центральний ГЗК» ад-
міністративно відноситься до Жовт-
невого району, але не в службу, як 
кажуть, а в дружбу вже не перший 
рік його комунальники чистять від-
різок тернівської дороги від зупинки 
«Шиномонтаж» до виїзду на вул. 23 
Лютого, за що місцева влада Тернів 
висловлює їм щиру подяку. Завдя-
ки такій злагодженій роботі сьогод-
ні в районі практично немає заме-
тів, тож основну увагу тут приділя-
ють посипанню тротуарів та доріжок 
на прибудинкових територіях. Щодо 
оцінки роботи різних організацій на 
зимовому прибиранні району, то, на 
думку тернівських платників подат-
ків, хотілося б дещо більшої віддачі 
в роботі від ТзОВ «Веста», яке вигра-
ло тендер на утримання доріг Тер-
нівського району, а отже, працює за 
бюджетні кошти.

Майстри на всі руки
У рамках «Тижня корисної ін-

формації» в бібліотеці управ-
ління ПАТ «ПівнГЗК» проходить 
виставка творчих робіт її чи-
тачів – працівників комбіна-
ту, які на своїх робочих місцях 
добре володіють професійни-
ми знаннями, а крім того, ма-
ють хист в образотворчому та 
ужитковому мистецтві. 

Зокрема, свої вишиті картини 
представили на виставку Світла-
на Терновецька, Тетяна Козачен-
ко, Олена Колесник та Лариса На-
заренко. Викликають захоплення 
плетені скатертини Альбіни Вой-
тюк. Привертають увагу і роботи в 
техніці квілінгу (паперокручення) 
Олександри Бочки. Петриківськи-
ми розписами прикрашає звичай-
ні побутові речі (пляшки, шкатул-
ки) Анастасія Хомякова. З бісером 
креативно працює Надія Марков-
ська. Самобутні роботи представи-
ли на виставці й самі бібліотека-
рі – звірят, виготовлених із рушни-
ків, картини, створені з ґудзиків. Та 
найоригінальнішими відвідувачі 
виставки назвали троянди, матері-
алом для виготовлення яких стали 
звичайнісінькі шкарпетки.

Мотрона ПАНОВА.

На часі

g Дбаємо про місто

У Кривого Рогу буде позитивний бренд
Влітку минулого року в Кривому Розі було засновано 
Інститут розвитку міста. Метою створення такої 
інституції і першими підсумками роботи її молодіжного 
колективу ми поцікавились у виконуючого обов’язки 
директора інституту, кандидата соціологічних наук 
Андрія Нагорного.

– Андрію Ігоровичу, потреба у 
створенні інституту – віяння 
часу чи приклад інших міст?

– Це, скоріше, нагальна потреба. 
Інститут було створено за ініціати-
ви міського голови задля сприян-
ня ефективному розвитку нашого 
міста, створення його позитивно-
го іміджу, залучення інвестицій та 
ґрантової допомоги. Приклад ми, 
дійсно, беремо з позитивного до-
свіду українських міст та інозем-
них муніципалітетів. Створення 
позитивного бренду міста – це за-
гальноукраїнська тенденція. Нині 
інституції місцевого розвитку ак-
тивно створюються по всій кра-
їні, зокрема у Києві, Львові, Дні-
пропетровську. Зразком для нас 
є і європейський досвід, і канад-
ський. Так, коли делегація з Кри-
вого Рогу відвідувала Канаду, ми 
дізнались про подібні інституції у 
цій країні. Канадці виявили готов-
ність представити нам свій досвід 
та інструментарій. Також ми нала-
годили зв’язки і з Дніпропетров-
ським інвестиційним агентством, 
ресурсно-інформаційним центром 
облради, які мають певний до-
свід представлення міста на між-
народному рівні. Одним з завдань 
функціонування нашого інститу-
ту є створення позитивного брен-
ду Кривого Рогу. Наразі ми бачи-
мо, що більшою мірою Кривий Ріг 
сприймають як місто руди й мета-
лу. Це відзначили й самі криворіж-
ці під час дослідження, проведено-
го консультантами проекту МЕРМ 
(Місцевий економічний розви-
ток міст). На жаль, ми почули ба-
гато й негативних відгуків (еколо-
гія, кримінал, наркоманія). Але ж 
Кривий Ріг – ще й козацьке місто, 
зелене місто. Усе це треба розвива-
ти, представляти у привабливому 
світлі на національному і міжна-
родному рівнях, докладати зусиль, 
щоб про нас говорили добре.

– А чиїм коштом здійснюється 
фінансування інституту?

– Ми неприбуткове підприєм-
ство, не можемо самостійно заро-
бляти гроші. Поки що ми функці-
онуємо за рахунок міського бю-
джету, але згодом маємо знайти 
джерела фінансування за рахунок 
благодійних внесків, добровільної 
матеріальної допомоги. Ми може-
мо залучати і ґрантові кошти, і до-
помогу благодійних фондів – усіх 
зацікавлених у місцевому еконо-
мічному розвитку.

– Чи має ваша інституція по-
літичне забарвлення?

– Ні. Інститут міста працювати-
ме задля комфортного життя кри-

воріжців незалежно від політич-
ної ситуації в країні.

– Які проекти вже розроблені 
вами?

– Проекти «ОСББ», «Козацьке 
місто», «Промисловий туризм», 
«Відкрите» місто», «Навчально-
тренінговий центр ІРМ», «Чис-
те місто», «Велокривбас», «Здоро-
ві люди Кривбасу», «Кривий Ріг 
Арт-центр».

– Яка їх подальша доля?
– Робота над проектами засно-

вана на колегіальних засадах. Ми 
генеруємо ідеї, враховуючи най-
більш актуальні потреби міста. 
Крім наших суджень, проводимо 
соціологічні дослідження. Наші 
фахівці опитують людей на вули-
цях. За результатами досліджень 
робимо висновки, деталізуємо і 
оформлюємо проекти. Представ-
ляємо їх у міськвиконкомі, пока-
зуємо змістовне наповнення. Далі 
починається робота над проек-
том. У межах його реалізації по-
трібна допомога структурних під-
розділів міської ради, тому під-
тримуємо з ними тісний зв'язок.

– І до ваших ідей прислухають-
ся?

– Безперечно. Більшість наших 
проектів була підтримана, і ми 
вже над ними працюємо. Примі-
ром, щодо проекту «Велокривбас» 
ведеться робота з активістами ве-
лоруху та громадських організа-
цій. Ми написали концепцію роз-
витку велоінфраструктури в Кри-
вому Розі, пишемо програму роз-
витку. Вже проводилися зустрічі у 
виконкомі, де ми разом з велосипе-
дистами, представили своє бачен-
ня і отримали схвальні відгуки.

– Представте, будь ласка, 
свою команду…

– Колектив складається з висо-
кокваліфікованих фахівців. Ми 
добирали людей відповідно до 
потреб і завдань інституту. Наші 
фахівці мають необхідні знання 
з напрямків, в яких вони будуть 
працювати. В основному це спе-
ціалісти у сфері проектного ме-
неджменту. Маємо у своєму скла-
ді професійних соціологів, еконо-
містів, психологів, фахівців з ін-
формаційних технологій. Кожен з 
працівників ІРМ має свій проект, 
яким займається і за виконання 
якого несе відповідальність.

– Це добре, але ж для того, щоб 
зробити наше місто більш при-
вабливим, недостатньо зусиль 
однієї команди. Тут потрібні 
спільні дії всієї громади. Напри-
клад, у проекті «Чисте місто» 
ви пропонуєте сортувати сміт-

тя. Ви вірите, що криворіжці бу-
дуть це робити?

– Ми віримо в криворіжців. 
Звісно, це станеться не завтра. 
Це майбутнє, і ми маємо до цього 
прийти. Як відомо, у Європі існує 
адміністративна відповідальність 
за порушення цієї норми. І ми та-
кож повинні дбати про навколиш-
нє середовище, про чистоту рід-
ного міста. Наш інститут докла-
де максимум зусиль до підвищен-
ня рівня екологічної свідомості 
громадян. Можливо, цей проект 
стане спочатку навчальним, буде-
мо долучати громадськість до тре-
нінгів. Це дуже ефективна форма 
організації навчального процесу, 
яка дає змогу, крім теоретичних 
знань, отримати і конкретні прак-
тичні навички.

– А з якими труднощами сти-
каєтесь в роботі?

– Труднощі є, більшою мірою 
фінансові. У межах залучення 
ґрантів від національних і міжна-
родних фондів отримати позитив-
ну реакцію на пропозицію вдаєть-
ся лише у 20% . Економічна ситуа-
ція в світі нестабільна, фонди об-
межують фінансування. Для реа-
лізації деяких наших масштабних 
проектів, таких, наприклад, як 
«Промисловий туризм», не виста-
чить жодного ґранту, тут потріб-

ні серйозні інвестиції. В такому 
випадку ми готуємо інвестиційні 
пропозиції і працюємо в напрям-
ку пошуку інвестора.

Деякі з великих проектів ми 
розділяємо на кілька підпроектів. 
Приміром, проект «Велокривбас»: 
велодоріжки, парковки, велопарк, 
велошкола. Те саме з проектом 
«Козацьке місто». В Кривому Розі 
близько 30 громадських козаць-
ких організацій, їх представники 
готові докласти зусиль до відро-
дження в місті козацьких тради-
цій, щоб позиціонувати Кривий 
Ріг як місто з цікавою історією. Це 
наше славетне минуле, на якому 
треба акцентувати увагу. Ось, на-
приклад, канадські делегації пита-
ють, чи були козаки якоюсь окре-
мою етнічною групою? І ми пояс-
нюємо, що це наші предки, що ми, 
власне, і є нащадки козаків. Іно-
земцям цікаво це слухати, їм по-
добається фотографуватися біля 
пам’ятника козаку Рогу. Це те, на 
чому ми можемо створити пози-
тивний бренд міста.

– Як на вашу думку, проект 
«Здорові люди Кривбасу» не уто-
пічний?

– Ми бачимо, як подібного роду 
ініціативи втілюються за кордо-
ном. То чому ж не можна, при-
міром, відкрити в нашому місті 
центр нетрадиційної медицини, 
якою нині так активно цікавлять-
ся люди? У нас є проблема профе-
сійних захворювань і необхідність 
дбати про своє здоров’я. Нетради-
ційна медицина – це альтернатив-
ні методи збереження здоров’я. 
Досвід функціонування подібних 
центрів у Києві, Донецьку та ін-
ших містах показує, що це потріб-
но й ефективно. У нас були пере-
мовини з китайськими фахівця-
ми, для яких мануальна терапія та 
акупунктура – це традиційна ме-
дицина. Попередньо була досяг-
нута домовленість про їх спри-
яння у створенні такого центру 
в Кривому Розі. Ми будемо вра-
ховувати, наскільки це потрібно 
громаді, і відповідно визначати 
масштаби проекту.

– Не боїтеся, що ці розробки 
так і залишаться на папері?

– Ризики, звісно, є, але ми роби-
мо все можливе для того, щоб так 
не було.

– Чи плануєте ви у процесі ро-
боти інституту вести діалог з 
городянами?

– Так. Ми б хотіли, щоб після 
запуску нашого сайту, який нара-
зі розробляється, мешканці Кри-
вого Рогу вносили свої пропози-
ції до скриньки ідей, брали участь 
в опитуваннях, організованих на 
сайті. Ми розглянемо цікаві ідеї. 
Незабаром ми повідомимо адресу 
сайту, поки ж усі зацікавлені мо-
жуть звертатись до нас за телефо-
ном 92-98-48.

Тетяна ДРЄЄВА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Довідково
Андрій Ігорович Нагорний – кан-

дидат соціологічних наук. Закінчив 
Криворізький педагогічний універси-
тет, денну аспірантуру кафедри со-
ціології та економіки. До моменту 
призначення керівником Інституту 
розвитку міста Кривого Рогу викла-
дав соціально-психологічні дисци-
пліни у Криворізькому економічно-
му інституті. У процесі роботи до-
лучився до реалізації проекту РЕОП 
(розбудови спроможності до еконо-
мічно обґрунтованого плануван-
ня розвитку областей і міст Украї-
ни). Це проект, у межах якого канад-
ські муніципалітети передають до-
свід ефективного економічного роз-
витку (планування, прогнозування) 
нашим управлінням міської ради. 
Наразі виступає координатором 
цього проекту в Кривому Розі.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Жовтневий район

Відзначили 
переможців 
конкурсу-огляду  
«Ялинка-2013»

Сьогодні вранці у виконко-
мі Жовтневої районної у місті 
ради відбулося пленарне засі-
дання сесії райради. Перед її по-
чатком в урочистій атмосфері 
було виконано приємну місію.

А саме: за результатами районно-
го конкурсу-огляду «Ялинка-2013» 
найкращим представникам райо-
ну вручили грамоти Жовтневого 
райвиконкому та цінні подарунки. 
Як відомо, щороку в Новорічні та 
Різдвяні свята в районі масштабно 
проводяться різні заходи, організо-
вуються яскраві ялинкові містечка, 
біля яких завжди багато збирається 
дітей та їхніх батьків. Чого тільки 
варта красуня ялинка, яка милува-
ла око всіх тих, хто навідувався до 
торговельно-розважального центру 
«Терра», що на Зарічному.

Які вони,  
ідеали сучасного  
студентства?

На базі Криворізького гірни-
чого технікуму КНУ незабаром 
буде проходити міська конфе-
ренція «Про людські цінності 
та ідеали сучасної студентської 
молоді». 

Молодь виставлятиме свої твор-
чі доробки (а будуть запрошені не 
лише студенти технікуму, а й їх ро-
весники з Інгулецького району). Під 
час конференції працюватимуть і 
секції за інтересами. Конференцію 
заплановано провести 6 лютого, її 
головна мета – дізнатись про те, що 
сьогодні цікавить студентську мо-
лодь, чим вона живе, які має ідеали 
та цінності.

 Віталій ТКАЧУК.

Подробиці

g Офіційно

Про відстеження 
результативності 
дії регуляторного 
акта

Відповідно до Закону України «Про 
засади державної регуляторної по-
літики у сфері господарської діяль-
ності», управлінням благоустрою та 
житлової політики виконкому міської 
ради по 27.02.2013 проводяться за-
ходи з періодичного відстеження ре-
зультативності дії регуляторного акта 
– рішення міської ради від 24.12.2008 
№ 2926 «Про Порядок переведен-
ня жилих будинків і приміщень 
(квартир) у нежилі у м. Кривому 
Розі» за показниками:

– кількість переведених із житло-
вого в нежитловий фонд жилих 
будинків і приміщень (квартир); 
звернень громадян до виконко-
мів районних у місті рад та управ-
ління благоустрою та житлової 
політики виконкому міської ради, 
стосовно порушення їх житлових 
прав та інтересів.

– обсяг коштів, які надійшли до місь-
кого бюджету від сплати суб’єктами 
господарювання грошової компен-
сації, що спрямовуються на вико-
нання робіт з капітального ремонту 
житлового фонду, розташованого 
на території міста.    

Розробник управління благоустрою 
та житлової політики виконкому 
міської ради (50101, м. Кривий Ріг, пл. 
Радянська,1, каб.362, тел.74-09-41)».

g Чествуя ветеранов

Тем, кто выстоял в блокаду Ленинграда
Прошло 69 лет с полного снятия блокады Ленинграда – одной из самых 
трагических страниц в истории Великой Отечественной войны. В память 
об этих событиях в Кривом Роге чествовали тех, кого все мы с глубоким 
уважением называем блокадниками Ленинграда.

25 января семью одного из них – Евгения 
Рогозинского – посетил и поздравил со зна-
менательной датой народный депутат Укра-
ины, председатель Криворожской городской 
организации Партии регионов Константин 
Павлов. Константин Юрьевич передал вете-
рану приветственный адрес от вице-премьер-
министра Украины, руководителя Днепро-
петровской областной организации Партии 
регионов Александра Вилкула.

Евгений Рогозинский родился в Ленингра-
де за 11 лет до начала войны. Парнишке, под-
раставшему в самом центре города на Неве, 
довелось вместе со всеми, оставшимися в 
кольце вражеской блокады, пройти через ее 

испытания. Евгению Александровичу никог-
да не забыть, как их, детей, спасли от голода, 
холода и вражеских бомбежек, когда вывез-
ли из осажденного города по льду Ладож-
ского озера. Эти события навсегда оставили 
след в его судьбе. Евгений Александрович с 
особым чувством говорит, что его главная 
медаль – «Жителю блокадного Ленинграда».

Уже почти 35 лет Евгений Рогозинский жи-
вет в Кривом Роге, причем, на улице, напоми-
нающей о его родном городе, – Петроградской. 
В Кривбассе он завершил свой большой, более 
чем 50-летний трудовой путь. Как подчеркнул 
Константин Павлов, общаясь с ветераном, 
люди такой судьбы учат понимать, в чем за-

ключаются главные жизненные ценности.
 – Мы преклоняемся перед силой духа этих 

мужественных людей, – сказал Константин 
Павлов. – Их не сломили тяжелые испытания 
голодом, холодом, жестокими бомбежками. 
Они не сдались врагу. Пройдя все тяготы Ве-
ликой Отечественной, они построили мирное 
послевоенное будущее. Мы благодарны им за 
этот подвиг и считаем своим долгом вырастить 
такими же мужественными людьми и патриота-
ми родной страны наших детей и внуков.

Константин Павлов тепло пообщался с Евге-
нием Рогозинским и его женой, вручил ветерану 
подарок, а также ответил на их вопросы. Эту се-
мью волнуют и новости из украинского парла-
мента, и социальные вопросы из жизни нашего 
города. Испытав на своем веку многое, блокад-
ник Евгений Рогозинский знает, как важно всем 
нам понимать и поддерживать друг друга.

Ольга ЗАХАРЧЕНКО.

Вшанування криворізьких ленінградців
Народний депутат України В’ячеслав За-
дорожний вручив подарунки ветеранам 
Великої Вітчизняної війни – мешканцям 
блокадного Ленінграда.

Блокада Ленінграда про-
водилася німецькими вій-
ськами з вересня 1941-го 
по січень 1944 року. За 
роки блокади, за різними 
даними, загинуло майже 
1,5 мільйона людей. Тіль-
ки 3% з них загинули від 
бомбардувань і артобстрі-
лів – решта  померли від 
голоду.

27 січня 1944 року Ле-
нінград було повністю 
звільнено від фашист-
ської блокади. Ця дата для 
фронтовиків-ленінград-
ців – священна. 900-денна 
оборона міста на Неві ста-
ла однією з найбільш ге-
роїчних сторінок Великої 
Вітчизняної війни, симво-
лом мужності, героїзму і 
справжнього патріотизму 

радянського народу. На 
долю ленінградців випали 
неймовірні випробуван-
ня: голод, холод, загибель 
близьких людей, бомбар-
дування й артобстріли. 
Але завдяки неймовірній 
силі духу людей, відда-
ності рідному місту й вірі 
в неминучу перемогу, Ле-
нінград вистояв і переміг.

У місті Кривому Розі 
проживає близько 26 ти-
сяч ветеранів війни, серед 
яких 64 мешканці блокад-
ного Ленінграда. Піклу-
ючись про ветеранів Ве-
ликої Вітчизняної війни, 
народний депутат України 
В’ячеслав Задорожний по-
здоровив з 69-ою річни-
цею зняття блокади Ленін-
града колишніх жителів 

Ленінграда: учасника бо-
йових дій, майора Георгія 
Колеснікова, якому в цей 
день виповнилося 82 роки, 
учасника бойових дій Лі-
дію Тихоступ, інваліда ві-
йни І групи Олександру 
Коновалову, яка обороня-
ла Ленінград, а після про-
риву блокади працювала 
медичною сестрою в гос-
піталі.

Спілкуючись з ветерана-
ми, В’ячеслав Задорожний 
зазначив, що наступні по-
коління повинні пам’ятати 
подвиг, цінувати мужність 
і героїзм усіх, хто віддав 
життя і здоров’я, захи-
щаючи Батьківщину від 
німецько-фашистських 
загарбників, забезпечую-
чи нам гідну перемогу та 
мирне небо над головою. 
А сьогоднішні керівники 
і депутати Партії регіонів 
усіх рівнів дбали та будуть 

дбати про старше поколін-
ня, робити все можливе 
для забезпечення ветера-
нам Великої Вітчизняної 
війни гідного рівня жит-
тя, щоб вони відчували цю 
підтримку щоденно.

В’ячеслав Задорожний: 
«Спасибі за вашу муж-
ність, за подвиги, за віру в 
Перемогу! Низький уклін 
вам, дорогі ветерани! Міц-
ного здоров’я, довголіття, 
радості, миру і добра!»

g Пам’ятаємо

 В’ячеслав Задорожний вітає  
Олександру Коновалову.

Молодь Криворіжжя заявляє категоричне 
«Ні!» реабілітації фашизму і нацизму
Україна, як і багато країн Європи, 27 січня відзначила Міжнародний 
день пам’яті жертв Голокосту. У нашому місті, у спеціалізованій 
школі I-III ступенів з поглибленим вивченням іноземної мови, 
відбулося  засідання молодіжних євроклубів Криворіжжя за те-
мою: «Уроки Голокосту, уроки толерантності» . У заході взяли 
участь представники єврейської, німецької, польської громад.

g Ніхто не забутий, ніщо не забуто

Керівники і члени 
євроклубів Радушан-
ської, Лозуватської, 
Радіонівської і  Криво-
різької шкіл  грунтов-
но висвітлили означену 
тему, при цьому проде-
монстрували страшні 
фото і кінокадри.

 – Головне  завдан-
ня цього засідання – 
аби сучасна молодь 
завжди пам’ятала іс-
торію Другої світо-
вої війни та її уроки, 
– говорить методист 
відділу освіти Кри-

ворізької районної дер-
жавної адміністрації 
Вікторія Трухачова. – 
Щоб ніхто й ніколи не 
забув газових камер та 
печей Освенціма, аба-
журів з людської шкі-
ри і жахливих медич-
них експериментів над 
живими людьми, сотні 
«таборів смерті», ве-
ликих і малих Бабиних 
Ярів.

 Усі промовці були 
єдині в тому, що толе-
рантність у стосунках 
між людьми і стане за-

порукою того, що Голо-
кост ніколи не повто-
риться.

Учасники засідання 

відвідали музей культу-
ри єврейського народу 
та історії Голокосту Ми-
хайла Мармера.

Микола КРАМАРЕНКО. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Анжеліка ВОВКОЗУБ.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Саксаганський р-н

Звертайтеся  
на телефон довіри

З метою недопущення вико-
ристання роботодавцями не-
легальної найманої праці та за-
для зниження рівня безробіт-
тя в районі активно діє робоча 
група з питань легалізації ви-
плати заробітної плати та за-
йнятості населення. 

Нею щотижня проводяться рейди 
щодо виявлення фактів нелегально-
го працевлаштування. Так, з початку 
2013 року обстежено 20 об’єктів біз-
несу, виявлено 5 порушень, легалі-
зовано 5 працівників. Направлено 
листи до Територіальної держінспек-
ції праці у Дніпропетровській області 
стосовно шести ФОП, які не усунули 
порушення щодо належного оформ-
лення трудових відносин із найма-
ними працівниками.

Отож, саксаганці, якщо маєте ін-
формацію про порушення прав 
громадян щодо фактів використан-
ня праці найманих працівників без 
укладання трудових договорів між 
роботодавцями та громадянами, 
а також фактів виплати зарплати в 
«конвертах», звертайтеся за теле-
фоном довіри: 64-30-52, який пра-
цює в управлінні праці та соціаль-
ного захисту населення виконкому 
Саксаганської районної у місті ради.

Коли співають  
ветерани –  
душа співає!

У міському комунальному за-
кладі «Палац культури імені Ар-
тема» плідно працює хоровий 
колектив «Ветеран» імені Ми-
коли Буценка, який був створе-
ний у 1990 році. 

У складі колективу 39 чоловік: 
ветерани Великої Вітчизняної війни 
та ветерани праці.

 Треба відзначити, що хор «Вете-
ран» – дипломант міських та об-
ласних фестивалів і конкурсів. А 
в січні цього року творчий колек-
тив хору на чолі з художнім керів-
ником Євгенією Борейко та музич-
ним керівником Олександром Гав-
риленком був нагороджений дип-
ломом І ступеня за участь у місь-
кому фестивалі «Мистецьке свято 
«Душі криниця».

«Твори добро  
по всій землі…»

Ці слова з відомої пісні стали 
життєвим кредо депутатів Сак-
саганської райради Н. Федори-
нової, Ю. Красножона та при-
ватного підприємця І. Білої. 

Перелік благодійних акцій по-
повнився 16 січня цього року, коли 
вони завітали з доброчинним візи-
том до вихованців Центру реабілі-
тації дітей-інвалідів у Кривому Розі. 
Справжню зимову казку подарували 
гості присутнім. І дітлахи, і батьки, і 
працівники закладу отримали неза-
бутні враження від побаченого: Дід 
Мороз, Снігуронька, яскрава ялин-
ка, сувеніри та солодощі від депута-
тів. Вдячні малюки розповідали ві-
рші, співали, колядували. «Усі ми ро-
дом із дитинства… і віримо в казку, 
тож хочемо подарувати вам гарний 
настрій, який буде супроводжувати 
вас протягом усього року», – звер-
нувся до присутніх Юрій Леонідович.

Почуттям щирої вдячності пере-
повнилися серця матерів хворих ді-
ток. Зі сльозами на очах Н. Березов-
ська, яка знає, як це – ростити ди-
тину-інваліда, промовила: «Спасибі 
вам за те, що ви поряд! За те, що ви 
з нашими дітьми! Дякуємо вам за 
Казку та Надію».

Микола КРАМАРЕНКО.

Пряма лінія «ЧГ»

«Єдине вікно» для речових прав
З початку нинішнього року набрала чинності нова 
редакція Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
згідно з якою реєстрація таких прав проводиться 
вже не в БТІ, а державними реєстраторами, 
котрі входять до складу управління юстиції. 
Цим змінам і була присвячена пряма лінія 
«ЧГ», під час якої на запитання городян 
відповідав начальник Криворізького 
міського управління юстиції  
Іван Стельмах.

– Передовсім треба сказати, що всі докумен-
ти, які були отримані до початку дії нового по-
рядку, продовжують діяти, – зазначив Іван Ва-
сильович. – Запроваджені законодавчі новації 
стосуватимуться тільки нової реєстрації речо-
вих прав, котра здійснюється з початку 2013 
року. Тобто всім, у кого вже наявні відповідні 
документи, турбуватись потреби немає ніякої 
– вони дійсні до моменту відчуження нерухо-
мості, якщо таке відбуватиметься.

– Доки немає дзвінків, розкажіть про голо-
вні зміни.

– Віднині державна реєстрація речових прав 
на нерухоме майно проводитиметься за прин-
ципом «єдиного вікна», який полягає в тому, 
що в одному органі реєструватимуться всі 
права та обтяження на нерухомість. Реєстра-
цію проводить державна реєстраційна служ-
ба, а саме – її територіальні органи. Крім того, 
згідно зі змінами, нотаріусам надано повнова-
ження державних реєстраторів прав на нерухо-
мість. У разі бажання власника якимсь чином 
відчужити своє нерухоме майно – подарувати, 
продати тощо – реєстрацію прав здійснювати-
муть державні або приватні нотаріуси як спеці-
альні суб’єкти державної реєстрації. Тобто гро-
мадянам у разі будь-якого відчуження чи при 
отриманні права на спадщину достатньо буде 
послуг нотаріуса. А відповідна інформація про 
нового власника буде внесена до Державного 
реєстру нотаріусом, котрий уклав угоду чи ви-
давав право на спадщину. Натомість, реєстра-
ція права власності, яке виникло на підставі рі-
шення суду, буде здійснюватися структурним 
підрозділом Укрдержреєстру, і в такому разі без 
нашої допомоги не обійтись.

З початку року маємо вже більше семисот 
звернень криворіжців до нашого відділу реє-
страційної служби, який розташований на вул. 
Женевській, 1. Це неподалік 9-ї лікарні на «Піо-
нері», у приміщенні колишньої служби праце-
влаштування Жовтневого району. Відділ пра-
цює з понеділка по п’ятницю з 9 до 18 години з 
перервою з 13.00 до 13.45, а у вівторок ще й до 
20 години, аби люди й після роботи встигли до 
нього потрапити. Для зручності городян кож-
ної третьої суботи місяця також проводиться 
прийом відвідувачів – з 9 до 16 години.

Телефонний дзвінок.
– Добридень, турбує Дмитро 

Антонович з вулиці Пушкіна, 9. 
Біда в мене, прошу вашої допомоги.

– Доброго дня, розповідайте, спробуємо за-
радити.

– Десь поділись документи на приватиза-
цію моєї квартири. Де вже тільки не шукав – 
немає. Як їх правильно відновити?

– Передовсім потрібно звернутися до того 
органу, який проводив приватизацію вашої 
оселі, – там напевне лишився дублікат. Ви 
його отримаєте, а потім з ним звернетеся до 
відділу державної реєстрації речових прав для 
реєстрації. І все буде гаразд.

– А де ж його отримати, той дублікат?
– У того, хто видавав оригінал. Якщо це зви-

чайний будинок, то скоріше за все, що це було 
управління благоустрою та житлової політики 
виконкому міськради. У них є відділ привати-
зації державного житлового фонду, в якому вам 
напевне допоможуть з отриманням дубліката.

– Дуже дякую.
Продовжуємо розмову з фахівцем.
– Що входить до повноважень відділу?
– Крім власне реєстрації речових прав на не-

рухоме майно, яку ми перебрали від Бюро тех-
нічної інвентаризації, відділ має такі повнова-
ження: видача свідоцтв про право власності 
на нерухоме майно; державна реєстрація об-

тяжень; узяття на облік безхазяйного нерухо-
мого майна та надання інформації про зареє-
стровані права та їх обтяження.

Плата за реєстрацію права власності скла-
дається з державного мита в сумі 119 грн. та 
оплати послуги з надання витягу з Державно-
го реєстру прав власності на нерухоме майно 
в розмірі 120 грн.

– Виходить, що цей відділ знатиме все про 
минулий і нинішній стан усієї нерухомості 
міста.

– Так, це є його обов’язком. А також вес-
ти облік та видавати документи про реєстра-
цію права власності. Причому це право ви-
никає не за нашим рішенням, адже рішення 
про приватизацію, тобто про передачу права 
власності від одного власника до іншого, при-
ймається іншими, ми тільки реєструємо стан 
справ від імені держави, що поклала на нас 
такі обов’язки.

– Ось, скажімо, пригледів я собі квартиру 
чи будинок для купівлі. Чи можу звернути-
ся до відділу й дізнатись, хто є власником, 
скільки їх зареєстровано та отримати іншу 
інформацію?

– Ні, це конфіденційна інформація, доступ 
до якої має дуже обмежене коло осіб. І всі вони 
попереджені про свою відповідальність за її 
розголошення. Кожен з державних реєстрато-
рів має свій ключ, за допомогою якого входить 
до системи, і це дуже просто прослідкувати. 
Також у кожного реєстратора своя іменна пе-
чатка, якою він скріплює документи.

Отримати таку інформацію може тіль-
ки власник цієї нерухомості або хтось інший 
лише за наявності відповідним чином нотарі-
ально оформленої довіреності.

– Чи треба розуміти, що тепер БТІ як 
таке непотрібне?

– У БТІ залишаються деякі функції. Зокре-
ма, з підготовки технічної документації, обмі-
ру приміщень при будівництві чи реконструк-
ції тощо. Водночас цим можуть займатися й 
інші суб’єкти господарювання, які отримають 
відповідні державні ліцензії на право такої ді-
яльності. Але реєстрацію речових прав на не-
рухоме майно передано виключно державним 
реєстраторам як представникам держави.

Черговий дзвінок.
– Дзвонить Ірина Генріхівна з 

вулиці Хабаровської. Ще в 2005-
му на мене мати оформила дарчу на 

свою квартиру. Але вона в ній живе, на ній і 
всі особові рахунки. То чи потрібно на мене 
все переоформлювати?

– З точки зору закону, власниця – ви, а хто в 
ній живе, не так і важливо, аби не порушував-
ся паспортний режим. Тільки скажіть, чи має 
ваша мати пільги з оплати житлово-комуналь-
них послуг?

– Так, має.
– Якщо ви переоформите на себе особові 

рахунки, тоді втратите пільги з оплати послуг. 
Вирішуйте самі.

– Дуже дякую. Поміркуємо про це разом із 
матір’ю.

– Пробився до вас Павло Пе-
трович з пр. Миру, 4. Чи потріб-

но перереєстровувати мою нерухо-
мість заново?

– Ні, якщо у вас усе гаразд з документами, 

то хвилюватись нічого – вони залишаються 
чинними аж до моменту відчуження. Ось коли 
ви надумаєте подарувати, продати, обміняти 
свою нерухомість чи вчинити з нею щось інше, 
тоді вам буде потрібна наша допомога. Раніше 
для цього в БТІ продавець нерухомості отри-
мував довідку-характеристику на неї, а нині 
– спеціальний витяг з бази Укрдержреєстру. І 
тоді можете відчужувати її на власний розсуд.

А якщо нічого подібного не передбачаєть-
ся, то живіть спокійно – ваша власність зали-
шається вашою й усі документи на неї залиша-
ються чинними.

– Доки пауза, розкажіть, що це за витяг 
такий?

– Це спеціальна форма, яка має подвійну 
функцію. Перша – цей витяг підтверджує той 
факт, що дана нерухомість зареєстрована в 
базі Укрдержреєстру й що вона справді нале-
жить саме цьому чи саме цим власникам. Крім 
цього, у витягу зазначається наявність чи від-
сутність обтяжень за цією нерухомістю.

– А без цього витягу можна буде провести 
відчуження?

– Ні, це заборонено законодавством. Водно-
час, такий документ стане в пригоді передов-
сім покупцю нерухомості, який матиме дер-
жавне підтвердження, що з даною нерухоміс-
тю все гаразд і її можна купувати.

Ще один дзвінок.
– Доброго дня, вас турбує жи-

телька Інгулецького району Іри-
на Анатоліївна. Мій син у грудні в Ін-

гульці купив квартиру, але ще її не оформив. 
Що йому робити далі?

– Приходьте до нашого відділу – будемо ре-
єструвати ваше придбання на нового господа-
ря. На місці напишемо заяву за встановленим 
зразком, а потім і зареєструємо.

– А скільки це буде коштувати?
– Не більше двохсот гривень, навіть трохи 

менше.
– І не дуже дорого.
– Ми працюємо за встановленими держа-

вою розцінками, які єдині по всій Україні.
– Іване Васильовичу, насамкінець запи-

тання щодо строків виконання державної 
реєстрації речових прав на нерухомість. 
Простіше кажучи – як довго очікувати 
остаточний документ?

– Згідно з нормативною документацією, дер-
жавна реєстрація речових прав здійснюється 
впродовж максимум 14 робочих днів. Але на-
справді все відбувається набагато швидше, і 
коли з документами все гаразд, то можливі ва-
ріанти, щоб сьогодні подати документи, а за-
втра вже отримати їх готовими. Коли ж є якісь 
непорозуміння, то процедура може бути й 
тривалішою, але не довше двох тижнів.

– А як людина дізнається, що вже можна 
отримувати папери?

– Ми самі їй зателефонуємо за контактним 
номером і запросимо прийти за своїми доку-
ментами.

– Черги?
– Допоки, на жаль, наявні, особливо в першій 

половині дня. Бо торік, як почули про зміни, всі 
кинулися в БТІ оформлювати, й багато хто не 
встиг. Тож нині займаємось, головним чином, 
тими, хто розпочав процедуру наприкінці 2012-
го. Але це явище напевне тимчасове, як схлине 
цей потік, то буде значно простіше.

– До нотаріусів – постійні черги, хоч їх ба-
гато по місту. А ваш відділ – один на весь 
Кривий Ріг…

– Так, один. Але в ньому одночасно працює 
щонайменше чотири державні реєстратори, 
тому черга, виходить, учетверо менша. Також 
постійно виділяємо фахівця, щоб консульту-
вати відвідувачів. Він підходить до тих, хто в 
черзі, і питає, яка потреба привела до відділу, 
підказує, що саме потрібно в цій ситуації зро-
бити і які документи надати.

Тому про відвідувачів ми турбуємось і нама-
гаємось створити найбільш сприятливі умови 
для їхнього перебування. А щодо черг, то бук-
вально вчора пообіді заїжджав до відділу, і до 
реєстраторів було по три-чотири людини. Це 
також багато, але навряд чи хто скаже, що це 
дуже велика черга.

 Пряма лінія «ЧГ»

Едуард БІЛИК. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Довгинцівський р-н

Фестивальний Кривий Ріг

Дзвінкий букет золотих голосів
…Зібрав Х відкритий фестиваль «У Новий 
рік з улюбленими піснями», що впродовж 
двох днів проходив у ДП «Овація».

Оскільки цьогорічний 
співочий форум став юві-
лейним, оргкомітет фес-
тивалю прийняв рішення 
вперше зробити його кон-
курсним. Отож, якщо в по-
передні роки переможців 
не визначали, то нині понад 
100 учасників фестивалю з 
Кривого Рогу, Києва та Ми-
колаєва боролися за призо-
ві місця в трьох категоріях.

Традиційно фестиваль 
«У Новий рік з улюблени-
ми піснями» відбувається 
під егідою управління куль-
тури і туризму міськви-
конкому, відділу культури 
Жовтневого райвиконкому, 
міськкому профспілки ме-
талургів і гірників України. 
Генеральним спонсором 
фес тивалю впродовж усіх 
десяти років його існування 
виступає ПАТ «Централь-
ний ГЗК».

На фестивалі було пока-
зано 80 сольних та ансамб-
левих робіт. Кожна з них 
засвідчувала, що наша кри-
ворізька, наша українська 
земля багата співочими та-
лантами. І нема жодної ви-
падковості в тому, що кри-
воріжці гучно заявляють 
про себе в найпрестижні-
ших співочих телепроектах. 
Тож конкурсному журі у 
складі заслуженої артистки 
України Тетяни Піскарьо-
вої, директора Криворізь-
кого обласного музучили-
ща Людмили Ракітянської 
та керівника хору «Від-
родження» цього закладу 
Людмили Красільнікової 
довелося добряче потруди-
тися, аби визначити кра-
щих із кращих. Вибір же во-
кальних творів учасниками 
фестивалю був надзвичай-
но широким – звучали пісні 
з репертуару Вітні Х’юстон, 
Тіни Тернер, Селін Діон, 
Лари Фабіан, Елвіса Пре-
слі, радянських і сучасних 
російських та українських 
авторів. Тож, щоб гідно оці-
нити кожен виступ, членам 
журі довелося працювати 
аж до 2-ї години ночі.

Цікавлюся враження-
ми від фестивалю у голови 
журі Тетяни Піскарьової:

– Зазвичай з багатьма 
криворізькими колегами зу-
стрічаюсь на ходу, а тут мала 
радість неспішно і всебічно 
познайомитися зі співочою 

творчістю своїх земляків. 
Послухала зовсім юних ви-
конавців і золоті голоси 
Кривбасу – справжнім від-
криттям фестивалю став 
Артем Дахно. Побачила й 
імениті колективи, як, при-
міром, «Стожари» Миколи 
Бабенка. Мушу сказати, що 
рівень фестивалю «У Новий 
рік з улюбленими піснями» 
є достатньо високим. Пе-
ресічних номерів на ньому 
практично не було. Усі вико-
навці співали живими голо-
сами – і це особливо цінно. 
Щодо організації фестива-
лю, то вона, вважаю, бездо-
ганна. Свого часу я сама тут 
працювала, і та школа висо-
кої професійної дисципліни, 

вимогливості до себе, той 
прищеплений тут художній, 
естетичний смак, які я діс-
тала від співпраці з дирек-
тором ДП «Овація» Оленою 
Василевською, мені й зараз 
допомагають у творчому 
житті.

Стало доброю традицією 
багатьох міських фестива-
лів проводити в їх рамках 
майстер-класи для всіх охо-
чих глибше пізнати секрети 
професійної майстерності. 
І фестиваль «У Новий рік 
з улюбленими піснями» не 
став винятком. На цей раз 
викладач Київської естрад-
но-циркової академії Те-
тяна Піскарьова провела 
для учасників фестивалю 
та їхніх творчих наставни-
ків майстер-клас з техніки 
естрадного вокалу, режи-
сури та драматургії пісні. 
Протягом трьох годин вона 
щедро ділилася своїми про-

фесійними знаннями, на 
матеріалі конкурсних ви-
ступів аналізувала ті техніч-
ні та смислові прорахунки, 
яких виконавці припусти-
лися під час виступу.

– Рідко хто з естрадних 
співаків нині поєднує ви-
конавську діяльність з пе-
дагогічною, – кажу згодом 
Тетяні Піскарьовій. – Це 
що: потреба, бажання по-
ділитися з іншими набутим 
досвідом, необхідність?

– Це карма! – сміється Те-
тяна. – Кілька разів прийма-
ла для себе рішення більше 
не братися за викладацьку 

роботу, яка відбирає чима-
ло часу й сил. А проте до 
мене щоразу звертаються з 
пропозиціями, і я знову по-
годжуюсь. От і зараз запро-
сили в Кривий Ріг – і хіба я 
могла, скажіть, відмовити 
своїй альма-матер? Нині 
двічі на тиждень викладаю 
вокал студентам Київської 
естрадно-циркової академії. 
Зовсім не заради заробіт-
ку (він мізерний) – на жит-
тя я заробляю гастролями 
та концертами, а з потреби 
допомогти молодим співа-
кам в оволодінні професією. 
Іноді думаю, що педагогіч-
на діяльність – це сьогодні 
моя благодійна місія. І якщо 
мене постійно залучають до 
неї, значить, так потрібно 
Богу. Я ніколи не прагнула 
бути вчителькою. Завжди 
хотіла займатися музикою. 
Написала чимало пісень і 
зараз пишу. У мене бага-
то пісень для дітей, тож так 
природно вийшло, що стала 
працювати з дитячими ко-
лективами. А коли ділишся 
з маленькою дитиною перш 
за все своєю любов’ю, ти по-
чинаєш іти з нею і по життю. 
Так було з «Алісою», так є з 
моєю дитячою «Фабрикою 
Тетяни Піскарьової». Один 
раз «підсівши» на педагогіч-
ну діяльність, тепер уже ніяк 
не можу з нею розлучитися. 
В якийсь момент я зрозу-
міла, що раз Господь утвер-
див мені таке земне призна-
чення, значить, мушу нести 
його гідно, аби в наступно-
му житті не страждати за 
невиконане.

– А що в тебе, Таню, в 
особистих творчих планах?

– Перед самим Новим 
роком у мене вийшла нова 
робота «Женщина любит 
глазами тоже» – на цю піс-
ню режисером Ольгою На-

вроцькою відзнятий відео-
кліп. Вона близька мені по 
духу людина, ми з нею збіга-
ємося і в розумінні жіночої 
долі, і в баченні навколиш-
нього світу. Нами зроблена 
вже не одна спільна робота. 
У кліпі знімалася моя доне-
чка, дітлахи з «Фабрики». Я 
задоволена, бо відгуки на 
пісню і кліп хороші. У соц-
мережах її переглянули по-
над 80 тисяч чоловік. Зараз 
закінчую роботу над новою 
піснею і будемо знімати на 
неї кліп. Планую ще заспі-
вати дуетом. Орієнтовно, 
це буде пісня московського 
композитора, але не хочу 
розповідати наперед, щоб 
не зурочити.

А тим часом сурми за-
прошують на урочисту це-
ремонію нагородження. 
Спеціальний приз (ноут-
бук) від народного депутата 
України Костянтина Пав-
лова був присуджений зо-
лотому голосу фестивалю 
Артему Дахну з ДП «Ова-
ція». У категорії «Метри» 
перше місце розділили на-
родний гурт «Стожари» 
ДП «Овація», ВІА «Фо-
бос» Палацу культури ВАТ 
«ПівдГЗК» та жіночий во-
кальний ансамбль «Сімха» 
Благодійного фонду «Хесед 
Хана». Призові місця при-
суджені Маргариті Вікто-
ровій, доценту педінститу-
ту КНУ, Денису Зав’ялову, 
Анастасії Солонько (ДП 
«Овація»), Олені Москві 
(«Народний дім»), Вален-
тині Таран та Олені Біт, 
студенткам музучилища, 
Галині Кулакевич, студентці 
педінституту КНУ. Числен-
ні заохочувальні призи від 
організаторів та спонсорів 
дісталися й іншим учасни-
кам Х фестивалю «У Новий 
рік з улюбленими піснями».

Задля здоров’я 
молоді

У виконкомі райради про-
ведено засідання районної 
робочої групи з питань упоряд-
кування розміщення й функціо-
нування об’єктів бізнесу задля 
протидії тіньовому виробни-
цтву, обігу алкогольної й тютю-
нової продукції. 

Упродовж минулого року прове-
дено 24 рейди, у ході яких обстеже-
но 129 об’єктів бізнесу району щодо 
дотримання вимог законодавства. 

Було виявлено 9 фактів продажу 
неповнолітнім особам алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів, за яки-
ми складено адміністративні прото-
коли. Стосовно суб’єктів господарю-
вання, в об’єктах яких були виявлені 
правопорушення щодо продажу ал-
когольних напоїв і тютюнових виро-
бів неповнолітнім, направлено листи 
до Держподаткадміністрації України 
в Дніпропетровській області для при-
йняття рішення в частині скасування 
відповідних ліцензій.

На засіданні робочої групи обго-
ворено план роботи та визначено 
основні напрямки на 2013 рік.

На черзі –  
мовне питання

У виконкомі районної у міс-
ті ради відбувся круглий стіл з 
представниками підприємств, 
установ, організацій району 
щодо обговорення проекту рі-
шення Криворізької міської 
ради «Про заходи щодо виконан-
ня Закону України «Про засади 
державної мовної політики» на 
території міста Кривого Рогу».

Завідуюча районним методич-
ним кабінетом Л. Микитишина про-
коментувала презентацію основних 
положень Закону України «Про за-
сади державної мовної політики». 
Голова постійної комісії Довгинців-
ської райради з питань освіти, куль-
тури, духовності та спорту, директор 
Криворізької загальноосвітньої 
школи № 89 В. Балюк розповіла про 
роботу міської тимчасової робочої 
групи з розгляду пропозицій щодо 
застосування Закону України «Про 
засади державної мовної політики».

«Соборна мати 
Україна – одна  
на всіх як оберіг»

Однією з найважливіших іс-
торичних дат для українського 
народу є День Соборності та 
Свободи України. 

Традиційно в закладах освіти ра-
йону проводяться заходи, приуроче-
ні до цього свята й спрямовані на па-
тріотичне виховання юних громадян. 
В усіх загальноосвітніх навчальних 
закладах проведено єдиний урок 
за темою: «Соборна мати Україна 
– одна на всіх як оберіг». Протягом 
тижня було організовано виставки 
художньої та документальної літера-
тури, дитячих малюнків та плакатів, 
проведено конференції, інформацій-
ні дайджести, усні журнали, тематич-
ні уроки, зустрічі тощо.

25 січня в актовій залі Криворізь-
кої спеціалізованої школи №9 від-
булося районне свято – історико-лі-
тературний журнал «Україна – шлях 
до соборності», під час проведення 
якого було перегорнуто сторінки 
становлення української держав-
ності. Його учасники, учні 10-11 
класів, підготували презентацію ма-
теріалів щодо історичного поступу 
українського народу до соборності 
та незалежності.

Едуард БІЛИК. 

Спинися, мить!
Близько 80 світлин різної тематики були представлені на ви-

ставці робіт фотомайстра Наума Страшуна, яка відкрилась 16 
січня у виставковій залі. Ім’я Наума Олександровича вже відоме 

багатьом прихильникам фотомистецтва 
у нашому місті. Але попри це 81-річний 
фотограф не планує зупинятись на досяг-
нутому. Так, у 70 років він опанував Інтер-
нет і захопився фотошопом.

– Зі знімків художника визирає дитинство 
– образи дітей вихоплені з різноманітних 
буденних ситуацій, – коментує екскурсовод виставкової зали Олена Колєснік, – вони при-
ваблюють душевністю, природністю, чуттєвістю. Ціла серія робіт присвячена театру музич-
но-пластичних мистецтв «Академія руху», де кілька років працював Наум Олександрович. 
Привертають увагу романтичні пейзажі, роботи на тему українських національних традицій. 
Багато світлин Страшун присвятив представникам єврейської національності (портрети відо-
мих у Кривому Розі євреїв).

Привітати автора з відкриттям персональної виставки завітали його друзі й шанувальники, 
представники фонду «Хесед Хана». Вони відзначили майстерність авторських робіт і презен-
тували майстрові книгу «Євреї Дніпропетровщини».

Виставка триватиме до кінця лютого.
Тетяна ДРЄЄВА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Наум Страшун.

Мотрона ПАНОВА.

Під час нагородження.

Тетяна Піскарьова.

Міми всіх країн,  
єднайтесь!

Цьогоріч відзначається 90 літ від 
дня народження всесвітньо відомого 
міма Марселя Марсо. З 6 по 10 люто-
го єдиний у країнах пострадянського 
простору театр музично-пластичних 
мистецтв «Академія руху» приурочив 
до цієї дати міжнародний творчий фо-
рум за участі видатних акторів Росії, 
Прибалтики, Вірменії, інших країн.

У програмі форуму – майстер-кла-
си митців світового рівня, незвичайні 
перфоменси, надзвичайні міні-спек-
таклі. Висвітлюватимуть перебіг за-
ходу репортери світської та культурної 
хроніки провідних вітчизняних ви-
дань, проте «Академія руху» найбіль-
ше бажає бачити у своїх стінах криво-
різьких глядачів.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.

g Обрії мистецтва
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У пошуках мами й тата
Створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу нині 
активно пропагується на державному рівні, численними благодійними 
фондами, громадськими організаціями й Інтернет-проектами. 

З кожним роком в Україні сімейним формам 
виховання приділяється все більше уваги, кіль-
кість прийомних сімей та дитячих будинків сі-
мейного типу зростає. Позитивним досвідом у 
створенні таких родин із журналістами «ЧГ» 
поділилась начальник служби у справах дітей 
виконкому міськради Лариса Хоружева.

– У нашому місті є ді-
тки-сироти, які бажають 
жити в родині, і дорос-
лі, готові стати для них 
батьками, – запевняє Ла-
риса Миколаївна. – Деякі 
батьки мають досвід ви-
ховання власних малю-
ків, багато й таких, хто 
не має власних діток, але 
іде на цей крок зважено. 

Підкреслюю, що служба у справах дітей дбає 
насамперед про інтереси дитини, а не про задо-
волення потреб потенційних батьків. Тож наші 
фахівці проводять велику роботу: вивчають 
особові справи претендентів, мотиви, що спо-
нукають їх узяти на виховання дитину, переві-
ряють стан здоров’я, відсутність судимостей та 
багато інших важливих чинників. Обов’язково 
звертаємо увагу на умови для комфортного 
проживання дитини, оскільки прийомні бать-
ки беруть дитину на свою житлову площу і по-
винні забезпечити її усім необхідним.

– Ларисо Миколаївно, питаннями підбору 
дітей для сім’ї займається служба у справах 
дітей?

– Так. Ці дітки виховуються у державних за-
кладах і, відповідно, перебувають на обліку в 
районних службах у справах дітей. Їхні імена 
занесено у базу даних. До підбору дитини ми 
підходимо ретельно й виважено. Наші праців-
ники їздять у дитячі будинки та інтернати, спіл-
куються з дітлахами, цікавляться їх долями, 
знають про їхні мрії й переживання. Врахову-
ємо й уподобання дитини, і стать, і вікові осо-
бливості. Намагаємось підібрати дитині таку 
родину, де вона буде почуватися щасливою.

– Скільки діток може бути у прийомній 
сім’ї?

– Якщо батьки беруть на виховання в роди-
ну до 4 дітей – це прийомна сім’я. Якщо при-
йомних дітей 5 і більше – це вже будинок сі-
мейного типу.

– Що потрібно знати кандидатам у бать-
ки?

– Мешканці нашого міста, які виявили ба-
жання стати прийомними батьками і зібрали 
всі необхідні документи, повинні пройти спе-
ціальні навчання на курсах, де фахівці дають 
корисні поради з питань виховання, розповіда-
ють про особливості і потреби дітей. Такі кур-
си проводить міський Центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді. Після занять центр 
надає відповідний висновок, який беруть до 
уваги при прийнятті рішення виконкому про 
створення прийомної сім’ї. Наразі маємо 4 кан-
дидати у прийомні батьки, які про-
йшли навчання на курсах. Двом 
із них вже підбирають дітей. 
І це прекрасно. Повірте, ми 
маємо приємну нагоду спо-
стерігати, як змінюються ці 
дітки під впливом турбо-
ти і любові родини, як по-
кращується їхнє ставлення до 

оточення. Ми відвідуємо їх у навчальних і лі-
кувальних закладах, спілкуємось з керівниками 
гуртків, де вони займаються, і повсякчас від-
значаємо позитивні зміни. Я хочу подякувати 
усім небайдужим криворіжцям, які беруть на 
себе відповідальність за долю дітей. Створен-
ня нової сім’ї – велика подія і для батьків, і для 
дитини, тому ми завжди вітаємо прийомних 
батьків з народженням нової родини, бажаємо 
щастя й радості, взаєморозуміння. Погодьтесь, 
ці люди подають нам усім урок мудрості, людя-
ності й доброти.

Наталя ПУГАЧ, спеціаліст Центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді:

– Курси передбачені державною програмою для навчання кандидатів у прийомні 
батьки та батьки-вихователі, а також в опікуни, які беруть в родину нерідних дітей. 
Кандидати в опікуни подають заявки до служби у справах дітей, а кандидати у при-
йомні батьки та батьки-вихователі будинків сімейного типу – до нашого центру. Під 
час тренінгів ми розповідаємо про особливості розвитку дитини і методи виховання, 
прийнятні або неприйнятні для дітей, що виховуються в інтернатах. Треба врахову-
вати, що дитина потрапляє в родину, перенісши багато психологічних травм і втрат, 
тому дорослим необхідно допомогти дитині пережити ці втрати. Це велика, копітка 
праця, при цьому досвід виховання власних дітей не завжди може стати в нагоді. Після 
закінчення навчання ми подаємо рекомендації, і служба у справах дітей підбирає діток 
для родини. У подальшому беремо батьків під соціальний супровід, щоб допомагати їм знаходити шляхи 
порозуміння з новими членами сім’ї. Я особисто захоплююся людьми, які відважились взяти чужих дітей в 
родину. Але раз узяв – це вже твоя дитина, тому вимоги до кандидатів у нас суворі. До речі, право брати 
дитину в родину надається й одиноким, неодруженим громадянам. Якщо ви можете дати малюку любов 
і турботу, чому б і ні? Якби ви знали, як приємно зустрічати прийомну маму з пухкенькою дівчинкою в 
бантиках, якщо ти пам’ятаєш цю крихітку кволою і худенькою...

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Дзержинський  р-н

Дитинство без сирітства

Протягом минулого року в місті було створено 24 прийомні сім’ї та 5 будинків сімейного 
типу, в які влаштовані 65 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Зага-
лом у Кривому Розі вже функціонують 48 прийомних сімей, в яких виховують 73 дитини, і 9 
дитячих будинків сімейного типу, в яких виховують 57 дітей.

Тетяна ДРЄЄВА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Хочу бути твоєю мамою…
«Якщо хочете стати справжніми батьками, 
сприймайте дитину такою, яка вона є. Ваша любов 
має бути безумовною, тобто без жодних умов. 
Відчуйте дитину, її проблеми, переживання, 
емоції. Спускайтесь до її рівня, заглядайте в 
очі, щоб ви бачили в них своє віддзеркалення і 
усвідомлювали, розуміє вона вас чи ні».

Полюбити дитину, прислуха-
тись до неї і щиро прийняти її у 
своє серце – цього навчають на 
спеціалізованих курсах місько-
го Центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді виконкому 
міськради. Для чого, спитаєте, 
такі навчання? Хіба так важко 
полюбити власну дитину? Власну 
– неважко і, власне, природно, а 
от чужу…

Справа в тому, що на таких курсах навчаються не звичайні батьки – жінки й чоловіки, які прагнуть взяти на 
виховання в свою родину дітей-сиріт та діток, волею долі позбавлених батьківського піклування. Ці люди готові 
створити прийомну сім’ю. Для цього їм необхідно надати солідний пакет документів, до якого входять довідки 
про доходи, про стан здоров’я та відсутність судимостей, згода повнолітніх родичів, які проживають у родині, 
та ще цілу низку важливих паперів. Ретельно розглянувши всі необхідні документи, надані потенційними бать-
ками, центр направляє їх на навчання, де підготовані фахівці дають корисні поради з питань виховання дитини.

Володимир і Тетяна (мати-героїня), 
потенційні прийомні батьки:

– Ми багатодітна родина, виростили восьмеро влас-
них діток, маємо вже дев’ять онуків. Дітки підросли і 
покинули батьківський дім, а ми боїмося самотності. 
Жити в тиші ми не звикли, сумуємо за великою родиною, 
за дитячим сміхом, ось і вирішили взяти до себе дітей з 
інтернату. Ми хочемо піклуватися про них все життя, 
стати для них рідними. Нам це дуже потрібно. Маємо 
свій будинок, вільні кімнати, які вже чекають на нових 

господарів. На курсах нас навчають, як треба себе 
поводити у різних ситуаціях. Виявляється, 

це непросто: у дітей різні характери, 
потреби, захоплення, погляди на життя. До кожного потрібен свій підхід. Рідні діти нас 

зрозуміли – дружно з’їхались до нотаріуса і підписали згоду. Тепер часто телефонують 
і питають, чи скоро вже в домі з’являться братики й сестрички? Хотілось би взяти 
діток років з п’яти до дванадцяти, але остаточне рішення буде приймати служба у 
справах дітей, яка оцінить наші можливості. Не можемо сказати, що всі підтримали 

наше рішення, але ми на це не звертаємо уваги. Якщо є шляхетна мета, на дрібниці 
уваги не звертаєш.

Ще мінус чотири
На минулому тижні у виконко-

мі Дзержинської райради відбу-
лося засідання комісії з упоряд-
кування розміщення тимчасових 
об’єктів для здійснення підпри-
ємницької діяльності. 

Його провів голова райради Сер-
гій Степанюк. Засідання комісії про-
ходило за участю представників 
структурних підрозділів виконкому 
райради, правоохоронних органів, 
КП «Парковка та реклама». Винесено 
рішення про демонтаж споруд, які 
розміщені без правоустановчих до-
кументів на земельні ділянки (1 кіоск 
та 3 павільйони у складі торговель-
но-зупиночних комплексів).

Вибори стартували
Район вступив у виборчу пору.
І однією із її активних ланок є за-

клади освіти, де, зазвичай, розташо-
вуються виборчі дільниці. Минулого 
тижня на базі райвідділу освіти про-
йшла робоча нарада з керівниками 
закладів освіти. Її провела керуюча 
справами райвиконкому Катерина 
Просвєтова. Було розглянуто питання 
підготовки до проведення в районі 
проміжних виборів депутата Дніпро-
петровської облради. Нагадаємо, їх 
оголошення пов’язано з обранням во-
сени минулого року Юрія Любоненка в 
парламент.

Виконано  
і затверджено

Минулого тижня відбулося 
пленарне засідання XХ сесії ра-
йонної у місті ради.

На ньому народні обранці розгля-
нули чимало питань, що стосуються 
життєдіяльності району. Зокрема, 
було затверджено звіт про вико-
нання районного у місті бюджету 
за 2012 рік. Крім того, на сесії було 
розглянуто і прийнято відповідні 
рішення з 15-ти питань.

 «Олімпійські надії»
Дзержинський район здавна 

славиться своїми спортивними 
кадрами.

Для багатьох із них шлях до 
спортивних вершин починається зі 
шкільної парти. Минулого тижня за-
пекла боротьба йшла на баскетболь-
них майданчиках. У рамках районної 
спартакіади «Олімпійські надії» про-
йшли змагання з баскетболу серед 
учнів загальноосвітніх закладів.  За 
результатами проведених змагань 
серед хлопців переможцем стала 
команда Криворізької гімназії №95, 
друге місце посіла команда КЗШ 
№26, третє – КЗШ №103. Серед ді-
вчат перше місце здобула команда 
КЗШ №26, друге – КЗШ №15, третє – 
КЗШ №63.

Володимир СКІДАНОВ.

Цікаво, що прийомна сім’я, як форма 
виховання дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, не є новою для України. 
Як свідчать історичні дані, такі родини 
існували ще в Київській Русі, за часів Ярос-
лава Мудрого. Крім того, були розроблені 
необхідні закони й правила, що регулюва-
ли ці питання. Пізніше, в Російській імперії 
сімейнi форми виховання дітей стали 
приватною ініціативою членів царської та 
шляхетних родин, сімей багатих купців.

g Анонс
Запрошуємо на  
літературний вечір

Всіх шанувальників віршованого 
слова запрошуємо 8 лютого о 16.00 в 
книжковий супермаркет «Буквиця» на 
літературний вечір за участю членів 
«Творчої ліги». Чарівний світ поезії для 
вас розкриють редактор культурологіч-
ного альманаху «Символ», голова секції 
поезії Асоціації криворізьких літерато-
рів, автор поетичного збірника «Дво-
йное отражение», книг «Парадоксы 
любви» и «Раскрывающееся Я. Дом-
байский дневник» Тетяна Меліхова та 
відома поетеса Інна Доленик, авторка 
книг «Ступени высоки», «Иносказания», 
«Знаки внимания».

Для гостей вечора гратиме струнний 
квартет Криворізького музичного учили-
ща під керівництвом Наталії Чернійчук.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Ц.-Міський район

Публічна інформація

Ріднокрай  
у 3D форматі

У квітковому годиннику, який 
позаторік став оригінальною 
окрасою міста, віднедавна 
було відкрито відеогалерею 
міського історико-краєзнавчо-
го музею. 

У ній встановили сучасну муль
тимедійну апаратуру для демон
страції у 3D форматі відеороликів, 
у яких представлено історію ство
рення та розвитку нашого міста, 
витвори образотворчого мистецтва 
видатних українських художників, 
зокрема й криворізьких, пам’ятні 
місця і куточки відпочинку.

Як і годиться, першими відві
дувачами віртуального музею ста
ли школярі. На зимових канікулах 
до нього завітали учні КЗШ №60 
ЦентральноМіського району. Після 
перегляду відеоматеріалів праців
ники музею відповіли на запитання 
дітей стосовно історії міста, розбу
дови рідного ЦентральноМіського 
району. Відвідини сучасного музею 
справили на дітей приємні вражен
ня, збагатили їх знання відомостя
ми з історії ріднокраю.

Січень  
спортивний

Січень 2013 року у Централь-
но-Міському районі відзна-
чився новими спортивними 
подіями. У спортивному залі 
навчально-виховного комплек-
су «Криворізька спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів із поглиб-
леним вивченням іноземних 
мов – дошкільний навчальний 
заклад» відбулася районна 
спартакіада з баскетболу серед 
учнів загальноосвітніх шкіл ра-
йону.

Зі словами привітання до учас
ників звернулися голова комітету 
з фізичної культури і спорту викон
кому районної у місті ради Рустам 
Тагієв та секретар постійної комісії 
з питань сім’ї, молоді, культури та 
спорту Вадим Облог. За право на
зиватися кращими баскетболіста
ми району змагалися 11 команд. 
У підсумку І місце посіла команда 
юних спортсменів КЗШ № 85, ІІ міс
це – КЦМЛ, ІІІ місце – КЗШ № 1. Пе
реможці були нагороджені кубком 
та м’ячами, а також здобули право 
представляти ЦентральноМіський 
район в міських змаганнях на кубок 
Вадима Гурова.

Гостри перо 
змалку

Відчуття красного слова в ра-
йонному конкурсі «Первоцвіт – 
2013», який відбувся у КЗШ № 8, 
демонстрували малюки-почат-
ківці з різних шкіл Центрально-
Міського району. 

Юні обдарування – 26 учнів по
чаткових класів – змагалися в шес
ти номінаціях: «Буду я природі дру
гом», «Думки дітей про все на світі», 
«Мій рідний край», «Смішинки
веселинки», «Твір за прислів’ям» і 
«Усмішка». Переможцями стали 
учні КЗШ №№ 5, 8, 79, 85, 104. Дітей 
і їхніх наставниківпедагогів, які 
підготували переможців і створили 
справжнє свято творчості, приві
тали співробітники відділу освіти 
виконкому райради. Усіх учасників 
заходу нагородили грамотами та 
збіркою «Первоцвіт – 2013», до якої 
увійшли кращі роботи учасників 
конкурсу.

Тетяна ДРЄЄВА.

Управління комунальної власності міста виконкому міської ради оголошує про наміри  передати в оренду об’єкти  
комунальної власності, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Балансо- 
утримувач

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

Найменування Місцезнаход-
ження

Загаль-
на пло-
ща, м2 

Вартість  майна 
за незалежною 

оцінкою, грн.

Максимально 
можливий 

строк оренди
Мета використання

1 КП «Кривбас- 
водоканал»

Окремо розташована нежила будівля 
гаража

М-н Гірницький, 
КНС-60 25,0 16362,0 Станом 

на 03.02.2010
2 роки  
11 місяців Під розміщення гаража

2 КП «Кривбас- 
водоканал»

Окремо розташована нежила будівля 
гаража

М-н Гірницький, 
КНС-60 25,4 16653,0 Станом 

на 03.02.2010
2 роки  
11 місяців Під розміщення гаража

3 КП «Криворіж-
тепломережа»

Нежиле приміщення в одноповер-
ховій окремо розташованій нежилій 
будівлі

Вул.  
Черкасова, 28а 31,6 26851,0 Станом 

на 26.12.2012
2 роки  
11 місяців

Під розміщення пункту прийому вторинної 
сировини

4 УКВМ Окремо розташована нежила будівля Пр. Гагаріна, 51б 25,4 19435,0 Станом 
на 21.12.2012

2 роки  
11 місяців Під розміщення гаража

5 КП «Швидкісний 
трамвай»

Частина нежилого приміщення в спо-
руді станції швидкісного трамваю

СШТ «Майдан 
Артема» 11,5 20217,0 Станом 

на 06.11.2012
2 роки  
11 місяців

Під розміщення торгівлі непродовольчими 
товарами, газетами та журналами, виданих 
українською та іноземними мовами

6 КП «Швидкісний 
трамвай»

Частина нежилого приміщення в спо-
руді станції швидкісного трамваю

СШТ «Проспект 
Металургів» 11,2 28561,0 Станом 

на 06.11.2012
2 роки  
11 місяців

Під розміщення торгівлі непродовольчими 
товарами, газетами та журналами, виданих 
українською та іноземними мовами

7 КП «Швидкісний 
трамвай»

Частина нежилого приміщення в спо-
руді станції швидкісного трамваю СШТ «Кільцева» 7,6 10733,0 Станом 

на 06.11.2012
2 роки  
11 місяців

Під розміщення торгівлі непродовольчими 
товарами, газетами та журналами, виданих 
українською та іноземними мовами

8 КП «Швидкісний 
трамвай»

Частина нежилого приміщення в спо-
руді станції швидкісного трамваю

СШТ «Будинок 
Рад» 6,8 17348,0 Станом 

на 06.11.2012
2 роки  
11 місяців

Під розміщення торгівлі непродовольчими 
товарами, газетами та журналами, виданих 
українською та іноземними мовами

9
Відділ освіти ви-
конкому Довгин-
цівської район-
ної у місті ради

Нежиле приміщення на 1 поверсі 
окремо розташованої нежилої будівлі

Вул. Пензенсь-
ка, 39 144,18 148797,0 Станом 

на 03.01.2013
2 роки  
11 місяців

Під розміщення занять з карате, погодинно, 
згідно з графіком

10 МКЗК  
«ПК ім. Артема»

Нежиле приміщення на 1 поверсі 
окремо розташованої нежилої будівлі Вул. Бикова, 2 11,65 20163,0 Станом 

на 01.11.2012
2 роки  
11 місяців

Під розміщення офісу служби знайомств, по-
годинно, згідно з графіком

  
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймають-

ся відділом дозвільно-погоджувальних процедур ви-
конкому міської ради протягом 10 робочих днів після 
опублікування оголошення в міській комунальній газе-
ті «Червоний гірник». У разі надходження двох і більше 

заяв на один об’єкт оренди, орендодавцем буде оголо-
шено конкурс на право його оренди відповідно до абз.3 
частини 4 ст. 9 Закону України «Про оренду державно-
го та комунального майна» та рішення міської ради від 
23.11.2011 №726 «Про затвердження Положення про по-

рядок оформлення оренди об’єктів комунальної влас-
ності міста».

Довідки можна отримати  в  управлінні комунальної 
власності міста виконкому міської ради (пл. Радянська, 1, 
кімн. 361, 360,  тел.: 74-49-29,  74-43-97).  

КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

(ХХХ сесія VІ скликання)
30.01.2013                                                                                                             №1731

Про внесення змін у додаток до рішення міської ради від 
28.04.2010 №3816 «Про затвердження Положення про порядок 
надання ритуальних послуг на території міста Кривого Рогу»

З метою вдосконалення процесу ре-
гулювання відносин при наданні ри-
туальних послуг, установлення порядку 
охорони та функціонування місць похо-
вань; відповідно до Закону України «Про 
поховання та похоронну справу», Наказів 
Міністерства охорони здоров’я України 
від 17 січня 1995 року №6 «Про розви-
ток та вдосконалення судово-медичної 
служби України», Міністерства регіональ-
ного розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 
3 липня 2012 року №328 «Про внесення 
змін до Порядку утримання кладовищ 
та інших місць поховань», Державного 
комітету України з питань житлово-кому-
нального господарства від 19 листопа-
да 2003 року №193 «Про затвердження 
нормативно-правових актів щодо реалі-
зації Закону України «Про поховання та 
похоронну справу», зі змінами, Держав-
них санітарних правил та норм «Гігієнічні 
вимоги щодо облаштування і утримання 
кладовищ в населених пунктах України» 
(ДСанПіН 2.2.2.028-99); керуючись Зако-
ном України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», міська рада вирішила:

1. Унести зміни в додаток до рішення 
міської ради від 28.04.2010 №3816 «Про 
затвердження Положення про порядок 
надання ритуальних послуг на території 
міста Кривого Рогу», зі змінами, а саме:

1.1 замінити в тексті назву «договір про 
надання ритуальних послуг» на «договір 
про надання ритуальних послуг відповід-
но до необхідного мінімального переліку 
окремих їх видів»;

1.2 доповнити:
1.2.1 розділ 1 «Загальні положення» 

пунктом 1.2:
«1.2. Органи місцевого самоврядуван-

ня та їх виконавчі органи в межах своєї 
компетенції:

1.2.1 вирішують відповідно до закону 
питання про відведення земельних діля-
нок для організації місць поховання;

1.2.2 забезпечують будівництво, утри-
мання в належному стані та охорону 
місць поховання;

1.2.3 створюють ритуальні служби;
1.2.4 вирішують питання про надан-

ня за рахунок коштів місцевих бюджетів 
ритуальних послуг у зв’язку з похован-
ням самотніх громадян, ветеранів війни, 
праці та інших категорій малозабезпече-
них громадян, допомоги на поховання 
померлих громадян у інших випадках, 
передбачених чинним законодавством 
України;

1.2.5 здійснюють контроль за дотри-
манням законодавства стосовно захи-
сту прав споживачів у частині надання 
суб’єктами господарювання ритуальних 
послуг та реалізацією ними предметів ри-
туальної належності;

1.2.6 здійснюють інші повноваження, 
передбачені чинним законодавством 
України.»;

1.2.2 у розділі 2 «Організація та прове-
дення поховання і надання ритуальних 
послуг населенню в м. Кривому Розі»:

1.2.2.1 підпункт 2.3.10 новим абзацом 
такого змісту:

«Одразу після отримання ритуальною 
службою документів, визначених у цьому 
пункті, вони мають забезпечити безпере-

шкодний доступ на територію кладовища 
транспортного засобу, на якому перево-
зиться намогильна споруда, визначена в 
документі.»;

1.2.2.2 підпункт 2.3.18:
«2.3.18. Поховання та підпоховання по-

мерлих на кладовищах рекомендується 
здійснювати щодня: у весняний і літній 
час з 8.00 до 17.00, в осінній і зимовий час 
з 8.00 до 16.00. Час проведення кожного 
окремого поховання визначається дого-
вором-замовленням на його організацію 
та проведення.»;

1.2.3 у розділі 3 «Порядок розміщен-
ня, облаштування, утримання та охорони 
місць поховань»:

1.2.3.1 у 1 абзацу пункту 3.6 після слова 
«здійснюється» перед словами «за раху-
нок винних осіб» фразою «коштом місце-
вого бюджету з наступним їх відшкоду-
ванням»;

1.2.3.2 пункти 3.7, 3.8 у такій редакції:
«3.7. Охорону місць поховань у міс-

ті Кривому Розі забезпечує виконком 
міської ради коштом міського бюджету 
шляхом укладання договорів з пере-
можцями процедур конкурсних торгів у 
порядку, визначеному чинним законо-
давством України.

3.8. Основними завданнями при здій-
сненні охорони місць поховань є:

– захист об’єктів, що охороняються, 
попередження та припинення проти-
правних посягань і адміністративних 
правопорушень, підтримка громадсько-
го порядку;

– недопущення випадків невідомих по-
ховань;

– забезпечення на об’єктах, що охоро-
няються, внутрішньооб’єктового режиму;

– участь у локалізації та ліквідації 
надзвичайних ситуацій природного ха-
рактеру (пожежі, буревії, повені, земле-
трус);

 – виявлення осіб, які намагаються 
без очевидних підстав (здійснення по-
ховання померлого, установлення на-
могильних споруд та елементів благо-
устрою на місці поховання, виконання 
робіт із благоустрою та впорядкування 
місця поховання, відвідування місця по-
ховання) проникнути на територію кла-
довища.»;

1.2.4 розділом 4:
«4. Порядок функціонування  

місць поховань
4.1. Кладовища відкриті для відвіду-

вань щодня: у весняний і літній час з 8.00 
до 20.00, в осінній і зимовий час з 8.00 до 
17.00.

4.2. Спеціальні транспортні засоби, 
що надають послуги з перевезення тіла 
померлого, та автотранспорт суб’єктів 
господарювання, незалежно від форми 
власності, що утворюють ритуальну про-
цесію, мають право безперешкодного 
проїзду на територію міських кладовищ 
за умови пред’явлення Замовником (ви-
конавцем волевиявлення померлого або 
особою, яка зобов’язалася поховати по-
мерлого) договору-замовлення на орга-
нізацію та проведення поховання.

4.3. Підставою для пропуску на терито-
рію кладовищ транспортних засобів, за-
діяних у виконанні робіт з облаштування, 
демонтажу, монтажу намогильних спо-

руд, укладанні плитки на місці поховання 
тіла померлого, є подання до ритуальної 
служби документів, визначених підпунк-
том 2.3.10 Положення. Зазначені роботи 
здійснюються щодня: у весняний і літній 
час з 8.00 до 17.00, в осінній і зимовий час 
з 8.00 до 16.00.

4.4. На території кладовища необхідно 
виконувати такі вимоги:

– дотримуватися тиші й порядку;
– не вигулювати або не випасати тва-

рин;
– не розпалювати багаття, не брати 

ґрунт, не різати дерен, не зберігати буді-
вельні матеріали;

– не кататися на санках, ковзанах і ли-
жах;

– стороннім особам не перебувати у 
виробничих приміщеннях;

– не складувати під час і після обла-
штування, упорядкування та прибирання 
могил (місць родинного поховання) буді-
вельні, побутові відходи, залишки вінків, 
квітів, трави, гілля на місцях сусідніх по-
ховань та інших, не відведених для цього 
місцях;

– не установлювати намогильні спору-
ди та елементи благоустрою на могилах 
(місцях родинного поховання) поза ме-
жами виділеної земельної ділянки;

 – не оскверняти могили, не пошкоджу-
вати та не викрадати елементи намогиль-
них споруд, предмети ритуальної належ-
ності, квіткову продукцію тощо.»;

1.3 вважати пункти 1.2 – 1.9 розділу 1 
«Загальні положення» відповідно пункта-
ми 1.3 – 1.10;

1.4 визнати скасованими в розділі 3 
«Порядок розміщення, облаштування, 
утримання та охорони місць поховань» 
пункти 3.7, 3.8 у старій редакції;

1.5 викласти в новій редакції:
1.5.1 пункти 1.5, 1.9 розділу 1 «Загальні 

положення»:
«1.5. Надання ритуальних послуг від-

повідно до необхідного мінімального 
переліку окремих їх видів може також 
здійснювати суб’єкт господарювання, що 
виявив бажання працювати на ринку ри-
туальних послуг (надалі – суб’єкт госпо-
дарювання), який згідно із Законом Украї-
ни «Про поховання та похоронну справу» 
уклав договір з ритуальною службою про 
надання таких послуг (додаток 2).

Надання ритуальних послуг, не перед-
бачених зазначеним переліком, а також 
виготовлення предметів ритуальної на-
лежності здійснюються за згодою сторін.

1.9. Суб’єкту господарювання забо-
роняється надавати ритуальні послуги 
відповідно до необхідного мінімального 
переліку окремих їх видів без укладан-
ня із ритуальною службою договору про 
надання таких послуг та відповідного до-
говору-замовлення (додаток 3) з вико-
навцем волевиявлення померлого або 
особою, яка зобов’язалася його похова-
ти, на підставі свідоцтва про смерть (на-
далі – Замовник).»;

1.5.2 в розділі 2 «Організація та прове-
дення поховання і надання ритуальних 
послуг населенню в м. Кривому Розі»:

1.5.2.1 абзаци 1, 2 та 4 підпункту 2.3.10:
«2.3.10. На могилах (місцях родинного 

поховання) у межах наданої земельної 
ділянки встановлювати намогильні спо-
руди та елементи благоустрою необхідно 
після просадки ґрунту. У випадку руйну-
вання споруд, установлених під час про-
садки ґрунту, відповідальність несуть 
замовник і виконавець відповідно до до-
говірних умов, що визначають гарантій-
ний термін їх експлуатації.

Для встановлення намогильної спору-
ди до ритуальної служби подаються такі 
документи:

 – свідоцтво про поховання, або у разі 
його відсутності, письмова згода корис-
тувача місця поховання (користувача міс-
ця родинного поховання) на встановлен-
ня намогильної споруди;»;

1.5.2.2 підпункт 2.3.15:
«2.3.15. Відповідальність за достав-

ку тіла померлого, його одягу та інших 
предметів, що йому належать, у судово-
медичний морг (надалі – морг) для про-
ведення судово-медичної експертизи 
покладається на особу, яка призначила 
експертизу, і здійснюється бригадами, 
склад яких відповідно до місцевих умов 
комплектується з працівників органів Мі-
ністерства внутрішніх справ України або 
інших служб, що спеціалізуються на такій 
діяльності.

У випадках смерті в лікувально-профі-
лактичних установах організація достав-
ки тіла померлого до моргу покладається 
на керівника установи.»;

1.6 виключити в підпункті 2.3.6 розділу 
2 «Організація та проведення поховання 
і надання ритуальних послуг населенню 
в м. Кривому Розі» слова «ритуальною 
службою»;

1.7 вважати розділ 4 «Контроль за ви-
конанням Положення» у старій редакції 
розділом 5;

1.8 унести зміни в додаток 2 до Поло-
ження:

1.8.1 скасувати підпункт 3.2.1;
1.8.2 вважати підпункти 3.2.2 – 3.2.4 від-

повідно підпунктами 3.2.1 – 3.2.3;
1.9 викласти в новій редакції додаток 4 

до Положення (додаток).
2. Визнати таким, що втратило чинність 

рішення міської ради від 22.06.2011 №449 
«Про внесення змін до Положення про 
порядок надання ритуальних послуг на 
території міста Кривого Рогу».

3. Управлінням благоустрою та житло-
вої політики, розвитку підприємництва 
виконкому міської ради, відділу преси та 
інформації апарату міської ради і викон-
кому (Катриченко О.В., Рижкова І.О., Ко-
сяк Н.М.) забезпечити інформування на-
селення міста про зміст рішення в термін, 
передбачений чинним законодавством 
України.

4. Контроль за виконанням рішен-
ня покласти на постійну комісію міської 
ради з питань комунального господар-
ства (Логачов А.І.), координацію роботи – 
на заступника міського голови Вербиць-
кого Г.П.

Міський голова  Ю.ВІЛКУЛ.

 Додаток
 до рішення міської ради

СВІДОЦТВО
про поховання

____________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові померлого)

(свідоцтво про смерть № _____ від «____» 
________ ________ року),
похований «____» _____ _____ року на ді-
лянці № ___, ряд № ______,
місце № ______ кладовища, розміщеного в 
____________________________________

(назва населеного пункту)
на вулиці __________________________
________, про що в книзі реєстрації по-
ховань та перепоховань померлих гро-
мадян зроблено відповідний запис «___» 
_________ ______ року за № _____.
  ________________
(підпис особи,  (ініціали, прізвище)
яка видає свідоцтво)  

 
Печатка
Реєстраційний номер та дата видачі

Секретар міської ради 
С.МАЛЯРЕНКО.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Інгулецький район

«Споживача в собі 
слід виховувати»

У навчальних закладах ра-
йону відділ розвитку підпри-
ємництва виконавчого коміте-
ту Інгулецької районної у місті 
ради запровадив для школярів 
інформаційні заняття зі спожи-
вацької освіти.

– У чому полягає відмінність між 
покупцем і споживачем? – роз-
почала першу таку зустріч у шко-
лі №73 головний спеціаліст відді-
лу Ірина Білик. – У тому, що спожи-
вач здійснює свідомий вибір това-
ру чи послуги, зважаючи на влас-
тивості продукту і його вплив на 
здоров’я та довкілля. Також спо-
живач чітко знає свої права разом 
із обов’язками ще до моменту при-
дбання. Покупці ж часто керуються 
лише пошуком найнижчої ціни, про 
що згодом жалкують. Споживача в 
собі слід виховувати, щоб не потра-
пляти в неприємні ситуації.

До підвищення правової обізна-
ності дітей долучились інші служби, 
до відома учнів доводиться інфор-
мація стосовно попередження пра-
вопорушень у сфері споживання 
алкогольних напоїв, тютюну тощо.

Кількість  
відремонтованої 
техніки росте

Доки тривала новорічно-
різдвяна святкова епопея, у ру-
доуправлінні Південного гірни-
чо-збагачувального комбінату 
розгорнулися активні роботи з 
ремонту бурового станка СБШ 
250-МНА-32 під господарським 
номером 2. 

У стислі терміни проведено за-
міну базових вузлів і деталей, від-
новлено каркас машинного відді-
лення і платформу руху візка. Піс-
ля капітальної реконструкції ста-
нок отримав новітню компресорну 
установку для видалення бурових 
залишків зі свердловини при за-
стосуванні пилеуловлювання, ко-
тра оснащена оновленим електро-
обладнанням, комп’ютеризованим 
управлінням та електронною сис-
темою захисту. Кабіна машиніста 
устаткована системою кондиціону-
вання повітря, отже, пил і примхи 
погоди стали не страшними.

– Станок №2 успішно приступив 
до виконання виробничих завдань 
у кар’єрі на горизонті -135 метрів, 
– розповів начальник ділянки бу-
рових робіт Андрій Демчишин. – 
Відремонтована техніка дозволить 
сповна досягнути поставлених по-
казників із буріння свердловин. На-
гадаю, що недавно після ремонту 
прийнято в експлуатацію єдиний в 
Україні станок вогневого буріння.

Паніка – ворог 
самопорятунку

За статистикою, 80% пожеж 
трапляється в приватних оселях 
громадян, здебільшого, коли 
господарі перебувають удома. 

Через невмілі дії громадян на по-
чатковій стадії надзвичайної ситуа-
ції вогонь не вдається вчасно при-
боркати. Типовий випадок мав міс-
це в Інгулецькому районі по про-
спекту Перемоги. Через недбало 
загашений квартировинаймачкою 
недопалок цигарки спалахнули речі 
на балконі, паніка мешканців за-
вадила їм своїми силами подолати 
джерело займання. Черговий кара-
ул пожежної частини №17 прибув 
на допомогу вчасно, житло не по-
страждало.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.

g Хроніка пригод
Ліричне піке

Неочікуваний фінал отримав візит 25-літнього 
молодика до колишньої співмешканки. Хильнув-
ши для хоробрості «вогняної води», кавалер у від-
ставці спробував знайти примирення. Проголошу-
вав полум’яні оди, аж у горлянці пересохло – вий-
шов на балкон перекурити... і спікірував додолу з 
4-го поверху. Заліковує в шпиталі сильний струс моз-
ку, потовчене черево, перелом п’яткової кістки, за-
одно долає гостру алкогольну інтоксикацію.

Смертельна синівська «любов»
У Тернівському районі 35-річний нероба-син завітав 

з пляшечкою оковитої до безногого батька, 1953 року 
народження. Родинна елегія завершилась побиттям 
батька-каліки до смерті. Усвідомивши накоєне, наща-
док спробував заховати тіло предка на пустирищі.
Дитина вчитиме ПДР  
на лікарняному ліжку

Обідньої пори 22 січня по вулиці Орджонікідзе ав-
томобіль «Міцубісі Лансер» збив 9-літню дівчинку, 
яка раптово вискочила на проїжджу частину в забо-
роненому для переходу місці. Дитина госпіталізова-
на з травмами живота і черепа.

Загинув «чорний металіст»
Минулої середи в аварійному корпусі брикетуван-

ня на території ПАТ «Північний ГЗК» від обвалу бага-

тотонної конструкції витяжної вежі зазнав смертель-
них ушкоджень 40-річний мисливець за металом.
Домашній скарб і вогонь

Засилля в будь-якому сучасному помешканні лег-
козаймистих матеріалів (меблів, килимів, книг, одя-
гу, побутової хімії, пластмасових корпусів іграшок) 
створює підвищену небезпеку виникнення загоран-
ня. Через те трапилось 9 із 12 пожеж на минулому 
тижні.

Типовий випадок. У селищі Рахманове Централь-
но-Міського району через коротке замкнення елек-
тродроту в літній кухні вогонь миттю поширився на 
дах і перекриття будівлі, споруда фактично не при-
датна для відновлення. Фахівці з надзвичайних си-
туацій для уникнення швидкого знищення домаш-
нього скарбу радять не навантажувати електроме-
режу одночасним ввімкненням багатьох приладів, 
не застосовувати замість запобіжників заводського 
виготовлення кустарних «жучків», не забувати ви-
микати електронагрівальні прилади перед виходом 
із приміщення та ставити їх на негорючі опори.
Щастя тривало  
до першого посту ДАІ

50-річний житель обласного центру прибув до 
Кривого Рогу здійснити давню мрію – обзавестись 
автомобілем, місцева пані якраз пропонувала «бю-
джетний», проте надійний ВАЗ-21102 в ідеальному 
стані за помірною ціною. У нотаріальній конторі чин-

но оформили угоду, дніпропетровець розлучився із 
4,5 тисячі «умовних одиниць», зате отримав у воло-
діння жаданий транспорт. І на додачу, як з’ясувалось 
незабаром, купу клопотів. Щастя нового автовлас-
ника тривало до першої перевірки на посту ДАІ: ви-
твір російського автопрому перебував у розшуку. Те-
пер погоня розпочалася за підступною спритницею.

Кримінал заради краси
Краса, як відомо, вимагає жертв, і бажано, щоб за 

неї жертвували інші, – напевно, гадала 25-річна гро-
мадянка, коли з магазину «Простор», розташовано-
го по Дніпропетровському шосе, поцупила гель для 
вмивання, скраб та дезодорант загальною вартістю 
понад 100 грн. Сума хоч і не велика, проте відпові-
дальність сувора.
Золотий «подвиг» доньки

«Дівиці… подібні до шашок… кожна праг-
не одразу потрапити в дамки», – примовляв Козь-
ма Прутков. За рахунок матері, працівниці металур-
гійного комбінату, зануритись у «красиве» життя за-
мислила учениця професійно-технічного училища з 
Довгинцевого. Потягнула з сімейної схованки золоті 
вироби: каблучку вагою 22 грами, ланцюжок і хрес-
тик. З подругами здали ювелірні прикраси до лом-
барду – куди поділи виручені 5,5 тис. грн., з’ясовує 
слідство. Принагідно виникає питання щодо добро-
порядності працівників кредитної установи, котрі 
надто вільно ведуть справи з неповнолітніми.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.

g Цікавий співрозмовник
Микола Макогон, пасічник, член Криворізької гільдії бджолярів: 

«Маточне молочко  
омолоджує людський організм»
 У «Червоному гірнику» за 17 січня цього 
року ми надрукували розгорнутий цікавий і 
корисний матеріал – бесіду досвідчених па-
січників краю Сергія Сабова, Бориса Горба і 
Олександра Карауша з нашими читачами під 
промовистою назвою «Продукти бджільни-
цтва – найголовніша аптека для людини».

 Сьогодні ми знову по-
вертаємося до теми «Чу-
додійні властивості медо-
вих продуктів». Мова піде 
про маточне молочко, про 
яке розповість відомий на 
Криворіжжі бджоляр М.І. 
Макогон.

 – Жодний інший біости-
мулятор, крім маточного 
молочка, не містить стільки 
збалансованого поєднан-
ня мікроелементів, фермен-
тів і гормоноподібних ре-
човин, – зауважує Микола 
Іванович. – Спочатку при-
родою це молочко призна-
чене бджолиним личинкам, 
зокрема майбутній «цари-
ці», матці. Воно настільки 
корисне, що в цілому мат-
ка живе в 50 разів довше від 
звичайних робочих бджіл. 
Однак вони отримують 
його лише перші 3 дні жит-
тя, а матка – постійно.

 Отож, сила даного про-
дукту воістину чудодійна! 
І хоч про це вже писало-
ся багато разів, але я скажу 
ще раз, що японська вла-
да включила маточне мо-
лочко в обов’язковий ра-
ціон харчування школярів 
за прийнятою після атом-
ного бомбардування Хіро-
сіми та Нагасакі «Програ-
мою збереження нації». Бо 
його дія загальнозміцню-
юча, воно чудово налашто-
вує імунну систему люди-
ни. Імунітет підвищується 
настільки, що організм по-

чинає самостійно боротися 
з хворобами.

 Маточне молочко міс-
тить антисептичні речо-
вини, які згубно діють на 
стафілококи, стрептоко-
ки, туберкульозну палич-
ку. Тому воно дуже корис-
не тим, хто страждає на 
ангіни, хронічний тонзи-
літ, туберкульоз (особливо 
в поєднанні з іншими пре-
паратами апітерапії, зо-
крема прополісом) тощо. 
Не можу не наголосити й 
на тому, що саме маточ-
не молочко поліпшує об-
мін речовин у серцевому 
м’язі. Воно ефективне при 
атеросклерозі, ішемічній 
хворобі серця, зниженому 
і підвищеному артеріаль-
ному тиску, вегето-судин-
ній дистонії, інфаркті мі-
окарда, міокардіодистро-
фії, ревматизмі та артриті 
(у поєднанні з бджолиною 
отрутою, апіхітозаном, дає 
хороші результати).

 Під впливом цього чу-
додійного засобу омоло-
джується організм – від-
бувається регенерація тка-
нин і клітин, активізують-
ся обмінні процеси. Ця 
властивість враховується 
і в парфумерній промис-
ловості для виробництва 
омолоджуючих емульсій, 
кремів, мазей, еліксирів.

Що ж міститься в молоч-
ку? Вітаміни А, Д, В1, В2, 
В3, В5, В6, B12, B15, РР, С, 

Е, Н; білки, жири, вуглево-
ди (фруктоза, глюкоза, са-
хароза), органічні кисло-
ти й амінокислоти, міне-
ральні речовини. Це ко-
бальт (саме він корисний 
для вже згадуваного регу-
лювання обмінних проце-
сів), магній, сірка, а також 
марганець, цинк (стиму-
лює розвиток яєчників у 
жінок та утворення спер-
ми в чоловіків, тобто неза-
мінний при лікуванні без-
пліддя в чоловіків і жінок), 
а також кремній, кальцій, 
хром, срібло, нікель, залізо, 
фосфор, натрій, калій.

Маточне молочко як 
стимулюючий препарат 
корисне при анемії, втраті 
крові після пологів, різкій 
зміні клімату, метеозалеж-
ності. З його допомогою 
відбувається відновлен-
ня альбумінів – основного 
білка крові, який виробля-
ється людською печінкою. 
Його кількість знижується 
при різних запаленнях (як 

гострих, так і хронічних), 
опіках, ревматичних за-
хворюваннях, вірусних та 
бактеріальних інфекціях, 
виразках шлунка і кишеч-
нику, некрозах тканин. 
Вироблення альбумінів 
зменшується при злоякіс-
них утвореннях, гепати-
тах, цирозах печінки, ура-
женнях серцевих клапанів 
і в ряді інших випадків.

 Корисне маточне мо-
лочко літнім людям і ви-
снаженим після хвороб – 
при слабкості, передчас-
ному старінні, депресії та 
поганому апетиті. Воно 
підвищує витривалість, 
сприяє підвищенню пра-
цездатності, покращенню 
життєвого тонусу, пам’яті, 
знижує рівень холестери-
ну, ризик онкологічних за-
хворювань, допомагає зні-
мати фізичну втому та не-
рвове перенапруження.

Протипоказане при ін-
дивідуальній непереноси-
мості, гострих інфекцій-

них захворюваннях (крім 
грипу та ОРВІ) та захво-
рюваннях кори наднирко-
вих залоз (дуже рідко зу-
стрічається хвороба Адді-
сона-Бірмера).

У будь-якому випадку, 
необхідно, як і при при-
значенні будь-яких ліків 
традиційної медицини, 
проконсультуватися з лі-
карем-апітерапевтом для 
уточнення діагнозу і під-
бору потрібних апіпрепа-
ратів та їх дозування кож-
ному індивідуально. І тоді 
це диво природи буде вам 
на користь!

2 лютого о 10.00 у Кри-
вому Розі за адресою: пр. 
Карла Маркса, 64 (Полі-
технічний технікум, у бу-
дівлі колишнього КТРА) 
відбудеться відкритий се-
мінар «Маточне молочко 
– від вулика до здоров’я». 
Запрошуються всі бажа-
ючі. Довідки на сайті kgb.
dp.ua та за тел. 067-56-90-
200.

Микола КРАМАРЕНКО. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

 Микола Макогон  (в центрі) на фестивалі меду.

Подробиці
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Криворізький р-н

«Зірка Амазонки»: це треба бачити!
«Це програма, в якій представлено макси-
мум справжнього цирку. Ми її ґрунтували 
на різноманітті циркових жанрів, 
іскрометності, так, аби було якомога більше 
сміху, позитивних емоцій… Щоб вона не 
«грузила» глядача, а захоплювала вмінням, 
талантом артистів, їх виконанням, легкістю 
трюків і зміною циркових жанрів, прекрас-
ною клоунадою», – розповідає керівник 
програми Тамара Зубко. У справедливості 
цих слів журналісти «ЧГ» переконалися, 
побувавши на прем’єрному показі, який 
відбувся минулої суботи в Криворізькому 
державному цирку.

Любов’ю на любов
– Я у вашому місті, напев-

не, вшосте, – посміхається 
25-річний луганчанин Мак-
сим Шакуров, який разом із 
колегами зустрівся з пред-
ставниками криворізьких ЗМІ 
напередодні прем’єри. У цій 
виставі він працює в жанрі 
вищої школи верхової їзди. – 
У мене батьки – циркові, тож 
я в цирку з дитинства. Чому 
обрав саме цих тварин? Бать-
ко і мати взяли двох коней, 
хотіли зробити парну виїздку, 
та якось не склалося, а мені 
– до душі лягло. Відчув: це – 
моє, так і працюю досі. А осо-
бливості роботи з кіньми такі 
ж, як і з усіма іншими твари-
нами: ласка та любов – і вони 
відповідають тим самим.

Іспанський крок, пасажі, пі-
афе… «Ані слова, ані наказо-
вого руху!» – дивуються гля-
дачі, милуючись граціозними 
рухами коня та виструнченою 
постаттю вершника. За такою 
досконалістю – багатомісяч-
на копітка праця. Та в цьому 
й полягає справжня май-
стерність, ділиться думками 
керівник програми: зробити 
так, аби найскладніший трюк, 
найважчий елемент були ви-
конані чисто й красиво, по-
давалися легко, навіть якщо 
вони – неймовірної склад-
ності. Подальші номери нас у 
цьому теж переконали.
Під куполом – 
без страховки

Повітряний гімнаст Ві-
талій Кримський у цій про-
грамі – наймолодший, йому 
двадцять чотири. Проте саме 
його виступ, яким, до речі, й 
відкривається вистава, при-
мушує глядачів хвилюватися 
чи не найбільше: він відпра-
цьовує під куполом цирку 
без страховки, і багатоголосе 
захоплене «Ах!» раз по разу 
супроводжує номер цього 
артиста.

– Я – циркова дитина, – 
розповідає юнак. – І з само-
го народження знаходжусь 
у цирку. Батьки навчили, 
вибрали для мене цей жанр 

– корд-де-волан, один із най-
більш рідкісних жанрів уза-
галі. Раніше в ньому частіше 
працювали, та оскільки це 
складний реквізит, складна 
робота, його вирішили помі-
няти на ті ж полотна, реме-
ні…

Не менший захват у гляда-
чів викликає й ще один вихід 
Віталія на арену – уже в якості 
еквілібриста, коли його гнуч-
кість і сила водночас знову 
зривають оплески зали, що 
зібрала сотні шанувальників 
циркового мистецтва. Власне, 
у декількох жанрах під час цієї 
програми працює і чимало 
його колег.

Можливо все!
Династії в цирку, як ми це 

вже помітили, – річ не рід-
кісна. Влад Кириловський 
– теж із такої родини. Коли 
він, молодий та незмінно 
усміхнений, говорить, що 
на арені – уже 25 років, ми-
моволі дивуєшся: як устиг? 
Виявляється, з десяти років 
«сидить на одноколісному 
велосипеді» – моноциклі. На-
справді ж, «сидить» – сказано 
артистом жартома, бо Ната-
ля і Владислав Кириловські 
представляють захоплюючий 
еквілібр на моноциклах, при-
чому – і на двометровій висо-
ті, і на… овальних колесах, і 
на геть малесеньких. «Усе це 
треба бачити, звичайно. Усьо-
го так не розкажеш, – цілком 
справедливо стверджує Влад. 
– Коли побачите все на власні 
очі – стане зрозуміло».

А згодом вони з’являться в 
«Комічній ілюзії», і повірте, ша-
новні читачі, попри жартівливу 
подачу номера, ви не раз зди-
вуєтесь: та це ж неможливо! 
як вони все це роблять?! Сам 
же артист виходить на арену і з 
пуделем Джері – надзвичайно 
доброзичливим і вихованим. 

«Він у мене молодець, – посмі-
хається дресирувальник. – Я 
його обожнюю, він безвідмов-
ний. Працює завжди на 100 
відсотків, мені не доводиться 
за нього червоніти».

«Цирк є цирк. Він 
має бути цирком»

Злагоджено та ефектно – 
інакше і не скажеш про номери 
«Акробати на батуті» та «Літаю-
чі акробати на турніках» під 
керуванням Олени Федорової. 

Артисти, які в них працюють, 
мають поважні спортивні зван-
ня, за їхніми плечима – участь 
в Олімпійських, світових, євро-
пейських спортивних змаган-
нях… Сьогодні вони дарують 
глядачам яскраве видовище, 
за яке численні поціновувачі 
циркового мистецтва віддячу-
ють гучними оплесками.

Натомість і майстри арени 
дають оцінку собі та глядачеві: 
«Працюємо в класичному стилі. 
І прагнемо робити це настільки 
цікаво й красиво, щоб публіка 
ахнула і сказала: «Які молодці!» 
Загалом же, у різних країнах і 
публіка різна. Наша – сильніша, 
емоційніша за європейську. І 
приймає цирк краще. У них там 
більше шоу. А цирк є цирк. Він 
має бути цирком. Щоб і твари-
ни, і гімнасти, і клоуни!..»

В Україні – єдині
Зазвичай, вершники – чоло-

віки. А тут – жінки, які роблять 
дуже складні, чоловічі трюки. 
Це єдиний в Україні такий атрак-
ціон – «Амазонки-наїзниці 
«Зірка Амазонки» (джигітівка, 
поставлена в стилі амазонок). 
Неабияким фоном для нього є 
і величезні удави та пітони, які 
з’являються й зникають ще до 
появи красенів коней, проте за 
невеликий час перебування на 
арені встигають створити пев-
ний таємничий антураж.

– У мене взагалі мрія була – 
працювати в цирку на конях. І 
я дуже задоволена, що вона 
здійснилася, – говорить одна 
із вершниць, Світлана Фріш. 
– Як жінки впоралися з таким 
завданням? Так в античні часи 
амазонки теж на конях їздили, 
стріляли з луків, полювали… 
Тож жінки як раніше були силь-
ними, так і зараз. Хоча на ви-
гляд тендітні й маленькі.

І дійсно, зовні мініатюрна 
Світлана під час циркової ви-
стави разом із своїми товариш-
ками показала, що називаєть-
ся, вищий клас – під орудою 
Костянтина Столбинського. Зал 
просто вибухнув оплесками та 
криками «Браво!».
Весь вечір  
на манежі

Теперішня циркова програма 
припасла ще чимало цікавинок, 
як-то виступ надзвичайно плас-
тичного акробатичного дуету 
Тетяни і Віктора Шиманських 
або ж «Український хуторок» 
Олександра Фалалєєва, де за-
діяна змішана група тварин. 
І, звісно ж, радують бездо-
ганні, відпрацьовані «на ура» 
в безпосередньому контакті з 
публікою номери відомого (і, 
додамо, улюбленого в нашому 
місті) клоунського дуету «Crazy 
family» – Наталії та Анатолія 
Кримських, призерів міжна-
родних циркових фестивалів 
у Польщі та Китаї, визнаних 
кращим комік-дуетом сезону 
в Англії. Що ж до зміни, яка 
відбувається з Наталією напри-
кінці вистави, то вона вражає: 
з кумедної клоунеси артистка 
перетворюється на безстрашну 
повітряну гімнастку в кільці, 
яка своїм номером «Біла птаха 
над звуками війни» не залишає 
байдужим жодне серце…

*  *  *
А наразі майстри арени за-

прошують городян відвідати 
виставу «Зірка Амазонки», 
яка триватиме ще майже про-
тягом місяця: «Кривий Ріг, ми 
вас любимо, приходьте до нас 
у цирк, буде багато цікавого!»

– У програмі «Зірка Амазонки» складно визначити 
родзинку, бо кожен номер цікавий по-своєму. І кожен 
номер зроблено на дуже високому професійному рівні. 
Чимало артистів нещодавно повернулися до України 
із зарубіжних гастролей – у Німеччині, Швейцарії, 
Франції… А ще – у цієї програми надзвичайно пози-
тивна енергетика. Я прекрасно ставлюся до «Цирку 
дю Солей», але вважаю, що часом у ньому забагато 
важкого, трагічного. Ми ж прагнемо створити гар-
ний настрій, подарувати радість – щоб, прийшовши 

один раз, глядач хотів прийти вдруге, втретє, вчетверте 
на цю ж саму виставу.

Керівник програми Тамара ЗУБКО.

Олена ТАРАСИК. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Арена чудес

Ініціативи  
громадської 
ради

Цими днями в Криворізькій 
районній державній адміні-
страції відбулося засідання 
районної громадської ради, 
на якому її учасники підбили 
підсумки зробленого в 2012 
році й намітили плани на цей 
рік.

– Ентузіазм у роботі керівників 
ради настільки захопив населення 
сільського Криворіжжя, що актив-
но працювати в раді побажали 
представники жіночих організа-
цій, чорнобильці та інші, – заува-
жує заступник голови Криворізь-
кої райдержадміністрації Тамара 
Семенова. – Особливо ж ми раді, 
що до корисних справ приєдну-
ються члени нашого молодіж-
ного виконкому. Юнаки і дівчата 
заявляють, що готові взятися, 
зокрема, за вирішення в районі 
болючих екологічних проблем. І 
ми їх у цьому всіляко підтримува-
тимемо.

Усі дороги  
розчищено

Снігові заметілі абсолютно 
не вплинули на рух пасажир-
ських автобусів між населени-
ми пунктами сільського Криво-
ріжжя. 

Вчасно доїжджають до навчаль-
них закладів і шкільні автобуси. А 
все тому, що в заміському районі 
належно підготувалися до зими. 
Техніка для розчищення доріг від 
снігу заправлена пальним, не ла-
мається, водії – відповідальні.

Рік спорту  
був успішним

2012 рік, який був Роком 
спорту і здорового способу 
життя в Україні, став для Кри-
ворізького району справді 
успішним. 

Адже за підсумками його про-
ведення район за спортивними 
показниками перемістився з 26 
місця одразу на 10-те в Дніпро-
петровській області. Хороші ре-
зультати показали в минулому 
році легкоатлети, тенісисти, бор-
ці. Та найбільше – футболісти. 
Нині в районі створена сильна 
федерація футболу, і любителі 
шкіряного м’яча навіть узимку 
не гають часу, а натхненно готу-
ються до літніх баталій на сіль-
ських стадіонах.

Середня  
зарплата – 2200

Майже на 300 гривень зрос-
ла середня заробітна плата 
в аграрному секторі Криво-
різького району, і це при тому, 
що 2012-й був роком досить 
несприятливим за погодними 
умовами для фермерських гос-
подарств та одноосібників. 

Керівникам сільськогосподар-
ських підприємств у райдержадмі-
ністрації поставили нове завдання 
на 2013 рік: підвищити заробітки 
бодай на стільки ж.

Микола КРАМАРЕНКО.
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СССССС

Театр без даху. В прямому і переносному 
смислі. Експерименти театру-студії «BaoBaB», 
який колись з’явився в нашому місті, сприй-
мали спершу як студентське бешкетування. 
Потім – як непоміркований театральний анде-
граунд. Вони влаштовували гучні перфоменси 
з не менш епатажною музичною корпорацією 
«Лабораторія №9», грали спектаклі на сцені 
міського театру та виступали на мистецьких 
подіях.

Аж ось уже декілька років 
«баобабівці» підкорюють сто-
личні горизонти. За цей час 
встигли поставити в тамтеш-
ньому Домі актора декілька 
вистав, знятися в кіно і засві-
титися на фестивалі сучасно-
го мистецтва «Гогольфест». 
«ЧГ» поспілкувався з режисе-
ром театру «BaoBaB» Тетяною 
Леонідовою, щоб дізнатися, 
як живеться театральним 
експериментаторам у київ-
ській культурній площині. До 
речі, 26 січня вони вчергове 
представляли свою виставу 
«Сто років самотності» у сто-
личному Домі актора.

– «Гогольфест»? Цьо-
го року ми там показували 
спектакль «Сто років самот-
ності» за Маркесом. Склад-
ний, нетеатральний простір, 
анти-акустика, відсутність 
місця для репетицій. Факто-
рів ризику вистачало, – роз-
починає Таня Леонідова. – У 
2012 році фестиваль прово-
дився на закинутому заво-
ді металевих конструкцій у 
промисловій зоні Києва. Але 
ми задоволені результатом – 
у мене склалася дуже гарна 
команда. І було дуже цікаво 
експериментувати з промис-
ловим закинутим простором 
– він закріпив мене в гіганто-
манії. (Сміється.)

Не моє
– Як з’явився цей спек

такль за Маркесом – спеці
ально для фестивалю чи як 
окрема ідея?

– На «Гоголі» ми показу-
вали його вдруге. Прем’єра 
відбулась у Києві в березні. 
Але перша і друга – це різні 
вистави.

– Чим же вони відрізня-
ються? Крім, звісно, того, 
що один був поставлений на 
сцені, а другий – в андегра-
ундному напівзакинутому 
приміщенні.

– Різні рішення. Я взагалі 
дотримуюсь думки, що од-
накових постановок не по-
винно бути – це не кіно, не 
зафіксований факт. Перший 
спектакль був пошуком від-
повіді на циклічність ро-
динну, пошук ключа родо-
вого. Другий – про еволюцію 
шлюбів усередині одного 
роду. Вірніше, про деграда-
цію учасників цих союзів, і 
при цьому – про абсолютне 
щастя і гармонію людей, які 
змінюються.

– Якщо вже зачепили 
тему «Гогольфесту», то як 
тобі інші перфоменси?

– Я бачила тільки один – 
через те, що там грав Єгор 
Буличев, наш актор. Цікаво, 

але не моє, я не можу бути 
об’єктивною. Бачила трохи 
репетицій театру «Дах». Це 
теж не моє. Я взагалі не над-
то прагну подивитися інших. 
У мене ніяк не вимикається 
функція «багатовимогливос-
ті».

– Чи важко потрапити в 
програму якоїсь культурної 
столичної події?

– Ми робили спроби по-
трапити на «Гогольфест» 
двічі – у нас це вийшло. Але 
взагалі – це доволі складно 
для людей без роду-племені-
місця-статусу. Натомість ми 
доволі відповідальні, тому 
просочуємося під грифом 
«юродиві». Але просочує-
мось. І при цьому ми були 
досить масштабні на цьому 
фестивалі.

– Що спонукало «BaoBaB» 
до переїзду в Київ? Бажан
ня реалізуватися чи недо
статність можливостей?

– Найголовніше те, що ра-
зом залишилися я, Рома Це-
ліков і Наташа Чернишова. 
З ними я можу щоразу по-
чинати заново. Вони – мої 
розум, честь і совість. Кри-
тичний розум, я б сказала. 
Переїзд. У Кривому Розі ми 
пройшли всі цикли, які по-
винні були пройти. Потім 
відчувалась кінечність цього 
етапу. А перетворюватися на 
театральну студію, заварену 
в рутину, не хотілося. Поста-
новкою «Екліпс» ми поста-
вили крапку. Тим паче, що це 
– найдокументальніший наш 
спектакль. Усе відбувалося 
поступово: спершу поїхав 
Рома, потім – Сергій, потім – 
я, Єгор, потім… Ну це побут, 
життя, ностальгія, кохання, 
нове місце, нові плани…

«Сто років» на вулиці
– А зараз у твого дітища 

стабільний склад акторів?
– Нестабільний, як завжди. 

Ми ж такі – театр без театру. 
Тому щоразу – все наново. Та 
є кілька акторів, яким я можу 
зателефонувати і сказати: 
пішли, я покажу тобі щастя. 
Називаю їх: Рома і Юля Це-
лікови, Наташа Чернишова, 
Олена Ступак, Єгор та Ілля 
Буличеви, Сергій Сердюк. 
Це криворіжці. А ще в мене 
з’явилося декілька приєм-
них акторських «придбань» 
у Києві. Щоб ви не думали, 
що я кокетую з приводу на-
шого статусу: спектакль «Сто 
років самотності» для «Го-
гольфесту» ми поставили на 
вулиці перед майданчиком, 
куди ми не могли потрапити 
через репетицію столичного 
театру «Дах».

– Перша вистава в Киє-
ві відбулася в Домі актора – 
«Єлизавета Бам». Наскільки 
важко було домовитися ста-
вити його на такій сцені?

– Куди легше, ніж у Криво-
му Розі. І куди дешевше. Там 
– чудові добрі феї, які зако-
халися в наше нутро і навіть 
витримали всі наші загубле-
ні документи, відмили сцену 
від борошна, захищали нас 
перед вахтером. Я їм безкі-
нечно вдячна за таку людя-
ність.

– Ти отримала те, що хо
тіла – як режисер, як твор
ча особистість?

– На сьогодні чи взагалі? 

Ні, звичайно. Навіть санти-
метра не отримала. Я зрозу-
міла тільки, що «BaoBaB» – не 
провінційний театр. У тому 
розумінні, що ми конкурен-
тоздатні. Ми – і я зокрема – 
достатньо ліниві, але можемо 
все робити чітко. У нас досі 
немає місця. У нас досі гран-
діозні плани. Такі висновки 
в мене після кожного спек-
таклю. Насправді ти тільки 
опиняєшся в одній і тій же 
точці. Поки що чи завжди – я 
не знаю.

– А як змінилися театр, 
твоє бачення його від пер
ших спроб, скажімо, виста
ви «Coconut sky» («Кокосове 
небо»), і до недавніх поста
новок?

– Змінилося тільки усві-
домлення процесу. В решті… 
Щоразу ти починаєш з ново-
го аркуша. Минулий досвід 
часто виявляється марним. 
Ми подорослішали – можли-
во. Зараз я б створила вже зо-
всім інші небеса з присмаком 
кокосу. Ми почали чіткіше 
відточувати внутрішню суть, 
бити в центр, я сподіваюсь. 
Дуже сподіваюсь.

«Ми – арт-об’єкт»
– Зараз у вас творча пере

дишка чи процес триває?
– Якось воно одночасно. 

Готуємося до нового пер-
фоменсу художника Арсена 
Савадова. Олександр Шапі-
ро (український кінорежи-
сер, сценарист, продюсер, 
– авт.) організовує дводен-
ний майстер-клас. У першо-
му відділенні – створення 
шедевра, а в другому – обго-
ворення його. У кінозалі бу-
дуть різні арт-об’єкти, з яких 

Савадов буде 
с тв орюв ати 
єдиний ше-
девр. Одним з арт-
об’єктів будемо ми. 
Я хочу знімати кіно. 
Поставити новий спектакль. 
Планів – громаддя. Але при 
цьому й перерва.

– Тобто не репетируєте?
– Ох, у нас після «Гоголя» не 

було репетицій. Я за ними так 
скучила.

– До речі, а де ви зазвичай 
репетируєте?

– Де вийде – вулиця, квар-
тира, орендована зала…

– Вистава – це ж певне 
капіталовкладення. Як ви
рішуєте це питання?

– Ми на самозабезпеченні. 
Прошу підкреслити – як і за-
вжди. І це дуже дорого. Ось 
це мене в Кривому Розі дуже 
бісило. Ти виніс з дому всі 
тканини, гроші, поставив ви-
ставу, заплативши за орен-
ду приміщення, побачив дві 
третини залу… А потім чи-
таєш у соцмережах: «Ой, а 
я не зміг прийти. Коли буде 
наступна?» Хотілось прямо-
таки дуже неввічливо від-
повісти. Хоча з іншого боку 
– мистецтво неприбуткове. 
Прибуток приносить комер-
ція, але тут ти вже сам на 
сам з моральним аспектом. У 
кожного – свій шлях.

– А «BaoBaB» при першій 
же нагоді піде в комерцію чи 
таки залишиться мистец
твом?

– Я насолоджуюсь свобо-
дою. Коли хочу поставити 
виставу, мені не треба зби-
рати худраду чи редколегію 
та захищати свої ідеї. Мені 
не треба черкати спірні міс-

ця у відповідності до пріори-
тетів райради. Я можу 

не стримувати Роми-
ну фантазію (Роман 

Целіков висту-
пає не тільки 
актором, але й 
вигадує та шиє 
костюми для 
пе р ф оме нс і в , 
– авт.) і отриму-

вати від нього не 
костюми, а шедев-

ри. Я можу проводити ре-
петиції на вулиці – так були 
поставлені дві моїх вистави. 
І, повірте, актори згадують 
про це з ностальгією і при-
ємностями, а не прокляття-
ми. Безгрошів’я вчить мозок 
повертатися швидше, це та 
«голь», що на вигадку…

– Яка у вас публіка тепер?
– Я стояла на «Гогольфесті» 

перед початком спектаклю (а 
я з’являюсь на балконі), диви-
лася вниз і не могла зрозуміти 
– хто ці глядачі. Якщо вдома я 
знала людей, які займали пер-
ші п’ять рядів, то тут я знаю 
десять-п’ятнадцять людей 
від сили. Але пан Лінецький 
(український актор, відомий 
за ролями у фільмах «День 
народження Буржуя», «Вечо-
ри на хуторі поблизу Дикань-
ки», «Украдене щастя», «Той-
ХтоПройшовКрізьВогонь», 
– авт.) відзначив терпели-
вість, вихованість нашої пу-
бліки. Віталій Лінецький – 
мій улюблений актор. Колись 
у Кривий Ріг вони привезли 
виставу «Прелесть греха», я 
була вражена їхнім ліжком-
сіткою, уперше побачила 
молодого Горянського, ну і, 
звичайно, Віталика. А потім, 
багато років по тому, він зі-
грав Мелькіадеса у «Сто років 
самотності». Це моє досяг-
нення, родом з дитинства. А 
познайомилися ми на зйом-
ках фільму Олександра Шапі-
ро «Апартаменти-2».

Кіно і «BaoBaB»
– Ти знімалася у фільмі?
– Я була другим режисе-

ром на двох його фільмах 

«Апартаменти». Я «протяг-
нула» у фільми двох своїх 
акторів – Єгора Буличева та 
Рому Целікова.

– А як сама влилась у 
кіно?

– З Сашею Шапіро я по-
знайомилася на першому 
нашому «Гогольфесті» – у 
2010-му. Йому сподобала-
ся наша «Єлизавета Бам». 
Запропонував попрацюва-
ти разом. Він приїздив до 
Кривого Рогу подивитися 
на наш виступ разом з му-
зичною корпорацією «Ла-
бораторія №9». Потім – Ін-
тернет-сценарії-проби… 
Коли я переїхала в столицю, 
одразу потрапила на зйом-
ки «Апартаментів», потім 
– «Апартаменти-2»… Ми 
навіть їздили на Одеський 
кінофестиваль з першим 
фільмом. Такі цікаві хи-
тросплетіння… Пам’ятаю, 
друзі приносили мені диск 
з фільмом Шапіро «Цику-
та». Казали: «Ось Він, не по-
дряпай!» Я розуміла, що це 
– не моя естетика, але смі-
ливість, яку я поважаю. А 
потім клац – і ми сидимо з 
ним на кухні, куримо, обго-
ворюємо, як будемо робити 
його фільм. Дуже мене смі-
шать ці стрибки.

– Але режисура теа
тральна і кіношна – це ж 
різні речі… Не боїшся?

– Я уже визначилась, як 
буду знімати і що. Попра-
цювала з Сашею, подиви-
лася на процес створення 
кіно, вибудувала своє ро-
зуміння цього процесу. Не 
боюсь. Мене і театру ніхто 
не вчив. А чим кіно страш-
ніше? Там, нарешті, можли-
ві мої улюблені крупні пла-
ни, яких у театрі просто не 
може бути.

– Хоч натякни, що це 
буде за кіно?

– Це буде кінолітерату-
ра, такий мій експеримент. 
Ми всі намагаємося не за-
пускати себе. Як говорила 
моя мама, всі-всі інфіковані 
мистецтвом.

Режисер Тетяна ЛЕОНІДОВА: 

«Безгрошів’я вчить»

Анна РОДІЧКІНА.

 «100 років самотності на «Гогольфесті».

Театральні обрії

 Тетяна Леонідова.
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g Підбито підсумки сезону-2012

Спорт

Криворізька міська федерація футболу – 
найкраща на Дніпропетровщині
 Грандіозним за масштабом і яскравим, наси-
ченим за змістом стало проведення церемонії 
підбиття підсумків минулого року «Футбольне 
Криворіжжя – 2012», що відбулося минулої 
суботи в переповненому Палаці культури  
ім. Артема. Воно перетворилося на святкове 
шоу, де було вшановано всіх тих, хто причет-
ний до його Величності Футболу.

– Нам є чим пишатися, – 
сказав у своєму вітальному 
слові, відкриваючи церемо-
нію нагородження кращих 
із кращих за підсумками 
футбольного сезону-2012, 
народний депутат Украї-
ни, голова міської федерації 
футболу Костянтин Павлов. 
– Торік за рахунок держав-
ного та міського бюджетів 
нам вдалося реконструю-
вати стадіон «Спартак», на 
базі якого зараз можна не 
лише тренуватися, але й 
проводити змагання. Слова 
вдячності – депутату Дні-
пропетровської облради 
Сергію Поліщуку, який іні-
ціював цей проект і з пер-
шого дня реконструкції й 
до відкриття займався ор-
ганізаційними питаннями. 
 Минулого року міською 
федерацією була проведена 
величезна кількість турні-
рів різного рівня в нашому 
місті. І це свідчить про те, 
що видом спорту № 1 за-
ймаються небайдужі люди, 
які вболівають за розвиток 
криворізького футболу. По-
переду – новий сезон, тому 
я впевнений: він ознамену-
ється реконструкціями но-
вих об’єктів спортивного 
призначення, будівництвом 
нових сучасних стадіонів зі 
штучним покриттям. Дяку-
ємо керівнику ВАТ «Півден-
ний ГЗК» Михайлу Королен-
ку: на цьому підприємстві 
з’явилися два чудових поля 
зі штучним покриттям. 
Переконаний: новий се-
зон позначиться новими 
звитягами криворізьких 
спортсменів. На сьогодні у 
нас футболом серйозно за-
ймаються в 37 спортклубах, 
КФК промислових підпри-
ємств, у більше ніж 170 на-
вчальних закладах, де понад 
3 тисячі футболістів. Це, до 

речі, один із кращих показ-
ників на Дніпропетровщи-
ні. У нас хороша спортбаза, 
заняття з футболу прово-
дять 62 тренери, охоплено в 
ДЮСШ майже 2 тисячі юних 
футболістів – майбутнє кри-
ворізького футболу.

…І ось звучать фанфари 
– розпочалася церемонія 
відзначення переможців 
та призерів серед дитячих 
команд міста, їх нагоро-
див керівник міської фе-
дерації. Зокрема, кубками 
й медалями за завойоване 
I місце серед дітей 1999-
2000 років народження 
була нагороджена команда 
ФК «Кривбас-84» (трене-
ри команди – Валерій Со-
філканич та Віталій Бон-

дарєв). І серед молодших 
юнаків (а це 15-16-річні 
хлопці) вікторія дісталася 
ФК «Кривбас-84» (настав-
ник – Віктор Сімаков). 
 Серед 16-17-річних пальму 
першості теж здобули пред-
ставники футбольної шко-
ли «Кривбас-84» (тренер – 
Ігор Юшкевич). Були також 
вшановані юні тріумфато-
ри міського турніру «Осін-
ні зірочки» на призи «Чер-
воного гірника» – команда 
КЗШ № 15 Дзержинського 

району (вчитель фізкуль-
тури – Валерій Катков). І, 
звичайно ж, усі фотогра-
фувалися на пам’ять. На-
городжувались й інші но-
мінанти шкільного футболу 
під гучні оплески присутніх. 
 І, безперечно, шквал апло-
дисментів вибухнув у залі 
Палацу культури ім. Арте-
ма, коли на сцену піднялися 
ветерани футболу Криво-
ріжжя, котрі творили славу 

нашому футболу і, зокрема, 
основній його команді – 
«Кривбасу» (на фото внизу).

Вони, ветерани Криворіж-
жя, у різні роки впливали на 
футбольну біографію міста, 
її долю та розвиток. Голова 
міської федерації Костянтин 
Павлов та його заступник 
Сергій Поліщук вручили по-
дарунки й квіти представ-
никам легендарної команди 
– Василю Гладких, Анато-
лію Кривошеї, Володимиру 
Яшнику, Сергію Скворцову, 

Леоніду Будяку, Анатолію 
Голошапову, Анатолію Без-
божному, Юрію Олейнику, 
Михайлу Щербатому, Воло-
димиру Удоду, Миколі Уша-
кову. Вони вірою й правдою 
служили й нині служать 
міському футболу, є взірцем 
для молоді як у спорті, так і в 
повсякденному житті!

Від імені керівника обласної 
федерації футболу А. Павелка 
привітав криворіжців його 
представник Леонід Бичков, 
зазначивши, що Криворізька 
міська федерація – найкра-
ща на Дніпропетровщині вже 
протягом останнього 10-річ-
чя. І, безсумнівно, урочисто 
були вшановані кращі коман-
ди криворізької Асоціації з 
міні-футболу (їх на сьогодні 
вже понад сто). Отримували 
вітання, побажання, нагоро-
ди в різних номінаціях кращі 
гравці, бомбардири, рефері, 
меценати нашого футболу, 
представники мас-медіа.

Як відомо, у чемпіонаті 
міста виступають представ-
ники другої, першої, вищої 
ліг. За підсумками минулого 
року вікторію в другій лізі 
здобула команда «Колос» із 
Софіївки (її тренер – Олег 
Манагаров). У першій лізі 
перемогу святкував теж 
«Колос», але вже з Новопіл-
ля (тренер – Віктор Карпов). 
 Кращим футболістом чем-
піонату-2012 визнано грав-
ця команди «Гірник – Вете-
ран» Валентина Платонова. 
Володарем Кубка міста й Су-
перкубка-2012 стала коман-
да «Еверест» (тренер коман-
ди – Віктор Бакум). І ось уже 
приймають вітання криво-
різькі представники вищої 
ліги. Третє місце здобув ко-
лектив «Ветерана» (тренер 
– Олег Чайка), друге – «Гір-
ник – Ветеран» (наставник 
– Валентин Платонов). Ну а 
чемпіоном у вищій лізі ста-
ла команда Кривого Рогу 
«Міттал» (тренер – Руслан 
Перевезій), якій було вруче-
но найголовніший трофей 
міського футболу.

Загалом, як завжди, яскра-
ве футбольне свято було ор-
ганізовано на найвищому 
рівні. Вдало доповнювали 
церемонію нагородження 
танцювальні та вокальні но-
мери самодіяльних артистів.

g Більярд

Аби вигравати, все одно, 
якими кулями грати
 Любителі кия добре знають, чим 
відрізняється гра «американка» 
від «комбінованої піраміди». Якщо 
в першій під час більярдної партії 
можна грати всіма кулями, то в 
другій – лише однією. І це, безумовно, 
складніше. Та маститим більярдистам 
все одно, якими кулями грати, щоб 
вигравати.

Це й підтвердили на недавньому чемпіонаті Кри-
вого Рогу лідери більярдного клубу «Абрикос» Влад 
Косогов та Артем Буданцев. У напруженій бороть-
бі серед 22 учасників (а всі суперничали в більярд-
ному клубі «Піраміда») вони посіли відповідно 
перше та друге місця в чемпіонаті міста. Третє в 
цьому турнірі з російського більярду (в «комбіно-
ваній піраміді») поділили між собою Михайло Ку-
чер та Богдан Рибалко – представники господарів 
змагань.

 – Турнір відбувся у дружній атмосфері, – інфор-
мує голова обласної організації Національної феде-
рації спортивного більярду України Олег Пудовкін. 
– Тому ми вдячні керівництву клубу «Піраміда» за 
створення комфортних умов для проведення цих 
баталій. Та розслаблятись нам ніколи, адже чет-
веро більярдистів з нашого міста днями в дніпро-
петровському клубі «Восход» будуть змагатися в 
чемпіонаті України з «комбінованої піраміди». Усі 
(а це Влад Косогов, Артур Березовський, Марія Пу-
довкіна та Віра Демиденко) налаштовані на макси-
мальний результат.

g Запливи в ДЮСШ № 8

Не втратили швидкості 
ветерани-плавці
Сповна в цю зимову пору задіяний 
басейн ДЮСШ № 8 (вул. Волосевича,1а). 
Залюбки тут змагаються на голубих 
доріжках як дітлахи, так і дорослі.

 – Провели ми, як і годиться, традиційні район-
ні змагання серед ветеранів Кривбасу, – зазначає 
директор восьмої дитячо-юнацької спортшколи 
Сергій Прокопенко. – Отож, запросили вихованців 
нашого басейну всіх років його існування. Плавці 
змагалися групами, починаючи з 25-річного віку 
через кожні 5 років, за підтримки як представни-
ків нашого відділення плавання, так і ДЮСШ № 10.

Серед почесних гостей та учасників були відо-
мі наставники: Віра Григорівна Смєлова – тренер 
олімпійського чемпіона 1980 року Сергія Фесенка, 
Алла Анатоліївна Герасько – тренер першого кри-
ворізького олімпійця Андрія Чердакова.

Ветерани плавання брали участь у запливах на 50 
метрів (вільний стиль, батерфляй, брас, на спині). 
Кращими на дистанції 50 метрів вільним стилем у 
своїх вікових групах стали Олена Нестеренко, Та-
мара Тарасова, Олег Оленович, Роман Дроботок, 
Олена Сімакова та інші.

Найліпші результати в запливі на дистанції 50 
метрів у стилі батерфляй продемонстрували Роман 
Дроботок, Людмила Радкевич, Віктор Горбенко. 
Серед «брасистів» не було рівних Віктору Горбен-
ку (50 метрів він подолав за 35,65 секунди). Таку ж 
дистанцію, але вже на спині, швидше від усіх про-
плив Василь Штанухін.

 Низький  уклін вам, ветерани!

  Команда однодумців – справжніх патріотів Кривбасу.

 «Кубок надії-2012» заслужено виграла команда 
загальноосвітньої школи-інтернату №9.
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 23.10, 01.10 

Спорт
06.15, 07.10, 08.05, 16.00, 

23.15 Погода
06.20 Рецепты здоровья
06.25 АгроЭра
06.30 Смех с доставкой 

на дом
07.15 Заголовки
07.20 Гигабайт
07.25 Страна on line
07.30 Гость студии
07.40 Эра бизнеса
07.45 Киножурнал «Хочу 

все знать»
08.15 Худ.фильм «Колду-

нья». 1 серия
09.00 Итоги недели
09.35 221. Экстренный вы-

зов. Неделя
10.15, 04.05 Сериал 

«Маруся»
11.45 Шеф-повар страны
12.35 Право на защиту
13.00 Темный силуэт
13.10, 18.55, 21.20 Деловой 

мир
13.20 Худ.фильм «Долгая 

дорога в дюнах» 1с
14.40 Окно в Америку
15.00, 18.20, 01.20, 02.15 

Новости (с сурдопере-
водом)

15.20, 20.55 Официальная 
хроника

15.30 Euronews
15.50 Наука
15.55, 04.00 Деловой мир. 

Агросектор
16.05 Худ.фильм «Кочую-

щий фронт»
17.30 Сериал «Соло для 

пистолета с оркестром»
18.45 Агро-News
19.15, 03.45 Сельсовет
19.35 Кривое зеркало
21.00, 05.35 Итоги дня
21.25 Шутка с В.Винокуром
21.55 Звезды юмора. 

В.Моисеенко, В.Данилец
22.55 Тройка, Кено, Секунда 

удачи
23.00, 01.00 Итоги
23.20 Кино в деталях
00.20 От первого лица
00.40 Между строк
01.45 О главном
02.35 Телеакадемия

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

19.30, 23.25 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

07.25 Мультфильм «Эски-
моска» (1)

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

12.00 Худ.фильм «На 
крючке» (1)

13.55 «Не ври мне - 3»
15.00 «Семейные мелодра-

мы - 2»
16.10 «Простошоу с Юрием 

Горбуновым»
16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 Сериал «Гюльчатай» 

(1)
22.20, 02.45 «Деньги»
23.40, 03.35 Сериал «Теория 

лжи - 3» (2)
00.40 Худ.фильм «Послед-

ний король Шотландии» 
(2)

04.20 Худ.фильм «Платон» 
(2)

ИНТЕР
05.20 «Верные друзья» (1)
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30 Спорт в Подробностях
09.10 Сериал «Лорд. Пес-

полицейский»
12.50, 18.10 Сериал «Хозяй-

ка тайги»
14.30 Худ.фильм «Максим 

Перепелица» (1)
16.25 «Жди меня»
20.00, 02.40 «Подробности»
20.30 «Спорт в Подроб-

ностях»
20.35 Сериал «Хозяйка 

тайги 2. К морю»
23.15 Сериал «Лектор» (2)
01.00 Худ.фильм «Тер-

минатор 3: Восстание 
машин» (2)

03.10 Док.фильм «Жад-
ность I»

ICTV
05.55 Служба розыска 

детей

06.00, 07.10, 01.20, 02.55 
Погода

06.05, 04.35 Свитанок
07.05, 07.45 Деловые факты
07.15 Сериал «Леся+Рома»
07.55 Факты недели
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.15, 00.35 Чрезвы-

чайные новости
10.05 Худ.фильм «Тупой и 

еще тупее»
11.55, 16.50 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей»
12.45 Факты. День
13.00 Худ.фильм «Идеаль-

ное убийство»
14.55, 20.00 Сериал «ГАИш-

ники»
18.45 Факты. Вечер
21.55 Сериал «Прокурор-

ская проверка»
22.55, 03.00 Свобода слова
01.25 ПроЦiкаве

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30 «Мiсто. Тиждень»
07.00, 09.30 «Погода»
07.10, 08.25, 09.35, 15.10, 

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

Маши»
08.00, 19.50 «Рассуждалки»
08.10, 09.40, 20.20, 21.45 «На 

землi на рiднiй...»
09.00 «Косметичка»
09.45 Молодёжная про-

грамма «Студия»
10.15, 02.30 Хит-парад «На 

все 100»
11.10, 21.50 «Епiзоди колиш-

нього»
11.15 «Сад. Огород. 

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

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

22.30, 01.30 «Мiсто»
15.15 Худ.фильм «Иван» 1 

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

Погода
18.15 Мультфильм
18.30, 02.00 Док.сериал 

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

ствия»
20.00 «Афиша»
20.05 «Медицинский теле-

журнал»
21.15 «На углу улиц»
22.00 «Беседы о вечном»
23.15 Док.фильм «Оксана 

Петрусенко»
23.45 «Вкусы культур»
00.10 «Антропологiя»
01.00 «Я i мiй дiм»
03.30 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

НОВЫЙ КАНАЛ
05.20, 04.50 Зона ночi 

Культура
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.05 

Репортер
07.35, 08.35, 19.30, 01.25 

Погода
09.00 Мультфильм «Том и 

Джерри: Шерлок Холмс»
10.00, 16.45 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире пре-
ступных страстей 3»

11.05 Сериал «Папины 
дочки»

13.15, 14.15 Kids Time
13.20 Мультсериал «Злюки 

бобры»
14.40, 15.40 Teen Time
14.45 Сериал «Друзья»
15.45 Сериал «Третья плане-

та от солнца»
17.55, 20.50 Сериал «Во-

ронины»
19.25, 01.20 Спортрепортер
19.50 Сериал «Не плачь по 

мне, Аргентина!»
21.55 Сериал «Светофор»
23.00 Сериал «Школа» (2)
00.10 Сериал «Дневники 

вампира» (2)
01.30 Сериал «Сплетница»
03.00 Служба розыска 

детей
03.05 Сериал «Соблазни-

тельные и свободные»
03.25, 04.25 Зона ночi
03.30 Запорiжська Сiч. 

Витоки
03.40 Зоряний час козацтва
03.55 Козаччина руїна
04.10 Там на горi сiч iде
04.30 Райськi сади гетьмана 

Сагайдачного
04.55 Тася
05.05 Кохання всього життя

СТБ

05.45 «Чужие ошибки. Про-
клятие дикой орхидеи»

06.30, 16.00 «Все буде 
добре!»

08.20, 18.20 «Невероятная 
правда о звездах»

10.00 Худ.фильм «Мой 
любимый гений» (1)

13.40 «МастерШеф»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.00 «Следствие ведут 

экстрасенсы»
21.00 Сериал «Самара» (1)
22.25 «Детектор лжи - 3»
23.20 «Битва экстрасенсов»
00.20 Сериал «Доктор 

Хаус» (2)
01.15 Худ.фильм «Галина» 

(2)

ТОНИС
06.00, 16.00, 03.55 Этот 

удивительный мир
06.30, 08.30 Мир за неделю
07.00, 05.00 Утренний 

espresso
08.55, 12.15, 15.15, 16.45, 

17.40, 18.55, 21.30 Погода
09.00 Наследство Кеннеди
10.00, 16.50 Алло, доктор!
11.15 Звездная родня
12.20 Любовь Жанны Д’Арк
14.00 Дикие лошади остро-

ва Сейбл
15.00, 18.30, 21.00 Служба 

новостей «Социальный 
пульс»

15.30 Светские хроники
17.45 Реальные истории. 

Женские слабости
18.50, 21.25 Экономический 

пульс
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Виктор Сухору-
ков, 3 часть

20.00 И ты, Брут. Всемирная 
история предательств

21.35 Татьяна Самойлова. 
До и после славы

22.40 Невероятные путе-
шествия

23.40, 04.20 Неизвестное об 
известных. Корейский 
леопард 1 серия (1)

00.35 Амурные мелодии (3)
01.15 Худ.фильм «Секс с 

фантазией» (3)
02.40 Худ.фильм «Компро-

метирующие ситуации. 
Шаловливые пальчики» 
(3)

ТЕТ
06.00 Сериал «Как я встре-

тил вашу маму» (1)
06.45 Узнай как
07.10 Лентяево
07.35, 08.25 Мультсериал 

«Даша-следопыт» (1)
08.00 Мультик с Лунтиком
09.00 Сериал «Кремлевские 

курсанты» (1)
10.00 Сериал «Все женщины 

- ведьмы» (1)
11.00 Сериал «Говорящая с 

призраками» (1)
12.00 Сериал «Метод Лав-

ровой» (1)
12.55 Твою маму!
13.35 Сериал «Моя прекрас-

ная няня» (1)
14.40, 20.30 Даешь моло-

дежь!
15.40, 01.25 Вайфайтеры
16.15 Сериал «Сплит» (1)
17.15 Досвидос
17.40 Сериал «Половинки» 

(1)
18.20, 21.35 Одна за всех
19.25 Богиня шопинга
19.50, 22.25 Сериал «Вось-

мидесятые» (2)
23.00 Дурнев+1
23.25 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
00.00 Сериал «Реальная 

кровь» (3)
01.00 Кузница звезд 3
01.50 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.15 Серебряный 

апельсин
06.10 Сериал «Ефросинья. 

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

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 12.45, 17.15 Сериал 

«След» (1)
09.50, 20.00 Сериал «Дикий 

- 3» (1)
11.45, 04.25 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.20, 02.50 Чистосердеч-

ное признание
16.00 Право на защиту
18.00 Сериал «Неравный 

брак» (1)
19.20, 03.50 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
20.50 Сериал «Кордон сле-

дователя Савельева» (1)
22.30 Худ.фильм «Ничего 

личного» (2)
01.00 Худ.фильм «Вне поля 

зрения» (2)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
14.00 «Программа пере-

дач»
14.05, 16.50, 17.20, 17.50, 

22.50, 23.50, 02.25, 03.55 
«Погода»

14.10 «5 элемент»
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 05.00 
«Время новостей»

15.15 «Мамина школа»
16.10 «Окно в Европу»
17.25 «В кабинетах»
18.15 «Территория закона»
18.40, 03.30 «Киевское 

время»
18.50, 23.40, 00.30, 03.20 

«Время спорта»
19.30, 20.10, 21.10, 01.10, 

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

Тайм»
22.15, 02.40 «Налоговый 

дневник»
22.40, 23.20, 00.15, 02.30, 

03.15 «Бизнес-время»
23.30, 00.25 «CRIME NEWS»
23.45, 00.35, 02.35, 03.25, 

04.15 «Обзор прессы»
03.40 «Утро со звездой»
04.20 «Не первый взгляд»
04.40 «Кино с Яниной Со-

коловой»

НТН
06.00 «Легенды уголовного 

розыска»
06.30 Худ.фильм «А если 

это любовь?»
08.05 «Агенты влияния»
09.00 «Православные 

святые»
10.40 Сериал «Паутина - 5»
14.40 Сериал «Слепой»
18.30 «Случайный сви-

детель»
19.00, 23.45, 01.50, 04.05 

«Свiдок»
19.20 Сериал «Литейный»
21.05 «Крутые 90-е»
21.55 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Лас-
Вегас» (2)

00.15 Худ.фильм «Гидра» (2)
02.20 Сериал «Чисто ан-

глийские убийства» (2)
04.35 «Уроки тетушки Совы»
05.00 «Правда жизни»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
10.10 Худ.фильм «Волшеб-

ная страна» (1)
11.50 Худ.фильм «Давайте 

потанцуем» (1)
13.45 «Пороблено в 

Українi»
15.00, 18.00 «Званый ужин»
15.50 «КВН-2012»
19.00 «Шопинг монстры»
19.50, 21.40 «Рассмеши 

комика»
20.45 «Большая разница»
22.30 Худ.фильм «Голый пи-

столет 33 1/3 - последнее 
оскорбление» (2)

23.50 Худ.фильм «Просто 
друзья» (1)

01.20 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
05.20 Сериал «Как сказал 

Джим»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.40 Подъем
07.10 «Экономика в 

деталях»
07.30, 08.30 Репортер
07.35, 08.35, 01.25 Погода
08.45 «Родительский клуб»
09.00 Мультфильм «Том и 

Джерри. Шерлок Холмс»
10.00, 16.45 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире пре-
ступных страстей 3»

11.05 Сериал «Папины 
дочки»

13.15, 14.15 Kids’ Time
13.20 Мультсериал «Злюки 

бобры»
14.40, 15.40 Teen Time
14.45 Сериал «Друзья»
15.45 Сериал «Третья плане-

та от солнца»
17.55 Сериал «Воронины»
19.00 Новости 11, 21.30, 

01.05, 03.25, 04.50 канала
19.25, 04.20 «Доживем по 

понедельника»
19.50 Сериал «Не плачь по 

мне, Аргентина!»
21.00 «Дело вкуса»
21.55 Сериал «Светофор»
23.00 Сериал «Школа»
00.10 Сериал «Дневники 

вампира»
01.20 Спортрепортер
01.30 Сериал «Сплетница»
03.00 Служба розыска 

детей
03.05 Сериал «Соблазни-

тельные и свободные»
03.55 «Путь к успеху»

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Утро России»
08.05 «Искатели»
09.00, 12.00, 14.00, 18.00 

Вести
09.30 Ток-шоу «1000 

мелочей»
10.15 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00, 03.10 Сериал «Ефро-

синья. Таежная любовь»
12.30, 15.30, 17.40 Местное 

время. Вести-Москва
12.50 Вести. Дежурная 

часть

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

13.55 Сериал «Институт 
благородных девиц»

14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Ласточкино 

гнездо»
18.30, 02.30 «Прямой эфир»
19.20 Сериал «Гром»
20.15 Сериал «Марьина 

роща»
22.05 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий
23.00 Сериал «Сонька. Про-

должение легенды»
23.50 «Девчата»
00.30 «Вести+»
00.50 Худ.фильм «Белые 

одежды». 1с
02.15 Вести.ru

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

Мухтара-2»
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 

Сегодня
08.25 Александр Журбин. 

Мелодии на память
09.05 Ты не поверишь!
10.00 «Таинственная 

Россия: Байкал. Живое 
озеро?»

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

чайное происшествие
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт»

15.35 Сериал «Супруги»
17.30 «Прокурорская 

проверка»
18.35 «Говорим и показы-

ваем»
19.25 Сериал «Легавый»
21.15 «Сегодня. Итоги»
21.40 Сериал «Дознава-

тель».
23.35 Сериал «Бригада»
01.40 Сериал «Город со-

блазнов»
03.30 «Криминальная 

Россия. Современные 
хроники». «Дело кон-
трабандистов. Иконы из 
России»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

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

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

вьица!»
14.00 Другие новости
14.25, 18.40 «Понять. Про-

стить»
15.35 «Хочу знать»
16.05, 01.55 «Ты не один»
16.30 «Дешево и сердито»
17.10, 02.20 Сериал «Не-

равный брак»
19.10, 03.05 «Давай по-

женимся!»
20.00, 01.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Грач»
23.15 «Вечерний Ургант»
23.50 «Свобода и справед-

ливость»
00.45 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 закупка
08.40 «Время обедать!»
09.10 «Доброго здоро-

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

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

брак»
14.00 Вечерние новости
15.10 «Давай поженимся!»
16.05 «Пусть говорят»
17.00 «Время»
17.30, 23.05 Сериал «Грач»
19.15 «Вечерний Ургант»
19.50 «Свобода и справед-

ливость»
20.45 Ночные новости
21.00 Худ.фильм «Казаки»

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

2 серия
10.00 Сериал «Мент в 

законе-5». Фильм 5 
«Продавцы бессмертия» 
3 серия

11.00 «Грани недели» с Вла-
димиром Кара-Мурзой

12.00 «Великий обман. 
Преступление ради 
искусства»

13.00 Худ.фильм «Пусть я 
умру, Господи...»

14.30 «Русский акцент» с 
Еленой Мещеряковой 
«Отбросы общества»

15.00, 17.00, 22.00 «Сейчас 
в мире»

15.08, 17.08, 01.00 «Особое 
мнение»

16.00, 02.00 Сериал «Фаво-
рит». 3 серия

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

дитский Петербург-8. 
Терминал». 3 серия

21.00, 03.00 Сериал «Мент 
в законе-5». Фильм 5 
«Продавцы бессмертия» 
4 серия

23.00 Худ.фильм «Даже 
не думай - 2. Тень неза-
висимости»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00 Сегодня. Дайджест
08.00 Дорогие депутаты
08.30, 16.30 Вокруг света
10.30 Цивилизация. Био-

террор
11.30 Ювелир ТВ
14.30 Лекции и события
17.30 Семь чудес Украины
17.45 Цивилизация. Пой-

мать рак
19.00, 23.00, 04.00 Знак вос-

клицания
19.30 Сегодня о главном
20.30, 23.30 Сегодня
21.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
22.00 Особый формат. Об-

уховская арифметика
00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.30 Худ.фильм «Ада, - это 

же неудобно» (1)

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.30 Худ.фильм «Яблоко 

раздора»
08.20 Док.фильм «Ольга 

Аросева. Другая жизнь 
пани Моники». 12+

09.10 Петровка, 38, 17.45, 
02.35 16+

09.30, 12.30, 15.30, 20.00 
События

09.50 «Постскриптум». 16+
10.55 «В центре событий». 

16+
11.55 Ток-шоу «Pro жизнь». 

16+
12.50, 17.30 Город новостей
13.10 «Наша Москва» 12+
13.30 Сериал «Государ-

ственная граница». 12+
14.50 Док.сериал «Хищни-

ки». 12+
15.55 «Битва за красоту». 

Специальный репортаж. 
16+

16.25 «Право голоса». 16+
18.00 Сериал «Баллада о 

бомбере». 16+
20.20 «Без обмана. Ближе к 

телу» 16+
21.10 Док.фильм «Игорь 

Кваша. Против течения». 
12+

22.00 События. 25-й час
22.35 Сериал «Пуаро Агаты 

Кристи». «Исчезновение 
господина Давенхайма». 
12+

23.40 Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи». «Двойной грех». 
12+

00.45 Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 12+

02.55 Док.фильм «Квартир-
ное рейдерство». 16+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
07.00 Худ.фильм «Приклю-

чения Электроника»
11.00 Док.фильм про кино
12.00 Худ.фильм «Финист - 

Ясный сокол»
13.30 Худ.фильм «Семейное 

счастье»
15.00 Сериал «Красная 

капелла»
17.00 Худ.фильм «Выстрел»
18.30 Худ.фильм «Ангелы 

смерти»
20.00 Сериал «Красная 

площадь»
22.00 Худ.фильм «Война 

Харта»
23.30 Худ.фильм «Гангстер»
01.00 Худ.фильм «Воры в 

законе»
02.30 Худ.фильм «Високос-

ный год»
04.00 Худ.фильм «Горо-

жане»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Драма 

«Горбун» 12+
10.15, 18.15, 02.15 Комедия 

«Фильм со мной в глав-
ной роли» 16+

11.50, 19.50, 03.50 Драма «8 
с половиной» 12+

14.10, 22.10, 06.10 Боевик 
«Око за око» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Худ.

фильм «Свистать всех 
наверх!». 6+

02.10, 08.10, 14.10 Мультсе-
риал «Наш друг Пиши-
читай» 0+, «На лесной 
тропе» 0+, «Машенька» 
0+, «Щенок и старая 
тапочка» 0+

03.00, 09.00, 15.00 
Мультсериал «Письма 
от Феликса» 12+, «До-
брыня Никитич» 12+, м/ф 

«Вернулся служивый 
домой» 6+

04.00, 10.00, 16.00 Худ.
фильм «Савраска», «Не-
мухинские музыканты» 
6+

05.30, 11.30, 17.30 Мультсе-
риал «Супергерои» 12+

06.00, 12.00, 18.00 «Всемир-
ная картинная галерея с 
тетушкой Совой» 6+, м/ф 
«Катерок» 0+

НАШЕ КИНО
06.00 Худ.фильм «Осторож-

но, бабушка!». 6+
08.00 Худ.фильм «Завтра 

была война». 12+
10.00 Худ.фильм «Захочу - 

полюблю». 12+
12.00 Худ.фильм «Станица 

Дальняя». 6+
13.30 Худ.фильм «Сержант 

милиции». 3 серия 6+
15.00 Худ.фильм «Любить 

человека «. 1 серия 6+
16.30 Худ.фильм «Любить 

человека «. 2 серия 6+
18.00 Худ.фильм «Меченый 

атом». 6+
20.00 Худ.фильм «Просто 

Саша». 6+
22.00 Худ.фильм «Без 

мундира». 12+
00.00 Худ.фильм «Сегодня - 

новый аттракцион». 6+
01.30 Худ.фильм «Угрюм-

река». 1 серия 12+
03.00 Худ.фильм «Рассказ о 

простой вещи». 6+
04.30 Худ.фильм «При-

звание». 6+

КИНОКЛУБ
05.00 Худ.фильм «Ад для 

героев» 16+
07.00 Худ.фильм «По вер-

сии Барни» 16+
09.15, 01.00 Худ.фильм 

«Белый клык» 6+
11.00, 03.00 Худ.фильм «Ис-

кусственная ложь» 16+
13.00 Худ.фильм «Гитара» 

18+
15.00 Худ.фильм «От заката 

до рассвета 2: Кровавые 
деньги из Техаса» 16+

16.30 «Плюс кино» 12+
17.00 Худ.фильм «Рыжий 

пёс» 12+
19.00 Худ.фильм «Прише-

лец из космоса» 16+
21.00 Худ.фильм «Неприят-

ности с Гарри» 12+
23.00 Худ.фильм «Братство 

по крови» 16+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Было ВРЕМЯ» 16+
05.00 «Под знаком зодиака. 

Водолей» 12+
06.30 «Песня-87» 12+
08.00, 14.00 Фильм-

спектакль «Мастер и 
Маргарита» 12+

09.30 «Пока все дома» 12+
10.00 «Спорт и музыка» 12+
11.00, 02.00 «Колба време-

ни» 16+
12.00 «В гостях у Валентина 

Распутина» 12+
12.55 «Голоса друзей» 12+
16.00 «Автограф» 12+
17.30 Худ.фильм «Соль 

земли» 4 серия 12+
18.40 Док.фильм «Лас-Вегас 

днем и ночью» 12+
19.00, 01.00 «ВРЕМЯ» 12+
20.00 «Рожденные в СССР» 

12+
21.00 «Парад звезд» 12+
22.00 «Камера смотрит в 

мир» 12+
23.00 «Константин Симо-

нов. Стихи» 12+
23.30 Худ.фильм «Соль 

земли» 3 серия 12+
03.00 Программа «ТЕМА» 

12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 «Москва. Три вокзала 

- 5». 23 серия «Большой 
куш». 16+

20.00 «Агент особого назна-
чения - 3». ф.8. «Любовь 
и барабан». 2 ч. 16+

21.00 «Второй убойный». 
ф.7. «Торжество». 1 серия 
16+

22.00 «Из жизни капитана 
Черняева». ф.1. «Отпуск в 
январе». 2 серия 16+

23.00 «Криминальное 
видео - 2». ф.1. «Черный 
человек». 2 серия 16+

00.00 «Горыныч и Викто-
рия». 2 серия «Ритуаль-
ное убийство». 2 ч. 16+

TV 1000
02.00 Комедия «Выход на 

сцену» 12+
04.00 Комедия «Любовь по 

правилам и без» 16+
06.15 Драма «Девять» 16+
08.20 Худ.фильм «In and 

Out» U
10.00 Приключения «Ок-

тябрьское небо» 12+
12.00 Боевик «Воин» 12+
14.25 Комедия «Переход-

ный возраст» 16+
16.00 Драма «Шери» 16+
18.00 Боевик «Война 

миров» 16+
20.10 Криминальное кино 

«Отважная» 16+
22.30 Драма «Студенческая 

команда» 12+

00.20 Драма «Вики Кристи-
на Барселона» 16+

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

зилла» (1)
08.15 «Улётное видео по-

русски»
08.35 «Облом UA»
09.00 Худ.фильм «Робин 

Гуд» (1)
11.10 Худ.фильм «Рыжая 

Соня» (1)
13.00 Худ.фильм «Конан-

Варвар» (1)
15.40 Худ.фильм «Мумия: 

принц Египта» (1)
18.15 Сериал «Братья» (1)
20.10, 21.40 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
20.35 «Месть природы»
21.00 Новости 2+2
23.10 Худ.фильм «Конан 

Варвар» (2)
01.20 Худ.фильм «Бла-

дрейн» (3)
02.55 «Дорожные войны»
04.05 Худ.фильм «Аквари-

ум» (1)

TV1000 ACTION
03.00 Драма «Макбет» 16+
05.00 Научная фантастика 

«Монстры» 16+
06.40 Боевик «Соломон 

Кейн» 18+
08.35 Боевик «Годзилла» 

16+
11.00 Криминальное кино 

«Зона преступности» 16+
13.00 Драма «Заноза» 18+
14.40 Боевик «Убить Билла 

2» 18+
17.00 Боевик «После за-

ката» 12+
19.00 Комедия «Скамейка 

запасных» 16+
21.00 Драма «Рыжий пёс» 

16+
23.00 Мягкая эротика 

«Девочки с автобусной 
остановки» 18+

00.25 Мягкая эротика «Ан-
гельские глазки» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Сериал «Иван По-

душкин. Джентльмен 
сыска-2» 12+

05.30, 07.25, 16.00, 17.55, 
00.55 «Окно в кино»

05.35, 16.10 Сериал «Вепрь» 
16+

06.30, 17.00, 01.00 Сериал 
«Наследство» 16+

07.30 Сериал «Семнадцать 
мгновений весны» 12+

10.00 Сериал «Кадеты» 12+
11.50 Худ.фильм «Просто 

Саша»
13.10 Худ.фильм «Происше-

ствие в Утиноозёрске»
14.25 Худ.фильм «Два 

дня» 12+
18.00 Худ.фильм «Всадник 

по имени Смерть» 16+
19.50 Худ.фильм «Золотое 

сечение» 18+
21.30 Худ.фильм «Не бойся, 

я с тобой» 12+
00.05 Худ.фильм «Душа 

зовёт»

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицейская 

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 Худ.фильм «Вне игры»
11.40, 17.00 Сериал «Отчаян-

ные родители»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол»
16.30 Мультсериал «Сокро-

вища острова черепах»
19.00 Сериал «Элен и 

ребята»
20.15 «33 м2»
21.00 Худ.фильм «Боги 

речного мира»

MAXXI-TV
06.40, 19.30 Йога
07.25, 09.05, 01.10 

MaxxiМузыка
07.35 «Сбросим лишнее»
07.55, 09.55, 11.45, 19.05 

Союзмультфильм
08.30, 19.15, 21.25 «Все про 

все»
08.45, 12.40 «Восточные 

танцы»
09.10, 16.25 «Вкус сыра»
10.40, 12.25, 22.55 «Ukrainian 

Fashion Week»
11.05 «Джунгли шоу-

бизнеса»
13.15, 17.00 Ювелирочка
16.20 Магазин на диване
20.05 «Взрослые дети»
20.50 «Мама в большом 

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

УТ-1

ТРК "КРИВОРІЖЖЯ"
09:00 – 09:30 День за днем
09:30 – 09:45 Моя профессия
09:45 – 10:00 Новая волна
19:00 – 19:20 Кривбасс-Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 –  20:00 Диалог

Понеділок, 4 лютого
Cхід 7.29 Захід 16.56
Тривалість дня 9.27

Схід 1.47 
Захід 10.55

СтрілецьТимофій, Анастасій, Георгій, Петро, Леонтій
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 23.10, 01.10 

Спорт
06.15, 07.10, 08.05, 15.50, 

23.15 Погода
06.20 Рецепты здоровья
06.25 АгроЭра
06.30 Смех с доставкой 

на дом
07.15 Заголовки
07.20 Стройплощадка
07.25 Страна on line
07.30 Гость студии
07.40 Эра бизнеса
07.45 Киножурнал «Хочу 

все знать»
08.15 Худ.фильм «Колду-

нья». 2 серия
09.00, 21.00, 05.35 Итоги дня
09.20, 15.20, 20.55 Офици-

альная хроника
09.25, 03.30 Аудиенция. 

Страны от А до Я
09.45 «Секреты успеха» с 

Н.Городенской
10.15, 04.05 Сериал 

«Маруся»
11.40 В гостях у Д.Гордона
12.30 Шаг к звездам
13.15, 18.45, 21.20 Деловой 

мир
13.20 Желаем счастья
13.45 Худ.фильм «Долгая 

дорога в дюнах» 2с
15.00, 18.20, 01.20, 02.15 

Новости (с сурдопере-
водом)

15.25 Euronews
15.40 Наука
15.45, 04.00 Деловой мир. 

Агросектор
15.55 Худ.фильм «Восточ-

ный коридор»
17.30 Сериал «Соло для 

пистолета с оркестром»
19.00 221. Экстренный вы-

зов. Неделя
19.45 Кривое зеркало
21.25 Социальное шоу 

«Адреналин»
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00, 01.00 Итоги
23.20 Худ.фильм «Мужская 

работа». 1 серия
00.20 От первого лица
00.40 Между строк
01.45 О главном
02.35 Телеакадемия
03.50 Мир атома

КАНАЛ «1+1»
06.05 «Служба поиска 

детей»
06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.15, 03.10 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, 17.10 Сериал 
«Величественные века. 
Роксолана» (1)

12.00, 20.15 Сериал «Гюль-
чатай» (1)

14.00 «Не ври мне - 3»
15.00 «Семейные мелодра-

мы - 2»
16.10 «Простошоу с Юрием 

Горбуновым»
16.45 «ТСН. Избранное»
22.10, 02.25 «Украинские 

сенсации»
23.30, 03.25 Сериал «Теория 

лжи - 3» (2)
00.30, 04.10 Худ.фильм 

«Реликт» (3)

ИНТЕР
05.35 Сериал «Лектор»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30 Спорт в Подробностях
09.10, 20.35 Сериал «Хозяй-

ка тайги 2. К морю»
11.50 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леонидом 
Каневским 2»

12.55 Худ.фильм «Петровка, 
38» (1)

14.40 Худ.фильм «Огарева, 
6» (1)

16.15 Сериал «Сердце 
матери»

18.10 Сериал «Остров не-
нужных людей»

20.00, 02.45 «Подробности»
20.30, 03.15 «Спорт в Под-

робностях»
23.15 Сериал «Лектор» (2)
01.05 Худ.фильм «Золото 

дураков»

03.20 Док.фильм «Жад-
ность I»

ICTV
05.35, 07.15, 01.45, 04.20 

Погода
05.40 Факты
06.05, 04.25 Свитанок
07.05, 07.45 Деловые факты
07.20 Сериал «Леся+Рома»
07.55 Экстренный вызов
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.15, 01.00 Чрезвы-

чайные новости
10.05, 16.55 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей»
12.45 Факты. День
13.00 Анекдоты по-

украински
13.05 Сериал «Группа 

«Zeta»-2»
14.00, 21.55 Сериал «Про-

курорская проверка»
15.00, 20.00 Сериал «ГАИш-

ники»
18.45 Факты. Вечер
23.00 Худ.фильм «Рокки» (2)
01.50 Худ.фильм «Кошка 

Балу» (2)
03.25 ПроЦiкаве

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Косметичка»
07.45, 18.15 Мультфильм
08.00 «Пiдземка»
08.10, 04.45 «Близкие Путе-

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

суждалки»
09.50 «Сад. Огород. 

Цветник»
10.05 «Зооквартал»
10.35 Док.фильм «Оксана 

Петрусенко»
11.00 «Мир животных»
11.25, 22.25 «Епiзоди колиш-

нього»
11.30, 23.45 «Вкусы культур»
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, 20.20, 22.20 «На землi 

на рiднiй...»
15.15 Худ.фильм «Дети 

капитана Гранта» 1 
категория

16.45 «Мiський роман»
17.25 Молодёжная про-

грамма «Студия»
18.10 Погода
18.30 «Контакт»
19.25, 02.00 Док.сериал 

«Этот загадочный мир»
19.45 «Афиша»
19.50 «Шаг навстречу»
20.05 «Резонанс»
21.10, 23.10 «Гарна новина»
21.15 «Енергозаощад-

ження»
21.30 «ARTiCOOL»
22.00 «Медицинский 

журнал»
23.15 Док.фильм «... вiд 

Булгакова»
00.10 «Антропологiя»
01.00 «Я i мiй дiм»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

НОВЫЙ КАНАЛ
05.20, 04.50 Зона ночi 

Культура
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 

Репортер
07.35, 08.35, 19.30, 01.25 

Погода
09.00, 19.50 Сериал «Не 

плачь по мне, Арген-
тина!»

10.05, 16.45 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире пре-
ступных страстей 3»

11.15 Сериал «Папины 
дочки»

13.25, 14.25 Kids Time
13.30 Мультсериал «Злюки 

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

та от солнца»
17.55, 20.50 Сериал «Во-

ронины»
19.25, 01.20 Спортрепортер
21.55 Сериал «Светофор»
23.00 Сериал «Школа» (2)
00.05 Сериал «Дневники 

вампира» (2)
01.30 Сериал «Сплетница»
02.55 Сериал «Соблазни-

тельные и свободные»
03.15, 04.15 Зона ночi

03.20 Драй Хмара останнi 
сторiнки

03.50 Птахи гнiзда Марiї
04.20 Моя адреса - Соловки. 

Пастка
04.40 Зоря вечiрняя
04.55 Так нiхто не кохав

СТБ
04.55 «Чужие ошибки. Лю-

бовник моей мамы»
05.40, 16.00 «Все буде 

добре!»
07.20, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.00 Худ.фильм «Полет 

бабочки» (1)
12.40 «МастерШеф»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.00 «Следствие ведут 

экстрасенсы»
21.00 Сериал «Самара» (1)
22.25 «Дорогая, мы убива-

ем детей»
00.15 Сериал «Доктор 

Хаус» (2)
01.05 Худ.фильм «Галина» 

(2)

ТОНИС
06.00, 16.00, 03.45 Этот 

удивительный мир
06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.55, 18.50, 21.25 Экономи-
ческий пульс

07.00, 04.50 Утренний 
espresso

08.55, 12.10, 15.15, 16.45, 
17.40, 18.55, 21.30 Погода

09.00, 20.00 И ты, Брут. 
Всемирная история пре-
дательств

10.00, 16.50 Алло, доктор!
11.15 Татьяна Самойлова. 

До и после славы
12.15 Реальные истории. 

Женские слабости
14.00, 22.40 Невероятные 

путешествия
15.30 Кумиры
15.45 Цивилизация 

Incognita
17.45 Социальный статус: 

ваша пенсия
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Андрон Ми-
халков-Кончаловский, 
1 часть

21.35 Отцы-одиночки
23.40, 04.10 Неизвестное об 

известных. Корейский 
леопард 2 серия (1)

00.35 Амурные мелодии (3)
01.00 Худ.фильм «Тело и 

душа-2» (3)
02.35 Худ.фильм «Летние 

забавы» (3)

ТЕТ
06.00 Сериал «Как я встре-

тил вашу маму» (1)
06.45 Узнай как
07.10 Лентяево
07.35, 08.25 Мультсериал 

«Даша-следопыт» (1)
08.00 Мультик с Лунтиком
09.00 Сериал «Кремлевские 

курсанты» (1)
10.00 Сериал «Все женщины 

- ведьмы» (1)
11.00 Сериал «Говорящая с 

призраками» (1)
12.00 Сериал «Метод Лав-

ровой» (1)
12.55, 19.25 Богиня шопинга
13.35 Сериал «Моя прекрас-

ная няня» (1)
14.40, 20.30 Даешь моло-

дежь!
15.40, 01.25 Вайфайтеры
16.15 Сериал «Сплит» (1)
17.15 Досвидос
17.40 Сериал «Половинки» 

(1)
18.20, 21.35 Одна за всех
19.50, 22.25 Сериал «Вось-

мидесятые» (2)
23.00 Анекдоты
23.25 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
00.00 Сериал «Реальная 

кровь» (3)
01.00 Кузница звезд 3
01.50 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.15 Серебряный 

апельсин
06.10 Сериал «Ефросинья. 

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

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 12.45, 17.15 Сериал 

«След» (1)
09.50, 20.00 Сериал «Дикий 

- 3» (1)
11.45, 04.25 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.20, 03.00 Чистосердеч-

ное признание
16.00 Право на защиту
18.00 Сериал «Неравный 

брак» (1)
19.20, 03.50 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
20.50 Сериал «Кордон сле-

дователя Савельева» (1)
21.45 Сериал «Супруги» (1)
23.30 Сериал «Гримм» (2)

00.15 Худ.фильм «Ничего 
личного» (2)

02.15 Сериал «Безмолвный 
свидетель - 2» (2)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»
06.45, 07.25, 08.15, 18.50, 

23.40, 00.25, 03.20 «Вре-
мя спорта»

06.50, 23.45, 00.35, 02.35, 
03.25, 03.35, 04.15 «Обзор 
прессы»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 05.00 
«Время новостей»

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

07.15 «Автопилот-ново-
сти»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

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

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

09.15, 13.35, 14.10, 15.15 «5 
элемент»

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

13.10 «Налоговый днев-
ник»

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

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

ствий»

НТН
05.25 Худ.фильм «Аттестат 

зрелости»
06.55 Худ.фильм «В двух 

шагах от «Рая»
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 Сериал «Срочно в 

номер - 3»
11.45 Сериал «Детективы»
12.50 Сериал «Русское 

лекарство»
14.55, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
16.45, 19.00, 23.45, 01.50, 

04.05 «Свiдок»
17.00 Сериал «1942»
21.45 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Лас-
Вегас» (2)

00.15 Худ.фильм «Огр» (3)
02.20 Сериал «Чисто ан-

глийские убийства» (2)
04.35 «Речовий доказ»
05.20 «Уроки тетушки Совы»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
10.20 «Женская лига»
11.10, 23.50 Худ.фильм 

«Жандарм в Нью-Йорке» 
(1)

13.00, 23.00 Сериал «Кли-
ника»

13.50 Сериал «Менталист»
14.40, 19.00 «Шопинг 

монстры»
15.30, 18.00 «Званый ужин»
16.20 «Орёл и Решка»
17.10 «Дом на зависть всем»
19.50 «Большая разница»
20.45 «Бойцовский клуб»
21.40 «Штучки»
01.30 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
05.20 Сериал «Как сказал 

Джим»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.40 Подъем
07.10 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 01.00, 03.15, 
04.50 канала

09.00 Сериал «Не плачь по 
мне, Аргентина!»

10.05, 16.45 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире пре-
ступных страстей 3»

11.15 Сериал «Папины 
дочки»

13.25, 14.25 Kids’ Time
13.30 Мультсериал «Злюки 

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

та от солнца»
17.55 Сериал «Воронины»
19.30 «36,6»
20.00 «Сектор V.I.P.»
22.00 «Просто собака»
22.20 «Перевоплощение»
23.00 Сериал «Школа»
00.05 Сериал «Дневники 

вампира»
01.30 Сериал «Сплетница»
02.55 Сериал «Соблазни-

тельные и свободные»
03.50 Птахи гнiзда Марiї
04.15 Зона ночi
04.20 Моя адреса - Соловки. 

Пастка
04.40 Зоря вечiрняя

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

Продолжение легенды»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Вести
09.30 Ток-шоу «1000 

мелочей»
10.15 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00, 03.10 Сериал «Ефро-

синья. Таежная любовь»
12.30, 15.30, 17.40 Местное 

время. Вести-Москва
12.50 Вести. Дежурная 

часть
13.00 Ток-шоу «Дело Х. 

Следствие продолжа-
ется»

13.55 Сериал «Институт 
благородных девиц»

14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Ласточкино 

гнездо»
18.30, 02.30 «Прямой эфир»
19.20 Сериал «Гром»
20.15 Сериал «Марьина 

роща»
22.05 «Специальный 

корреспондент»
00.00 «Вести+»
00.20 «Честный детектив»
00.50 Худ.фильм «Белые 

одежды». 2с
02.15 Вести.ru

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

Мухтара-2»
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 

Сегодня
08.25 «Кулинарный по-

единок»
09.25 Русская начинка
10.00 Сериал «Алиби» на 

двоих»
11.35 «До суда»
12.35 Суд присяжных
13.35, 16.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт»

15.35 Сериал «Супруги»
17.30 «Прокурорская 

проверка»
18.35 «Говорим и показы-

ваем»
19.25 Сериал «Легавый»
21.15 «Сегодня. Итоги»
21.40 Сериал «Дознаватель»
23.35 Сериал «Бригада»
01.40 Сериал «Город со-

блазнов»
03.30 «Криминальная 

Россия. Современные 
хроники». «Неокончен-
ная война»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

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

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

вьица!»
14.00 Другие новости
14.25, 18.40 «Понять. Про-

стить»
15.35 «Хочу знать»
16.05, 01.55 «Ты не один»
16.30 «Дешево и сердито»
17.10, 02.20 Сериал «Не-

равный брак»
19.10, 03.05 «Давай по-

женимся!»
20.00, 01.05 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Грач»
23.15 «Вечерний Ургант»
23.50 Ночные новости
00.05 «Задиры». Новый 

сезон

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

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

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

стить
11.15 «Хочу знать»
11.45 «Ты не один»
12.30, 22.25 «Дешево и 

сердито»
13.10 Сериал «Неравный 

брак»
14.00 Вечерние новости
15.10 «Давай поженимся!»
16.05 «Пусть говорят»
17.00 «Время»
17.30, 23.05 Сериал «Грач»
19.15 «Вечерний Ургант»
19.50 Ночные новости
20.05 Сериал «Задиры»
21.05 Худ.фильм «Если бы я 

был начальником...»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Фаворит». 

3 серия
10.00 Сериал «Мент в 

законе-5». Фильм 5 
«Продавцы бессмертия» 
4 серия

11.00 «Германия за неделю»
11.30 «Американский 

ликбез» «Русские амери-
канцы. Ирвинг Берлин»

12.00 «Полный альбац»
13.00 Худ.фильм «Даже 

не думай - 2. Тень неза-
висимости»

15.00, 17.00, 22.00 «Сейчас 
в мире»

15.08, 17.08, 01.00 «Особое 
мнение»

16.00, 02.00 Сериал «Фаво-
рит». 4 серия

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

дитский Петербург-8. 
Терминал». 4 серия

21.00, 03.00 Сериал «Мент 
в законе-5». Фильм 6 
«Последняя схватка» 
1 серия

23.00 Худ.фильм «Второсте-
пенные люди»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
08.00, 20.30, 23.30 Сегодня
08.30, 16.30 Вокруг света
09.35 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.30 Цивилизация. Пой-

мать рак
11.30 Ювелир ТВ
14.30 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
15.30 Особый формат. Об-

уховская арифметика
17.30 Семь чудес Украины
17.45 Цивилизация. Созда-

вая историю
19.00, 23.00, 04.00 Знак вос-

клицания
21.00 «Тендер News» с На-

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

Радзивилл» (1)

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.25 Худ.фильм «Безбилет-

ная пассажирка». 12+
07.45 Петровка, 38, 17.45 

16+
08.05, 09.50 Худ.фильм 

«Любка». 16+
09.30, 12.30, 15.30, 20.00 

События
11.40 Ток-шоу «Pro жизнь». 

16+
12.50, 17.30 Город новостей
13.10 «Наша Москва» 12+
13.30 Сериал «Государ-

ственная граница». 12+
14.50 Док.сериал «Хищни-

ки». 12+
15.55 «Доказательства 

вины. Пропал ребенок!» 
16+

16.25 «Право голоса». 16+
18.00 Сериал «Баллада о 

бомбере». 16+
20.20 Док.фильм «Знаки 

судьбы». 12+
22.00 События. 25-й час
22.35 Худ.фильм «Фанто-

мас». 12+
00.35 Худ.фильм «Яблоко 

раздора»
02.20 «Врачи» 12+
03.05 «Без обмана. Ближе к 

телу» 16+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.30 Худ.фильм «Завтрак 

на траве»
11.00 Док.фильм про кино
12.00 Худ.фильм «Первый 

парень»
13.30 Худ.фильм «Опекун»
15.00, 20.00 Сериал «Крас-

ная площадь»
17.00 Худ.фильм «Горо-

жане»
18.30 Худ.фильм «Генерал»
22.00 Худ.фильм «Гангстер»
23.30 Худ.фильм «Мертвец 

идет»
01.00 Худ.фильм «Ангелы 

смерти
02.30 Худ.фильм «Финист - 

Ясный сокол»
04.00 Худ.фильм «Наша 

дача»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Боевик 

«На пределе. Группа 
«Антитеррор»» 12+

09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Крупная ставка» 16+

11.00, 19.00, 03.00 Драма 
«Человек, который 
смеется» 12+

12.25, 20.25, 04.25 Драма 
«Разрисованная вуаль» 
12+

14.35, 22.35, 06.35 Триллер 
«Напрямую» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Худ.фильм 

«Ральф, здравствуй!». 6+
02.10, 08.10, 14.10 Муль-

тсериал «Наш друг 
Пишичитай» 0+, «Первая 
скрипка» 6+, «Мышь и 
верблюд» 6+,

03.00, 09.00, 15.00 Муль-

тсериал «Письма от 
Феликса» 12+, «Садко 
богатый» 12+, «Котик и 
Петушок» 0+

04.00, 10.00, 16.00 Худ.
фильм «В одно пре-
красное детство» 6+, 
«Синеглазка». 12+

05.30, 11.30, 17.30 Мультсе-
риал «Супергерои» 12+

06.00, 12.00, 18.00 «Всемир-
ная картинная галерея с 
тетушкой Совой» 6+, м/ф 
«Алешкины сказки» 0+

НАШЕ КИНО
06.00 Худ.фильм «Меченый 

атом». 6+
08.00 Худ.фильм «Просто 

Саша». 6+
10.00 Худ.фильм «Без 

мундира». 12+
12.00 Худ.фильм «Сегодня - 

новый аттракцион». 6+
13.30 Худ.фильм «Угрюм-

река». 1 серия 12+
15.00 Худ.фильм «Рассказ о 

простой вещи». 6+
16.30 Худ.фильм «При-

звание». 6+
18.00 Худ.фильм «Ссора в 

Лукашах». 6+
20.00 Худ.фильм «Смирен-

ное кладбище». 16+
22.00 Худ.фильм «Капаблан-

ка». 6+
00.00 Худ.фильм «Гроза». 

12+
01.30 Худ.фильм «Угрюм-

река». 2 серия 12+
03.00 Худ.фильм «Здесь 

наш дом». 1 часть 6+
04.30 Худ.фильм «Здесь 

наш дом». 2 часть 6+

КИНОКЛУБ
05.00 Худ.фильм «Гитара» 

18+
07.00 Худ.фильм «От заката 

до рассвета 2: Кровавые 
деньги из Техаса» 16+

09.00, 01.15 Худ.фильм 
«Рыжий пёс» 12+

11.00, 03.00 Худ.фильм 
«Пришелец из космоса» 
16+

13.00 Худ.фильм «Неприят-
ности с Гарри» 12+

15.00 Худ.фильм «Братство 
по крови» 16+

17.00 Худ.фильм «Помести 
чудовище на первую 
полосу» 16+

18.30 «Плюс кино» 12+
19.00 Худ.фильм «Виновен 

вне подозрений» 16+
21.00 Худ.фильм «Материк» 

16+
23.00 Худ.фильм «Ещё один 

год» 12+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Спорт и музыка» 12+
05.00, 14.00, 20.00 «Рожден-

ные в СССР» 12+
06.00 «В гостях у Валентина 

Распутина» 12+
06.55 «Голоса друзей» 12+
08.00, 02.00 Фильм-

спектакль «Мастер и 
Маргарита» 12+

10.00 «Автограф» 12+
11.30 Худ.фильм «Соль 

земли» 4 серия 12+
12.40 Док.фильм «Лас-Вегас 

днем и ночью» 12+
13.00, 19.00 «ВРЕМЯ» 12+
15.00, 21.00 «Парад звезд» 

12+
16.00 Док.фильм «Толстяк» 

на связь не выйдет» 12+
17.05 Фильм-концерт «От-

ражение» 12+
17.30 Худ.фильм «Соль 

земли» 5 серия 12+
18.40 «Старинные русские 

романсы» 12+
22.00 «Было ВРЕМЯ» 16+
23.00 «Под знаком зодиака. 

Водолей» 12+
00.30 «Песня-87» 12+
03.30 «Пока все дома» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 «Москва. Три вокзала 

- 5». 24 серия «Ненужный 
свидетель». 16+

20.00 «Еще не вечер». ф.1. 
«Черный чемодан». 1 
серия 16+

21.00 «Второй убойный». 
ф.7. «Торжество». 2 серия 
16+

22.00 «Из жизни капитана 
Черняева». ф.1. «Отпуск в 
январе». 3 серия 16+

23.00 «Криминальное 
видео - 2». ф.1. «Черный 
человек». 3 серия 16+

00.00 «Горыныч и Викто-
рия». 3 серия «Анти-
фокус». 16+

TV 1000
02.00, 00.15 Боевик «Короли 

Догтауна» 16+
04.00 Драма «Девять» 16+
06.10 Комедия «Переход-

ный возраст» 16+
08.00 Драма «Студенческая 

команда» 12+
09.50 Боевик «Война 

миров» 16+
12.00 Боевик «Перевозчик 

3» 16+
13.50 Криминальное кино 

«Пылающая равнина» 
16+

15.50 Драма «Мария-Антуа-
нетта» 16+

18.00 Комедия «По версии 
Барни» 16+

20.20 Драма «Вики Кристи-
на Барселона» 16+

22.05 Комедия «Сильная 
женщина» 16+

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

зилла» (1)
08.15, 10.45 «Улётное видео 

по-русски»
08.35 «Облом UA»
09.00, 21.00 Новости 2+2
09.40, 20.10 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
11.00 Сериал «Кодекс 

чести» (1)
14.00 Сериал «Солдаты» (1)
16.00 Сериал «Команда 

Че» (1)
18.15 Сериал «Братья» (1)
20.35 «ДжеДАИ»
21.25 Худ.фильм «Ско-

рость» (1)
00.00 Худ.фильм «Послед-

ний рубеж» (2)
01.40 Худ.фильм «Робин 

Гуд» (1)
03.20 «Дорожные войны»
04.05 Худ.фильм «Аквари-

ум» (1)

TV1000 ACTION
03.00 Драма «Заноза» 18+
04.40 Боевик «Соломон 

Кейн» 18+
06.40 Боевик «Хроники 

мутантов» 16+
08.40 Боевик «Убить Билла 

2» 18+
11.00 Боевик «После за-

ката» 12+
13.00 Боевик «Супергерой-

ское кино» 16+
15.00 Триллер «Горячие 

новости» 18+
16.45 Комедия «Скамейка 

запасных» 16+
19.00 Боевик «Дети шпио-

нов 4D» 12+
20.40 Боевик «Домино» 16+
23.00 Мягкая эротика «Мо-

менты страсти» 18+
00.15 Мягкая эротика 

«Девочки с автобусной 
остановки» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Худ.фильм «Без права 

на ошибку» 16+
05.30, 07.25, 16.00, 17.55, 

00.55 «Окно в кино»
05.35, 16.10 Сериал «Вепрь» 

16+
06.30, 17.00, 01.00 Сериал 

«Наследство» 16+
07.30 Сериал «Семнадцать 

мгновений весны» 12+
10.00 Сериал «Кадеты» 12+
11.50 Худ.фильм «Ры-ча-ги»
12.30 Худ.фильм «Всадник 

по имени Смерть» 16+
14.25 Худ.фильм «Позови 

меня в даль светлую»
18.00 Сериал «Маршрут» 

16+
19.55 Худ.фильм «Солярис» 

12+
22.45 Худ.фильм «Женатый 

холостяк»
00.10 Худ.фильм «Когда 

играет клавесин»

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицейская 

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 Худ.фильм «Уроки 

вождения»
11.40, 17.00 Сериал «Отчаян-

ные родители»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол»
16.30 Мультсериал «Сокро-

вища острова черепах»
19.00 Сериал «Элен и 

ребята»
20.15 «33 м2»
21.00 Худ.фильм «Двойной 

нуль»

MAXXI-TV
06.40, 19.30 Йога
07.25, 09.05, 01.10 

MaxxiМузыка
07.35 «Сбросим лишнее»
07.55, 11.50, 19.05 Союзмуль-

тфильм
08.30, 19.15 «Все про все»
08.45, 12.40 «Восточные 

танцы»
09.10, 16.25 «Вкус сыра»
09.55, 22.10 «Мир путеше-

ствий»
10.35 «Мама в большом 

городе»
11.10 «Время для себя»
12.25, 22.55 «Ukrainian 

Fashion Week»
13.15, 17.00 Ювелирочка
20.05 «Буду Артистом!»
20.50 Джунгли шоу-бизнеса
21.25 «Выдающиеся 

мужчины»
21.30 «Сейшн»

УТ-1

Вівторок, 5 лютого
Cхід 7.27 Захід 16.58
Тривалість дня 9.31

Схід 2.57  
Захід 11.44

СтрілецьГеннадій, Климент

ТРК "КРИВОРІЖЖЯ"
09:00 – 09:20 Кривбасс-Центр
09:20 – 09:35 Новости 

регионов
09:35 – 10:00 Азбука здоро-

вья 
19:00 – 19:20 Кривбасс-Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 – 19:45 Государствен-

ный портал
19:45– 20:00  Аспекты жизни
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 23.10, 01.10 

Спорт
06.15, 07.10, 08.05, 15.50, 

23.15 Погода
06.20 Рецепты здоровья
06.25 АгроЭра
06.30 Смех с доставкой 

на дом
07.15 Заголовки
07.20 Гигабайт
07.25 Страна on line
07.30 Гость студии
07.40 Эра бизнеса
07.45 Киножурнал «Хочу 

все знать»
08.15 Худ.фильм «Колду-

нья». 3 серия
09.00, 15.20, 20.55 Офици-

альная хроника
09.05 Околица
09.30 Правительство на 

связи с гражданами
10.15, 04.05 Сериал 

«Маруся»
11.45 В гостях у Д.Гордона
12.35 Украинская песня
13.05 Книга.ua
13.25, 18.45, 21.20 Деловой 

мир
13.35, 01.45 О главном
13.55 Худ.фильм «Долгая 

дорога в дюнах» 3с
15.00, 18.20, 01.20, 02.15 

Новости (с сурдопере-
водом)

15.25 Euronews
15.40 Наука
15.45, 04.00 Деловой мир. 

Агросектор
15.55 Худ.фильм «Пере-

права» 1с
17.30 Сериал «Соло для 

пистолета с оркестром»
19.10, 21.30 Кривое зеркало
20.50 Мегалот
21.00, 05.35 Итоги дня
22.50 Суперлото, Тройка, 

Кено
23.00, 01.00 Итоги
23.20 Худ.фильм «Мужская 

работа». 2 серия
00.20 От первого лица
00.40 Между строк
02.35 Телеакадемия
03.30 «Секреты успеха» с 

Н.Городенской

КАНАЛ «1+1»
06.05 «Служба поиска 

детей»
06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.15 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

07.25 Мультфильм «Эски-
моска» (1)

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

12.00, 20.15 Сериал «Гюль-
чатай» (1)

13.55 «Не ври мне - 3»
15.00 «Семейные мелодра-

мы - 2»
16.10 «Простошоу с Юрием 

Горбуновым»
16.45, 03.00 «ТСН. Из-

бранное»
22.10, 02.15 «Табу с Мыко-

лою Вереснем»
23.30, 03.25 Сериал «Теория 

лжи - 3» (2)
00.30, 04.10 Худ.фильм «Ис-

чезновение» (3)

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

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

вости»
09.10 Сериал «Хозяйка 

тайги 2. К морю»
11.55 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леонидом 
Каневским 2»

13.00, 18.10 Сериал «Остров 
ненужных людей»

14.45 «Судебные дела»
15.25 «Семейный суд»
16.20 Сериал «Сердце 

матери»
19.00 «Футбол. Сборная 

Норвегии - сборная 
Украины»

21.00, 04.10 «Подробности»
21.30, 04.40 «Спорт в Под-

робностях»
21.35 «Хозяйка тайги 2. К 

морю»
00.15 Сериал «Лектор» (2)
01.50 «Парк автомобильно-

го периода»
02.15 Худ.фильм «Неукро-

тимый» (2)
04.45 Док.фильм «Жад-

ность I»

ICTV
05.25 Служба розыска 

детей
05.30, 07.10, 01.50, 04.15 

Погода
05.35 Факты
06.05, 04.20 Свитанок
07.05, 07.45 Деловые факты
07.15 Сериал «Леся+Рома»
07.55 Несекретные файлы
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.15, 01.05 Чрезвы-

чайные новости
10.10, 16.55 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей»
12.45 Факты. День
13.00 Анекдоты по-

украински
13.05 Сериал «Группа 

«Zeta»-2»
14.00, 21.50 Сериал «Про-

курорская проверка»
15.00, 20.00 Сериал «ГАИш-

ники»
18.45 Факты. Вечер
22.50 Худ.фильм «Близкие 

контакты третьего 
вида» (2)

01.55 Худ.фильм «Рокки» (2)
03.50 ПроЦiкаве

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Контакт»
07.45, 18.15 Мультфильм
08.00, 11.55, 15.15 «Гарна 

новина»
08.05 Док.сериал «Магия 

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

суждалки»
09.55 «Шаг навстречу»
10.00, 02.30 «Перчинка»
10.30 Док.фильм «... вiд 

Булгакова»
11.00 «Мир животных»
11.25, 18.55, 22.25 «Епiзоди 

колишнього»
11.30, 23.45 «Вкусы культур»
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 Худ.фильм «Новая 

Москва» 1 категория
16.45 «Магия природы»
17.15 «На углу улиц»
18.30 «Кiндерунiя»
18.50, 22.20 «На землi на 

рiднiй...»
19.15 Погода
19.25 «Пiдземка»
19.35 «Медицинский 

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

грамма «Студия»
22.00 «Чоловiчий клуб»
22.15 «Афиша»
23.10 Док.фильм «Паризька 

одiсея»
00.10 «Антропологiя»
01.00 «Я i мiй дiм»
02.00 Док.сериал «Этот 

загадочный мир»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

НОВЫЙ КАНАЛ
05.20, 04.50 Зона ночi 

Культура
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 

Репортер
07.35, 08.35, 19.30, 01.25 

Погода
09.00, 19.50 Сериал «Не 

плачь по мне, Арген-
тина!»

10.05, 16.45 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире пре-
ступных страстей 3»

11.10 Сериал «Папины 
дочки»

13.25, 14.25 Kids Time
13.30 Мультсериал «Злюки 

бобры»
14.35, 15.45 Teen Time
14.40 Сериал «Друзья»
15.50 Сериал «Третья плане-

та от солнца»
17.55, 20.50 Сериал «Во-

ронины»
19.25, 01.20 Спортрепортер
21.55 Сериал «Светофор»
23.00 Сериал «Школа» (2)
00.05 Сериал «Дневники 

вампира» (2)
01.30 Сериал «Сплетница»
02.55 Служба розыска 

детей
03.00 Сериал «Соблазни-

тельные и свободные»
03.20, 03.55 Зона ночi
03.25 Тб про ТБ
04.00 Де ти, Україно?
04.55 Усмiшник

СТБ
05.50 «Чужие ошибки. По-

следний рейс»
06.35, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.25, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
10.05 «Звездная жизнь. Са-

моубийцы-неудачники»
10.55 «Дорогая, мы убива-

ем детей»
12.45 «МастерШеф»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.00 «Следствие ведут 

экстрасенсы»
21.00 Сериал «Самара» (1)
22.25 «Хата на тата»
00.15 Сериал «Доктор 

Хаус» (2)
01.10 Худ.фильм «Галина» 

(2)

ТОНИС
06.00, 16.00, 03.45 Этот 

удивительный мир
06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.55, 18.50, 21.25 Экономи-
ческий пульс

07.00, 04.50 Утренний 
espresso

08.55, 12.10, 15.15, 16.45, 
17.40, 18.55, 21.30 Погода

09.00, 20.00 И ты, Брут. 
Всемирная история пре-
дательств

10.00, 16.50 Алло, доктор!
11.15 Отцы-одиночки
12.15 Социальный статус: 

ваша пенсия
14.00, 22.40 Невероятные 

путешествия
15.30 Ронин. Ток-шоу с 

Дмитрием Выдриным
17.45 Реальные истории. Не 

дай себя обмануть
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Андрон Ми-
халков-Кончаловский, 
2 часть

21.35 Борис Черток. Вы-
стрел во Вселенную

23.40, 04.10 Неизвестное об 
известных. Хищники

00.40 Амурные мелодии (3)
01.00 Худ.фильм «Голое 

разоблачение» (3)
02.25 Худ.фильм «Писатель-

ские страсти» (3)

ТЕТ
06.00 Сериал «Как я встре-

тил вашу маму» (1)
06.45 Узнай как
07.10 Лентяево
07.35, 08.25 Мультсериал 

«Даша-следопыт» (1)
08.00 Мультик с Лунтиком
09.00 Сериал «Кремлевские 

курсанты» (1)
10.00 Сериал «Все женщины 

- ведьмы» (1)
11.00 Сериал «Говорящая с 

призраками» (1)
12.00 Сериал «Метод Лав-

ровой» (1)
12.55, 19.25 Богиня шопинга
13.35 Сериал «Моя прекрас-

ная няня» (1)
14.40, 20.30 Даешь моло-

дежь!
15.40, 01.25 Вайфайтеры
16.15 Сериал «Сплит» (1)
17.15 Досвидос
17.40 Сериал «Половинки» 

(1)
18.20, 21.35 Одна за всех
19.50, 22.25 Сериал «Вось-

мидесятые» (2)
23.00 Анекдоты
23.25 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
00.00 Сериал «Реальная 

кровь» (3)
01.00 Кузница звезд 3
01.50 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.15 Серебряный 

апельсин
06.10 Сериал «Ефросинья. 

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

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 12.45, 17.15 Сериал 

«След» (1)
09.50, 20.00 Сериал «Дикий 

- 3» (1)
10.50, 20.50 Сериал «Кордон 

следователя Савельева» 
(1)

11.45, 04.25 Ток-шоу «Пусть 
говорят»

14.40, 21.45 Сериал «Супру-
ги» (1)

15.35, 03.00 Чистосердеч-
ное признание

16.00 Право на защиту
18.00 Сериал «Неравный 

брак» (1)
19.20, 03.50 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
23.30 Сериал «Гримм» (2)

00.15 Худ.фильм «Челюсти 
- 2» (2)

02.15 Сериал «Безмолвный 
свидетель - 2» (2)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»
06.45, 07.25, 08.20, 18.50, 

23.40, 00.30, 03.20 «Вре-
мя спорта»

06.50, 08.45, 23.45, 00.35, 
02.35, 03.25 «Обзор 
прессы»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 05.00 
«Время новостей»

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

07.15 «Автопилот-ново-
сти»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.40 «Трансмиссия-
новости»

08.25 «Трансмиссия-тест»
08.50, 09.50, 12.50, 13.50, 

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

09.15, 13.10, 14.10 «5 
элемент»

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

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

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

талкой Фицич»
04.40 «Кино с Яниной Со-

коловой»

НТН
05.35 Худ.фильм «Валентин 

и Валентина»
07.05 Худ.фильм «Каир-2» 

вызывает «Альфу»
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
09.55 Сериал «Срочно в 

номер - 3»
11.50 Сериал «Детективы»
12.50 Сериал «Русское 

лекарство»
14.55, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
16.45, 19.00, 23.45, 01.50, 

04.05 «Свiдок»
17.00 Сериал «1942»
21.45 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Лас-
Вегас» (2)

00.15 Худ.фильм «Птеро-
дактиль» (3)

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

04.35 «Агенты влияния»
05.05 «Уроки тетушки Совы»
05.15 «Правда жизни»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
10.30 «Женская лига»
11.20, 23.50 Худ.фильм 

«Жандарм женится» (1)
13.00, 23.00 Сериал «Кли-

ника»
13.50 Сериал «Менталист»
14.40, 19.00 «Шопинг 

монстры»
15.30, 18.00 «Званый ужин»
16.20 «Орёл и Решка»
17.10 «Дом на зависть всем»
19.50 «Бойцовский клуб»
20.45 «Большая разница»
21.40 «Штучки»
01.20 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
05.20 Сериал «Как сказал 

Джим»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.40 Подъем
07.10 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 01.00, 03.20, 
04.50 канала

09.00, 19.50 Сериал «Не 
плачь по мне, Арген-
тина!»

10.05, 16.45 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире пре-
ступных страстей 3»

11.10 Сериал «Папины 
дочки»

13.25 Kids’ Time
13.30 Мультсериал «Злюки 

бобры»
14.25 Сериал «Школа 

гениев»
14.40 Сериал «Друзья»
15.45 Teen Time
15.50 Сериал «Третья плане-

та от солнца»
17.55 Сериал «Воронины»
21.00 «Автострасти с Лари-

сой Максименко»
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
22.20 «Мой новый 

DRESSCODE»
23.00 Сериал «Школа»
00.05 Сериал «Дневники 

вампира»
01.30 Сериал «Сплетница»
02.55 Служба розыска 

детей

03.00 Сериал «Соблазни-
тельные и свободные»

03.55 Зона ночi
04.00 Де ти, Україно?

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Утро России»
08.05, 23.00 Сериал «Сонька. 

Продолжение легенды»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Вести
09.30 Ток-шоу «1000 

мелочей»
10.15 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00, 03.10 Сериал «Ефро-

синья. Таежная любовь»
12.30, 15.30, 17.40 Местное 

время. Вести-Москва
12.50 Вести. Дежурная 

часть
13.00 Ток-шоу «Дело Х. 

Следствие продолжа-
ется»

13.55 Сериал «Институт 
благородных девиц»

14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Ласточкино 

гнездо»
18.30, 02.30 «Прямой эфир»
19.20 Сериал «Гром»
20.15 Сериал «Марьина 

роща»
22.05 «Шарль де Голль. Его 

Величество президент»
23.55 «Вести+»
00.10 «Городок». Дайджест
00.40 Худ.фильм «Белые 

одежды». 3с
02.15 Вести.ru

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

Мухтара-2»
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 

Сегодня
08.20 Квартирный вопрос
09.25 «Поедем, поедим!»
10.00 Сериал «Алиби» на 

двоих»
11.35 «До суда»
12.35 Суд присяжных
13.35, 16.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт»

15.35 Сериал «Супруги»
17.30 «Прокурорская 

проверка»
18.35 «Говорим и показы-

ваем»
19.25 Сериал «Легавый»
21.15 «Сегодня. Итоги»
21.40 Сериал «Дознаватель»
23.35 Сериал «Бригада»
01.40 Сериал «Город со-

блазнов»
03.30 «Криминальная 

Россия. Современные 
хроники». «Синдикат 
убийц»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

купка»
10.05 «Жить здорово!»
11.00 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.50 «Доброго здоро-

вьица!»
14.00 Другие новости
14.25, 18.40 «Понять. Про-

стить»
15.35 «Хочу знать»
16.05 «Ты не один»
16.30 «Дешево и сердито»
17.10 Сериал «Неравный 

брак»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Грач»
23.15 «Вечерний Ургант»
23.45 Ночные новости
00.00 ПРОФИЛАКТИКА

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

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

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

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

брак»
14.00 Вечерние новости
15.10 «Давай поженимся!»
16.05 «Пусть говорят»
17.00 «Время»
17.30, 23.05 Сериал «Грач»
19.20 «Вечерний Ургант»
19.50 Ночные новости
20.05 «Гримм»
20.50 Худ.фильм «Яды, или 

Всемирная история от-
равлений»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Фаворит». 

4 серия
10.00 Сериал «Мент в 

законе-5». Фильм 6 

«Последняя схватка» 
1 серия

11.00 «Израиль за неделю»
12.00 «Большой дозор»
13.00 Худ.фильм «Второсте-

пенные люди»
15.00, 17.00, 22.00 «Сейчас 

в мире»
15.08, 17.08, 01.00 «Особое 

мнение»
16.00, 02.00 Сериал «Фаво-

рит». 5 серия
18.00 «В круге света»
19.00, 04.00 «Поехали»
20.00, 05.00 Сериал «Бан-

дитский Петербург-8. 
Терминал». 5 серия

21.00, 03.00 Сериал «Мент 
в законе-5». Фильм 6 
«Последняя схватка» 
2 серия

23.00 Худ.фильм «Подарок 
судьбы»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
08.00, 20.30, 23.30 Сегодня
08.30, 16.30 Вокруг света
10.30 Цивилизация. Созда-

вая историю
11.30 Ювелир ТВ
14.30 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
15.30 Альбертэйнштейн
17.30 Семь чудес Украины
17.45 Цивилизация. Эдуард 

VIII. Король-нацист
19.00, 23.00, 04.00 Знак вос-

клицания
21.00 Политклуб Виталия 

Портникова
00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.30 Худ.фильм «Верная 

река» (1)

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.35 Худ.фильм «Ты - мне, 

я - тебе». 12+
08.20 Док.фильм «Автограф 

для Леонида Куравлева». 
12+

09.10 Петровка, 38, 17.45 
16+

09.30, 12.30, 15.30, 20.00 
События

09.50 Худ.фильм «Притяже-
ние». 12+

11.40 Ток-шоу «Pro жизнь». 
16+

12.50, 17.30 Город новостей
13.10 «Наша Москва» 12+
13.30 Сериал «Государ-

ственная граница». 12+
14.50 Док.сериал «Хищни-

ки». 12+
15.55 Линия защиты 16+
16.25 «Право голоса». 16+
18.00 Сериал «Баллада о 

бомбере». 16+
20.20 «Русский вопрос» 12+
21.10 «Хроники московско-

го быта. Без детей» 16+
22.00 События. 25-й час
22.35 Худ.фильм «Неуста-

новленное лицо». 16+
00.35 Сериал «Война Фой-

ла». 16+
02.35 «Врачи» 12+
03.25 «Доказательства 

вины. Пропал ребенок!» 
16+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.30 Худ.фильм «Сказка о 

потерянном времени»
09.50 Худ.фильм «Транти-

ванти»
11.00 Док.фильм про кино
12.00 Худ.фильм «Високос-

ный год»
13.30 Худ.фильм «Калина 

красная»
15.00, 20.00 Сериал «Крас-

ная площадь»
17.00 Худ.фильм «За-

ложница»
18.30 Худ.фильм «Ты дол-

жен жить»
22.00 Худ.фильм «Мертвец 

идет»
23.30 Худ.фильм «Кодекс 

молчания»
01.00 Худ.фильм «Генерал»
02.30 Худ.фильм «Выстрел»
04.00 Худ.фильм «Первый 

парень»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Боевик 

«На пределе. Группа 
«Антитеррор»» 12+

09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Изумительный» 16+

11.00, 19.00, 03.00 Драма 
«Человек, который 
смеется» 12+

12.20, 20.20, 04.20 Драма 
«Римская весна миссис 
Стоун» 16+

14.20, 22.20, 06.20 Боевик 
«Город насилия» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Худ.фильм 

«Два дня чудес» 0+
02.05, 08.05, 14.05 Мультсе-

риал «Наш друг Пишичи-
тай», вып.3. 0+, «Приходи 
на каток» 0+, «Слоненок 
и письмо» 0+, «Детский 
альбом» 0+

03.00, 09.00, 15.00 Мультсе-
риал «Письма от Фелик-
са» 12+, «Гуси-лебеди» 
6+, «Веревочка» 6+

04.00, 10.00, 16.00 Худ.

фильм «Волшебник 
Изумрудного города» 6+, 
м/ф «Королева Зубная 
Щетка» 0+

05.30, 11.30, 17.30 Мультсе-
риал «Герой из трущоб» 
12+

06.00, 12.00, 18.00 «Всемир-
ная картинная галерея 
с тетушкой Совой» 6+, 
«Почему исчезла шапка-
невидимка» 6+,

НАШЕ КИНО
06.00 Худ.фильм «Ссора в 

Лукашах». 6+
08.00 Худ.фильм «Смирен-

ное кладбище». 16+
10.00 Худ.фильм «Капа-

бланка». 6+
12.00 Худ.фильм «Гроза». 

12+
13.30 Худ.фильм «Угрюм-

река». 2 серия 12+
15.00 Худ.фильм «Здесь 

наш дом». 1 часть 6+
16.30 Худ.фильм «Здесь 

наш дом». 2 часть 6+
18.00 Худ.фильм «Пре-

ступление и наказание». 
1 серия 6+

20.00 Худ.фильм «Конец им-
ператора тайги». 6+

22.00 Худ.фильм «Курьер на 
восток». 16+

00.00 Худ.фильм «Свой 
парень «. 6+

01.30 Худ.фильм «Угрюм-
река». 3 серия 12+

03.00 Худ.фильм «Миг 
удачи». 6+

04.30 Худ.фильм «Я Вас 
дождусь...». 6+

КИНОКЛУБ
05.00 Худ.фильм «Неприят-

ности с Гарри» 12+
07.00 Худ.фильм «Братство 

по крови» 16+
09.00 Худ.фильм «Помести 

чудовище на первую 
полосу» 16+

11.00 Худ.фильм «Виновен 
вне подозрений» 16+

13.00 Худ.фильм «Материк» 
16+

15.00 Худ.фильм «Ещё один 
год» 12+

17.20 Худ.фильм «Киборг» 
16+

19.00 Худ.фильм «Призраки 
Гойи» 16+

21.00 Худ.фильм «Грибы 
3D» 18+

23.00 «Плюс кино» 12+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Автограф» 12+
05.30 Худ.фильм «Соль 

земли» 4 серия 12+
06.40 Док.фильм «Лас-Вегас 

днем и ночью» 12+
07.00, 13.00, 19.00 «ВРЕМЯ» 

12+
08.00, 14.00, 20.00, 23.00 

«Рожденные в СССР» 12+
09.00, 15.00 «Парад звезд» 

12+
10.00 Док.фильм «Толстяк» 

на связь не выйдет» 12+
11.05 Фильм-концерт «От-

ражение» 12+
11.30 Худ.фильм «Соль 

земли» 5 серия 12+
12.40 «Старинные русские 

романсы» 12+
16.00 «Под знаком «Пи» 12+
16.55 «Найди свою песню» 

12+
17.30 Худ.фильм «Соль 

земли» 6 серия 12+
21.00 «Песня не прощается 

с тобой...» 12+
22.00 «Спорт и музыка» 12+
00.00 «В гостях у Валентина 

Распутина» 12+
00.55 «Голоса друзей» 12+
02.00 Фильм-спектакль 

«Мастер и Маргарита» 
12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 «Последнее путе-

шествие Синдбада». 1 
серия 16+

20.00 «Еще не вечер». ф.1. 
«Черный чемодан». 2 
серия 16+

21.00 «Второй убойный». 
ф.3. «Форма шантажа». 1 
серия 16+

22.00 «Из жизни капитана 
Черняева». ф.1. «Отпуск в 
январе». 4 серия 16+

23.00 «Криминальное 
видео - 2». ф.1. «Черный 
человек». 4 серия 16+

00.00 «Горыныч и Викто-
рия». 4 серия «Фантом 
Высоцкого». 16+

TV 1000
02.00, 22.10 Боевик «Охота 

Ханта» 16+
04.00 Боевик «Перевозчик 

3» 16+
05.50 Драма «Мария-Антуа-

нетта» 16+
08.00 Криминальное кино 

«Пылающая равнина» 
16+

09.55 Комедия «Знакомство 
с родителями» 12+

11.50 Боевик «Авария» 16+
13.30 Комедия «По версии 

Барни» 16+
15.50 Комедия «Сильная 

женщина» 16+
18.15 Комедия «Школа 

рока» 12+
20.10 Мультфильм «Бео-

вульф» 12+

00.00 Комедия «Мексика-
нец» 16+

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

зилла» (1)
08.15 «Улётное видео по-

русски»
08.35, 20.35 «Облом UA»
09.00, 21.00 Новости 2+2
09.40, 20.10 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
10.45 «ДжеДАИ»
11.25, 02.00 «Дорожные 

войны»
12.00, 18.15 Сериал «Братья» 

(1)
14.00 Сериал «Солдаты» (1)
16.00 Сериал «Команда 

Че» (1)
21.25 Худ.фильм «Ско-

рость-2» (2)
00.05 Худ.фильм «Реликт» 

(3)
04.05 Худ.фильм «Аквари-

ум» (1)

TV1000 ACTION
03.00 Боевик «Супергерой-

ское кино» 16+
05.00 Боевик «Хроники 

мутантов» 16+
07.00 Драма «Окись» 16+
09.00 Триллер «Горячие 

новости» 18+
10.40 Боевик «Домино» 16+
13.00 Комедия «Фокусники» 

16+
15.00 Криминальное кино 

«Разумное сомнение» 
16+

17.00 Боевик «Урок выжива-
ния» 18+

19.00 Фильм ужасов «По-
хищение» 18+

21.00 Драма «Тело как 
улика» 18+

23.00 Мягкая эротика «По-
хотливые домохозяйки» 
18+

00.15 Мягкая эротика «Мо-
менты страсти» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Худ.фильм «Убойная 

сила» 16+
05.30, 07.25, 16.00, 17.55, 

00.55 «Окно в кино»
05.35, 16.10 Сериал «Вепрь» 

16+
06.30 Сериал «Наследство» 

16+
07.30 Сериал «Семнадцать 

мгновений весны» 12+
10.00 Худ.фильм «Не бойся, 

я с тобой» 12+
12.40 Худ.фильм «Гусарская 

баллада», «Невероятные 
приключения итальян-
цев в России» 12+

17.00, 01.00 Сериал «Дом 
образцового содержа-
ния» 16+

18.00 Сериал «Маршрут» 
16+

19.55 Худ.фильм «Год золо-
той рыбки» 12+

21.50 Худ.фильм «Человек 
без паспорта» 12+

23.30 Худ.фильм «Твой брат 
Валентин»

00.05 Худ.фильм «Дожди»

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицейская 

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 Худ.фильм «Принцы 

воздуха»
11.40, 17.00 Сериал «Отчаян-

ные родители»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол»
16.30 Мультсериал «Сокро-

вища острова черепах»
19.00 Сериал «Элен и 

ребята»
20.15 «33 м2»
21.00 Худ.фильм «Белая 

ворона»

MAXXI-TV
06.40, 19.30 Йога
07.25, 09.05, 01.10 

MaxxiМузыка
07.35 «Сбросим лишнее»
07.55, 11.50, 19.05 Союзмуль-

тфильм
08.30, 19.15, 21.25 «Все про 

все»
08.45, 12.40 «Восточные 

танцы»
09.10, 16.25 «Вкус сыра»
09.55, 22.10 «Мир путеше-

ствий»
10.35, 20.05 «Буду Арти-

стом!»
11.10 Что такое хорошо и 

что такое плохо?
12.25, 22.55 «Ukrainian 

Fashion Week»
13.15, 17.00 Ювелирочка
20.50 «Женские откро-

вения»
21.30 «Кухня на шпильках»

УТ-1

ТРК "КРИВОРІЖЖЯ"
09:00 – 09:20 Кривбасс-Центр
09:20 – 09:35 Новости 

регионов
09:35 – 09:45 Государствен-

ный портал
09:45 – 10:00 Аспекты жизни
19:00 – 19:20 Кривбасс-Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 – 19:50 Современник
19:50 – 20:00 Юные эксперты

Середа, 6 лютого
Cхід 7.25 Захід 17.00
Тривалість дня 9.35

Схід 4.01 
Захід 12.43

КозерігГерасим, Іоанн, Ксенія, Македоній, Тимофей
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 23.10, 01.10 

Спорт
06.15, 07.10, 08.05, 15.50, 

23.15 Погода
06.20 Рецепты здоровья
06.25 АгроЭра
06.30 Смех с доставкой 

на дом
07.15 Заголовки
07.20 Стройплощадка
07.25 Страна on line
07.30 Гость студии
07.40 Эра бизнеса
07.45 Киножурнал «Хочу 

все знать»
08.15 Худ.фильм «Колду-

нья». 4 серия
09.00, 21.00, 05.35 Итоги дня
09.20, 15.20, 20.55 Офици-

альная хроника
09.25 Караоке для взрослых
10.15, 04.05 Сериал 

«Маруся»
11.45 В гостях у Д.Гордона
12.35 Здоровье
13.15, 18.10, 21.20 Деловой 

мир
13.20, 01.45 О главном
13.45 Худ.фильм «Долгая 

дорога в дюнах» 4с
15.00, 02.15 Новости (с 

сурдопереводом)
15.25 Euronews
15.40 Наука
15.45, 04.00 Деловой мир. 

Агросектор
15.55 Худ.фильм «Пере-

права» 2с
17.25 Сериал «Соло для 

пистолета с оркестром»
18.30 Биатлон. Чемпионат 

мира. Смешанная 
эстафета

20.00 Звезды юмора. 
Е.Петросян

21.30 Опыт
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00, 01.00 Итоги
23.20 Худ.фильм «Мужская 

работа». 3 серия
00.20 От первого лица
00.40 Между строк
01.20 Правительство на 

связи с гражданами
02.35 Телеакадемия
03.30 Книга.ua

КАНАЛ «1+1»
06.05 «Служба поиска 

детей»
06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.15 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

07.25 Мультфильм «Эски-
моска» (1)

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

12.00, 20.15 Сериал «Гюль-
чатай» (1)

13.55 «Не ври мне - 3»
15.00 «Семейные мелодра-

мы - 2»
16.10 «Простошоу с Юрием 

Горбуновым»
16.45, 04.00 «ТСН. Из-

бранное»
22.10, 03.10 «Мой хата с 

краю»
23.30, 00.30, 04.25, 05.10 

Сериал «Теория лжи 
- 3» (2)

01.25 Худ.фильм «Раздели-
тель» (3)

ИНТЕР
05.30, 23.20 Сериал 

«Лектор»
07.00, 12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

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

вости»
09.10, 20.35 Сериал «Хозяй-

ка тайги 2. К морю»
11.50 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским 2»
12.55 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леонидом 
Каневским 2»

13.45, 18.10 Сериал «Остров 
ненужных людей»

14.40 «Судебные дела»
15.20 «Семейный суд»
16.15 Сериал «Сердце 

матери»
20.00, 03.00 «Подробности»
20.30, 03.30 «Спорт в Под-

робностях»
01.05 Худ.фильм «Интервью 

с вампиром»

03.35 Док.фильм «Жад-
ность I»

ICTV
05.20, 07.00, 01.30, 04.25 

Погода
05.25 Факты
05.55, 04.30 Свитанок
06.55, 07.45 Деловые факты
07.05 Сериал «Леся+Рома»
07.55 Максимум в Украине
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.15, 00.45 Чрезвы-

чайные новости
10.05, 16.55 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей»
12.45 Факты. День
13.00 Анекдоты по-

украински
13.15 Сериал «Группа 

«Zeta»-2»
14.10, 21.50 Сериал «Про-

курорская проверка»
15.10, 20.00 Сериал «ГАИш-

ники»
18.45 Факты. Вечер
22.50 Худ.фильм «Молча-

ние ягнят» (2)
01.35 Худ.фильм «Близкие 

контакты третьего 
вида» (2)

03.45 ПроЦiкаве

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.00, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

17.55, 19.20 Телегазета
07.15 «Телеспортклуб»
07.45, 18.15 Мультфильм
08.00 «Пiдземка»
08.10 «Кiндерунiя»
09.00 «Зооквартал»
09.30, 19.15, 21.05 «Погода»
09.40 «На углу улиц»
10.10 «Контакт»
10.40 Док.фильм «Паризька 

одiсея»
11.15 «Мир животных»
11.40, 23.40 «Вкусы культур»
12.05, 20.05 «Епiзоди колиш-

нього»
12.10, 20.20 «На землi на 

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

калейдоскоп»
13.30 Молодёжная про-

грамма «Студия»
14.00 «Резонанс»
14.15 «Медицинский 

журнал»
14.30 «Беседы о вечном»
15.15 Худ.фильм «Весёлые 

ребята» 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»
20.15 «Афиша»
21.15 «Чистий четвер»
21.30 «Мiський роман»
22.00 «Книжная полка»
23.10 Док.фильм «Братии 

Кричевськi. Повер-
нення»

00.10 «Антропологiя»
01.00 «Я i мiй дiм»
02.30 «Сделано руками»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

НОВЫЙ КАНАЛ
05.20 Сериал «Как сказал 

Джим»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 

Репортер
07.35, 08.35, 19.30, 01.25 

Погода
09.00, 19.50 Сериал «Не 

плачь по мне, Арген-
тина!»

10.05, 16.45 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире пре-
ступных страстей 3»

11.10 Сериал «Папины 
дочки»

13.25, 14.25 Kids Time
13.30 Мультсериал «Злюки 

бобры»
14.35, 15.45 Teen Time
14.40 Сериал «Друзья»
15.50 Сериал «Третья плане-

та от солнца»
17.55, 20.50 Сериал «Во-

ронины»
19.25, 01.20 Спортрепортер
21.55 Сериал «Светофор»
23.00 Сериал «Школа» (2)
00.05 Сериал «Дневники 

вампира» (2)
01.30 Сериал «Сплетница»
02.55 Служба розыска 

детей
03.00 Сериал «Соблазни-

тельные и свободные»
03.20, 04.15 Зона ночi

03.25 Семеренки
04.20 Георгiй Нарбут. Живi 

картини
04.40, 05.15 Зона ночi 

Культура
04.45 Легендарне парi
04.55 Перетворення

СТБ
05.40 «Чужие ошибки. Змеи-

ное проклятье»
06.25, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.15, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.55 «Звездная жизнь. Вы-

жить после смерти»
10.45 Худ.фильм «Никогда 

не забуду тебя» (1)
12.40 «МастерШеф»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.00 «Следствие ведут 

экстрасенсы»
21.00 Сериал «Самара» (1)
22.25 «Звездная жизнь. 

Состоятельные и неза-
мужние»

23.20 «Звездная жизнь. Са-
моубийцы-неудачники»

00.15 Сериал «Доктор 
Хаус» (2)

01.05 Худ.фильм «Галина» 
(2)

ТОНИС
06.00, 16.00, 03.50 Этот 

удивительный мир
06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.55, 18.50, 21.25 Экономи-
ческий пульс

07.00, 04.50 Утренний 
espresso

08.55, 12.10, 15.15, 16.45, 
17.40, 18.55, 21.30 Погода

09.00, 20.00 И ты, Брут. 
Всемирная история пре-
дательств

10.00, 16.50 Алло, доктор!
11.15 Борис Черток. Вы-

стрел во Вселенную
12.15 Реальные истории. Не 

дай себя обмануть
14.00, 22.40 Невероятные 

путешествия
15.30 Дневник для роди-

телей
17.45 Социальный статус: 

ваши права и льготы
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Леонид Броне-
вой, 1 часть

21.35 Алексей Баталов. До-
рогой наш человек

23.40, 04.10 Неизвестное об 
известных. Серый волк 1 
серия (1)

00.40 Амурные мелодии (3)
01.10 Худ.фильм «Ангел 

страсти» (3)
02.30 Худ.фильм «Компро-

метирующие ситуации. 
Любители остренького» 
(3)

ТЕТ
06.00 Сериал «Как я встре-

тил вашу маму» (1)
06.45 Узнай как
07.10 Лентяево
07.35, 08.25 Мультсериал 

«Даша-следопыт» (1)
08.00 Мультик с Лунтиком
09.00 Сериал «Кремлевские 

курсанты» (1)
10.00 Сериал «Все женщины 

- ведьмы» (1)
11.00 Сериал «Говорящая с 

призраками» (1)
12.00 Сериал «Метод Лав-

ровой» (1)
12.55, 19.25 Богиня шопинга
13.35 Сериал «Моя прекрас-

ная няня» (1)
14.40, 20.30 Даешь моло-

дежь!
15.40, 01.25 Вайфайтеры
16.15 Сериал «Сплит» (1)
17.15 Досвидос
17.40 Сериал «Половинки» 

(1)
18.20, 21.35 Одна за всех
19.50, 22.25 Сериал «Вось-

мидесятые» (2)
23.00 Анекдоты
23.25 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
00.00 Сериал «Реальная 

кровь» (3)
01.00 Кузница звезд 3

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.15 Серебряный 

апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 12.45, 17.15 Сериал 

«След» (1)
09.50, 20.00 Сериал «Дикий 

- 3» (1)
10.50, 20.50 Сериал «Кордон 

следователя Савельева» 
(1)

11.45, 04.25 Ток-шоу «Пусть 
говорят»

14.40 Сериал «Супруги» (1)
15.35 Чистосердечное 

признание
16.00 Право на защиту
18.00 Сериал «Неравный 

брак» (1)
19.20, 03.50 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
21.45 Док.сериал «1941»
22.45 Ток-шоу «1941: Запре-

щенная правда»
23.30 Сериал «Гримм» (2)
00.15 Худ.фильм «Челюсти 

- 3» (2)
01.50 Худ.фильм «Амери-

канский пирог - 5: Голая 
миля» (3)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»
06.45, 07.25, 08.25, 18.50, 

23.40, 00.30, 03.20 «Вре-
мя спорта»

06.50, 08.35, 23.45, 00.40, 
02.35, 03.25, 04.15, 04.35 
«Обзор прессы»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 05.00 
«Время новостей»

07.10, 08.15, 22.40, 23.20, 
00.15, 02.30, 03.15 «Биз-
нес-время»

07.15 «Автопилот-ново-
сти»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.45 «Трансмиссия-
новости»

08.20, 08.40, 08.55, 09.50, 
12.50, 13.50, 14.50, 16.50, 
17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 
00.35, 03.55 «Погода»

09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 
элемент»

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

16.10 «В кабинетах»
17.25 «Акцент»
18.15 «Лесной патруль»
21.40, 03.00, 04.00 «Время-

Тайм»
22.15, 02.40 «Энергонадзор»
23.30, 00.25 «CRIME NEWS»
04.20 «Жизнь интересна»
04.40 «Машина времени»

НТН
05.40 Худ.фильм «Мой 

любимый клоун»
07.00 Худ.фильм «Поезд 

вне расписания»
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
09.55 Сериал «Срочно в 

номер - 3»
11.45 Сериал «Детективы»
12.50 Сериал «Русское 

лекарство»
14.50, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
16.45, 19.00, 23.45, 01.45, 

04.00 «Свiдок»
17.00 Сериал «1942»
21.45 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Лас-
Вегас» (2)

00.15 Худ.фильм «Война 
миров: вторжение» (2)

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

04.30 «Уроки тетушки Совы»
04.45 «Правда жизни»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
10.20 «Женская лига»
11.15, 23.50 Худ.фильм 

«Жандарм на отдыхе» (1)
13.00, 23.00 Сериал «Кли-

ника»
13.50 Сериал «Менталист»
14.40, 19.00 «Шопинг 

монстры»
15.30, 18.00 «Званый ужин»
16.20 «Орёл и Решка»
17.10 «Дом на зависть всем»
19.50 «Большая разница»
20.45 «Рассмеши комика»
21.40 «Штучки»
01.30 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
05.20 Сериал «Как сказал 

Джим»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.40 Подъем
07.10 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 01.00, 03.20, 
04.45 канала

09.00, 19.50 Сериал «Не 
плачь по мне, Арген-
тина!»

10.05, 16.45 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире пре-
ступных страстей 3»

11.10 Сериал «Папины 
дочки»

13.25 Kids’ Time
13.30 Мультсериал «Злюки 

бобры»
14.25 «36,6»
14.40 Сериал «Друзья»
15.45 Teen Time
15.50 Сериал «Третья плане-

та от солнца»
17.55, 20.50 Сериал «Во-

ронины»
22.00 «Сектор V.I.P.»
23.30 Сериал «Школа»
00.05 Сериал «Дневники 

вампира»
01.30 Сериал «Сплетница»
02.55 Служба розыска 

детей
03.00 Сериал «Соблазни-

тельные и свободные»

03.50 «Путь к успеху»
04.15 «Автострасти с Лари-

сой Максименко»

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Утро России»
08.05, 23.40 Сериал «Сонька. 

Продолжение легенды»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Вести
09.30 Ток-шоу «1000 

мелочей»
10.15 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00, 03.10 Сериал «Ефро-

синья. Таежная любовь»
12.30, 15.30, 17.40 Местное 

время. Вести-Москва
12.50 Вести. Дежурная 

часть
13.00 Ток-шоу «Дело Х. 

Следствие продолжа-
ется»

13.55 Сериал «Институт 
благородных девиц»

14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Ласточкино 

гнездо»
18.30, 02.30 «Прямой эфир»
19.20 Сериал «Гром»
20.15 Сериал «Марьина 

роща»
22.05 «Поединок»
00.35 Худ.фильм «Белые 

одежды». 4с
02.15 Вести.ru

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

Мухтара-2»
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 

Сегодня
08.25 Дачный ответ
09.25 «Медицинские 

тайны»
10.00 Сериал «Алиби» на 

двоих»
11.35 «До суда»
12.35 Суд присяжных
13.35, 16.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт»

15.35 Сериал «Супруги»
17.30 «Прокурорская 

проверка»
18.35 «Говорим и показы-

ваем»
19.25 Сериал «Легавый»
21.15 «Сегодня. Итоги»
21.40 Сериал «Дознаватель»
23.35 Сериал «Бригада»
01.40 Сериал «Город со-

блазнов»
03.30 «Криминальная 

Россия. Современные 
хроники». «Курганский 
терминатор»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
08.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

04.00 Новости
09.35 «Контрольная за-

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

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

вьица!»
14.00 Другие новости
14.25, 18.40 «Понять. Про-

стить»
15.35 «Хочу знать»
16.05, 01.45 «Ты не один»
16.30 «Дешево и сердито»
17.10, 02.10 Сериал «Не-

равный брак»
19.10, 03.05 «Давай по-

женимся!»
20.00, 00.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Грач»
23.20 Ночные новости
23.35 Худ.фильм «Малень-

кий гигант большого 
секса»

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

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

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

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

брак»
14.00 Вечерние новости
15.10 «Давай поженимся!»
16.05 «Пусть говорят»
17.00 «Время»
17.30, 23.05 Сериал «Грач»
19.20 Ночные новости
19.35 Худ.фильм «Асса»
22.05 «И не было лучше 

брата...»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Фаворит». 

5 серия
10.00 Сериал «Мент в 

законе-5». Фильм 6 «По-

следняя схватка» 2 серия
11.00 «Страна и люди»
12.00 «В круге света»
13.00 Худ.фильм «Подарок 

судьбы»
15.00, 17.00, 22.00 «Сейчас 

в мире»
15.08, 17.08, 01.00 «Особое 

мнение»
16.00, 02.00 Сериал «Фаво-

рит». 6 серия
18.00 «48, 04.00 минут»
19.00 «Своими глазами»
20.00, 05.00 Сериал «Бан-

дитский Петербург-8. 
Терминал». 6 серия

21.00, 03.00 Сериал «Мент в 
законе-5». Фильм 6 «По-
следняя схватка» 3 серия

23.00 Худ.фильм «Миллион 
в брачной корзине»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
08.00, 20.30, 23.30 Сегодня
08.30, 16.30 Вокруг света
09.35 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.30 Цивилизация. Эдуард 

VIII. Король-нацист
11.30 Ювелир ТВ
14.30 Политклуб Виталия 

Портникова
17.30 Семь чудес Украины
17.45 Цивилизация. После 

Премьеры - Расстрел!
19.00, 23.00, 04.00 Знак вос-

клицания
21.00 Игра в слова и не 

только
00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.30 Худ.фильм «Галка» (1)

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.30 Худ.фильм «Женская 

логика-4». 12+
08.35 Петровка, 38, 17.45 

16+
08.50, 09.50 Худ.фильм 

«Алмазы шаха»
09.30, 12.30, 15.30, 20.00 

События
11.40 Ток-шоу «Pro жизнь». 

16+
12.50, 17.30 Город новостей
13.10 «Наша Москва» 12+
13.30 Сериал «Государ-

ственная граница». 12+
14.50 Док.сериал «Хищни-

ки». 12+
15.55 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
16.25 «Право голоса». 16+
18.00 Сериал «Баллада о 

бомбере». 16+
20.20 «Человек Сверхспо-

собный». Специальный 
репортаж 12+

20.55 Док.фильм «Мэрилин 
Монро и её последняя 
любовь». 12+

22.00 События. 25-й час
22.35 Худ.фильм «Убийство 

свидетеля». 6+
00.10 Худ.фильм «Поезд в 

далекий август»
02.10 «Врачи» 12+
03.00 «Хроники московско-

го быта. Горько!» 12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.30 Худ.фильм «Транти-

ванти»
09.50 Худ.фильм «Золотые 

рога»
11.00 Док.фильм про кино
12.00 Худ.фильм «За-

ложница»
13.30 Худ.фильм «Все на-

оборот»
15.00, 20.00 Сериал «Крас-

ная площадь»
17.00 Худ.фильм «Семейное 

счастье»
18.30 Худ.фильм «Комис-

сар»
22.00 Худ.фильм «Кодекс 

молчания»
23.30 Худ.фильм «Выхода 

нет»
01.00 Худ.фильм «Ты дол-

жен жить»
02.30 Худ.фильм «Дневной 

поезд»
04.00 Худ.фильм «Опекун»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Боевик 

«На пределе. Группа 
«Антитеррор»» 12+

09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Церемония» 16+

11.00, 19.00, 03.00 Драма 
«Человек, который 
смеется» 12+

12.35, 20.35, 04.35 Комедия 
«Любовный менед-
жмент» 16+

14.15, 22.15, 06.15 Боевик 
«Расплата 2» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Худ.фильм 

«Посейдон» спешит на 
помощь» 12+

02.05, 08.05, 14.05 Мультсе-
риал «На задней парте» 
12+, «Волшебник Ох» 6+, 
«Как бабочка изучала 
жизнь» 6+, «Три связки 
соломы» 6+

03.00, 09.00, 15.00 Муль-
тсериал «Письма от 
Феликса» 12+, «Межа» 

6+, м/ф «Как лиса зайца 
догоняла» 6+

04.00, 10.00, 16.00 Худ.
фильм «Золотые рога». 
6+, м/ф «Легенда о пла-
менном сердце» 12+

05.30, 11.30, 17.30 Мультсе-
риал «Герой из трущоб» 
12+

06.00, 12.00, 18.00 «Всемир-
ная картинная галерея 
с тетушкой Совой» 6+ 
«Слоненок» 0+

НАШЕ КИНО
06.00 Худ.фильм «Пре-

ступление и наказание». 
1 серия 6+

08.00 Худ.фильм «Конец им-
ператора тайги». 6+

10.00 Худ.фильм «Курьер на 
восток». 16+

12.00 Худ.фильм «Свой 
парень «. 6+

13.30 Худ.фильм «Угрюм-
река». 3 серия 12+

15.00 Худ.фильм «Миг 
удачи». 6+

16.30 Худ.фильм «Я Вас 
дождусь...». 6+

18.00 Худ.фильм «Пре-
ступление и наказание». 
2 серия 6+

20.00 Худ.фильм «Никудыш-
ная». 12+

22.00 Худ.фильм «Миф о 
Леониде». 6+

00.00 Худ.фильм «Планета 
Бурь». 6+

01.30 Худ.фильм «Угрюм-
река». 4 серия 12+

03.00 Худ.фильм «Пленники 
удачи». 6+

04.30 Худ.фильм «Голубой 
карбункул». 6+

КИНОКЛУБ
05.00 Профилактические 

работы!!!
08.00 Худ.фильм «Ещё один 

год» 12+
10.30, 01.00 Худ.фильм 

«Киборг» 16+
12.30, 03.00 Худ.фильм 

«Призраки Гойи» 16+
15.00 Худ.фильм «Невин-

ный» 18+
17.15 Худ.фильм «Пеликан» 

6+
19.00 Худ.фильм «Блеф» 12+
21.00 Худ.фильм «Призрак» 

12+
23.10 Худ.фильм «Нора» 

16+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 Док.фильм «Толстяк» 

на связь не выйдет» 12+
05.05 Фильм-концерт «От-

ражение» 12+
05.30 Худ.фильм «Соль 

земли» 5 серия 12+
06.40 «Старинные русские 

романсы» 12+
07.00, 13.00, 19.00, 01.00 

«ВРЕМЯ» 12+
08.00, 14.00, 20.00, 02.00 

«Рожденные в СССР» 12+
09.00, 03.00 «Парад звезд» 

12+
10.00 «Под знаком «Пи» 12+
10.55 «Найди свою песню» 

12+
11.30 Худ.фильм «Соль 

земли» 6 серия 12+
15.00 «Песня не прощается 

с тобой...» 12+
16.00 «Международная 

панорама» 12+
16.55 «Будильник» 12+
17.30 Худ.фильм «Соль 

земли» 7 серия 12+
18.40 Док.фильм «Олег 

Попов на арене Москов-
ского цирка» 12+

21.00 «Москва - Космос - 
Калифорния» Телемост 
12+

22.00 «Автограф» 12+
23.30 Худ.фильм «Соль 

земли» 4 серия 12+
00.40 Док.фильм «Лас-Вегас 

днем и ночью» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 «Последнее путе-

шествие Синдбада». 2 
серия 16+

20.00 «Еще не вечер». ф.2. 
«Сезон удачи». 1 серия 
16+

21.00 «Второй убойный». 
ф.3. «Форма шантажа». 2 
серия 16+

22.00 «Из жизни капитана 
Черняева». ф.2. «Без 
суда и следствия». 1 
серия 16+

23.00 «Криминальное 
видео - 2». ф.2. «Гене-
ральная уборка». 1 
серия 16+

00.00 «Горыныч и Викто-
рия». 5 серия «Агентство 
«Элита». 1 ч. 16+

TV 1000
02.00, 22.00 Комедия «Дом, 

где говорят»Да»» 16+
04.00 Боевик «Авария» 16+
06.00 Комедия «Знакомство 

с родителями» 12+
08.05 Мультфильм «Лови 

волну!» 12+
09.40 Комедия «Знакомство 

с Факерами» 12+
11.40 Комедия «Школа 

рока» 12+
13.40 Комедия «Кошки-

мышки» 16+

15.55 Мультфильм «Бео-
вульф» 12+

17.55 Драма «Неприкасае-
мые» 16+

19.50 Комедия «Мексика-
нец» 16+

23.35 Боевик «Особое 
мнение» 16+

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

зилла» (1)
08.15 «Улётное видео по-

русски»
08.35, 10.45 «Облом UA»
09.00, 21.00 Новости 2+2
09.40 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
11.25, 03.10 «Дорожные 

войны»
12.00, 18.15 Сериал «Братья» 

(1)
14.00 Сериал «Солдаты» (1)
16.00 Сериал «Команда 

Че» (1)
20.10 «Убойное видео»
20.35 «Нереальные 

истории»
21.25 Худ.фильм «Обмануть 

всех» (2)
23.25 Худ.фильм «Счаст-

ливое число Слевина» (2)
01.40 Худ.фильм «Послед-

ний рубеж» (2)
04.05 Худ.фильм «Аквари-

ум» (1)

TV1000 ACTION
03.00 Комедия «Фокусники» 

16+
05.00 Драма «Окись» 16+
06.55 Драма «Бешеный 

бык» 16+
09.10 Криминальное кино 

«Разумное сомнение» 
16+

11.10 Боевик «Урок выжива-
ния» 18+

13.00 Комедия «Снежный 
человек» 16+

15.00 Боевик «Рекрут» 16+
17.10 Боевик «Атака пау-

ков» 12+
19.00 Триллер «Жребий» 

18+
21.00 Боевик «Вышибалы» 

16+
23.00 Мягкая эротика «Не-

насытные в любви» 18+
00.00 Мягкая эротика «По-

хотливые домохозяйки» 
18+

ДОМ КИНО
02.00 Худ.фильм «Убойная 

сила» 16+
05.30, 07.25, 16.00, 17.55, 

00.55 «Окно в кино»
05.35, 16.10 Сериал «Вепрь» 

16+
06.30, 17.00, 01.00 Сериал 

«Дом образцового со-
держания» 16+

07.30 Худ.фильм «Чип»
08.00 Сериал «Семнадцать 

мгновений весны» 12+
10.40 Худ.фильм «Год золо-

той рыбки» 12+
12.35 Худ.фильм «Двое под 

одним зонтом»
14.10 Худ.фильм 

«Generation «П» 18+
18.00 Сериал «Маршрут» 

16+
19.55 Худ.фильм «На крюч-

ке» 16+
21.30 Худ.фильм «Пять 

дней, пять ночей» 12+
23.15 Худ.фильм «Мне не 

больно» 16+

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицейская 

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 Худ.фильм «Богач»
11.40, 17.00 Сериал «Отчаян-

ные родители»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол»
16.30 Мультсериал «Сокро-

вища острова черепах»
19.00 Сериал «Элен и 

ребята»
20.15 «33 м2»
21.00 Худ.фильм «Женщина 

под дождем»

MAXXI-TV
06.40, 19.30 Йога
07.25, 09.05, 01.10 

MaxxiМузыка
07.35 «Сбросим лишнее»
07.55, 11.50, 19.05 Союзмуль-

тфильм
08.30, 19.15, 21.25 «Все про 

все»
08.45, 12.40 «Восточные 

танцы»
09.10, 16.25 «Вкус сыра»
09.55, 22.10 «Мир путеше-

ствий»
10.35, 20.05 «Буду Арти-

стом!»
11.10 «Взрослые дети»
12.25, 22.55 «Ukrainian 

Fashion Week»
13.15, 17.00 Ювелирочка
20.50 Портретные очерки. 

Ирина Муравьева
21.30 «КиноМакси»

УТ-1

Четвер, 7 лютого
Cхід 7.24 Захід 17.01
Тривалість дня 9.37

Схід 4.56
Захід 13.52

КозерігВолодимир, Олександр, Филип, Моісей

ТРК "КРИВОРІЖЖЯ"
09:00 – 09:20 Кривбасс-Центр
09:20 – 09:35 Новости 

регионов
09:35 – 09:50 Современник
09:50 – 10:00 Юные экспер-

ты 
19:00 – 19:20 Кривбасс-Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 – 20:00 Диалог 
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Телебачення

06.00 «Страна on line» 
Утренняя молитва

06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 15.45, 

00.45 Погода
06.20, 07.20, 07.40 Страна 

on line
06.25 АгроЭра
06.30 Смех с доставкой 

на дом
07.15 Заголовки
07.35 Эра бизнеса
07.45 Киножурнал «Хочу 

все знать»
08.15 Худ.фильм «Колду-

нья». 5 серия
09.00, 21.00, 05.45 Итоги дня
09.20 Док.фильм «Контин-

гент. Война во Вьетнаме» 
(ф.3,4)

10.15, 04.15 Сериал «Ма-
руся»

11.45 Свет
12.10 «Предвечерье» с Т. 

Щербатюк
12.40, 17.20, 21.10 Деловой 

мир
12.45 Ток-шоу «Вера. На-

дежда. Любовь»
13.35 Социальное шоу 

«Адреналин»
15.00, 02.10 Новости (с 

сурдопереводом)
15.20 Официальная 

хроника
15.25 Euronews
15.40, 04.10 Деловой мир. 

Агросектор
15.50 Место встречи
17.45 Кривое зеркало
20.40, 01.20 After Live (За 

кулисами Шустер-Live)
21.15, 22.50 Шустер-Live
22.45 Тройка, Кено, Секунда 

удачи
00.30 Итоги
00.50 От первого лица
01.40 О главном
02.30 Хит-парад «Нацио-

нальная двадцатка» (с 
сурдопереводом)

03.40 Ближе к народу

КАНАЛ «1+1»
06.10, 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, 17.10 Сериал 
«Величественные века. 
Роксолана» (1)

12.00 Сериал «Гюльчатай» 
(1)

13.55 «Не ври мне - 3»
15.00 «Семейные мелодра-

мы - 2»
16.10 «Простошоу с Юрием 

Горбуновым»
16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «Вечерний Киев»
22.00 Худ.фильм «Пекло»
00.05 Худ.фильм «Раздели-

тель» (3)
02.05 Худ.фильм «Флирт со 

зверем» (2)
03.35 Худ.фильм «Он сведет 

меня с ума»

ИНТЕР
05.30 Сериал «Лектор»
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, 20.25, 03.40 «Спорт в 

Подробностях»
09.10 Сериал «Хозяйка 

тайги 2. К морю»
11.55 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леонидом 
Каневским 2»

13.00, 18.10 Сериал «Остров 
ненужных людей»

14.45 «Судебные дела»
15.25 «Семейный суд»
16.20 Сериал «Сердце 

матери»
20.00, 03.15 «Подробности»
20.30 «Ток-шоу с Анной Без-

улик «Справедливость»»
22.25 Сериал «Любовь с 

оружием»
01.55 Худ.фильм «Мистер 

Крутой»
03.45 Док.фильм «Жад-

ность I»

ICTV
05.30 Служба розыска 

детей
05.35, 07.10, 02.05, 03.25 

Погода
05.40 Факты
06.05, 03.30 Свитанок

07.05, 07.50 Деловые факты
07.15 Сериал «Леся+Рома»
07.55 Провокатор
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.15, 02.10 Чрезвы-

чайные новости
10.05, 17.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей»
12.45 Факты. День
13.00 Анекдоты по-

украински
13.20 Сериал «Группа 

«Zeta»-2»
14.15, 21.55 Сериал «Про-

курорская проверка»
15.15, 20.00 Сериал «ГАИш-

ники»
18.45 Факты. Вечер
22.55 Худ.фильм «Список 

Шиндлера» (2)
02.55 ПроЦiкаве

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

07.05, 09.30, 23.05 «Погода»
07.10, 08.25, 09.35, 15.10, 

17.55, 19.20 Телегазета
07.15 «Перчинка»
07.45, 18.15 Мультфильм
08.00 «Рассуждалки»
08.10, 11.55, 14.25, 21.50 «На 

землi на рiднiй...»
08.20, 10.25 «Епiзоди колиш-

нього»
09.00 «Беседы о вечном»
09.40, 23.15 «Близкие Путе-

шествия»
10.00, 02.30 Молодёжная 

программа «Студия»
10.30 Док.фильм «Братии 

Кричевськi. Повернення»
11.00 «Мир животных»
11.30 «Вкусы культур»
12.00 «Контакт»
12.30 «На углу улиц»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
13.30 «Мiський роман»
14.00 «Пiдземка»
14.10 «Интеркласс»
14.30 «Телеспортклуб»
14.45 «Медицинский 

журнал»
15.15 Худ.фильм «Остров 

сокровищ» 1 категория
17.00 «Кiндерунiя»
17.15 «Сделано руками»
18.10, 19.15 Погода
18.30, 02.00 Док.сериал 

«Этот загадочный мир»
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 «Мелодiя двох сер-

дець» 3 частина
01.10 «Сад. Огород. 

Цветник»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

НОВЫЙ КАНАЛ
05.15 Служба розыска 

детей
05.20 Сериал «Как сказал 

Джим»
05.40, 04.45 Зона ночi 

Культура
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 

Репортер
07.35, 08.35, 19.30, 01.20 

Погода
09.00, 19.50 Сериал «Не 

плачь по мне, Арген-
тина!»

10.05 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире пре-
ступных страстей 3»

11.10 Сериал «Папины 
дочки»

13.25, 14.25 Kids Time
13.30 Мультсериал «Злюки 

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

та от солнца»
16.45 Сериал «Кадетство»
17.55, 20.50 Сериал «Во-

ронины»
19.25, 01.15 Спортрепортер
21.55 Сериал «Светофор»
22.55 Сериал «Школа» (2)
00.05 Сериал «Дневники 

вампира» (2)
01.25 Сериал «Сплетница»
02.55 Сериал «Соблазни-

тельные и свободные»
03.15, 04.10 Зона ночi
03.20 С.Параджанов. 

Вiдкладена прем’єра
03.30 Марко Кропивниць-

кий
04.15 Подорож у втрачене 

минуле
04.50 Микола Лисенко

СТБ
05.55 «Чужие ошибки. Убить 

ученого»
06.40 Худ.фильм «Одино-

ким предоставляется 
общежитие» (1)

08.15 Худ.фильм «Никогда 
не забуду тебя» (1)

10.05, 18.10 Худ.фильм 
«Дыши со мной» (1)

18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.05 «Моя правда. «Блестя-

щие». Не все то золото 
что блестит»

22.25 «Моя правда. Тина 
Кароль»

23.15 «Звездная жизнь. 
Рожденные в чужом 
теле»

00.15 Худ.фильм «Сумас-
шедшая любовь» (1)

02.00 Худ.фильм «Женитьба 
Бальзаминова» (1)

ТОНИС
06.00 Духовная жизнь с 

животными
06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.55, 18.50, 21.25 Экономи-
ческий пульс

07.00, 04.50 Утренний 
espresso

08.55, 15.15, 16.45, 17.40, 
18.55, 21.30 Погода

09.00, 20.00 И ты, Брут. 
Всемирная история пре-
дательств

10.00, 16.50 Алло, доктор!
11.15 Алексей Баталов. До-

рогой наш человек
12.15 Социальный статус: 

ваши права и льготы
14.00, 22.40 Невероятные 

путешествия
15.30 Будь в курсе!
16.00, 03.50 Этот удивитель-

ный мир
17.45 Реальные истории. 

Ты уволен
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Леонид Броне-
вой, 2 часть

21.35 Госпожа удача. 40 
лет «Белому солнцу 
пустыни»

23.40, 04.10 Неизвестное об 
известных. Серый волк 2 
серия (1)

00.40 Амурные мелодии (3)
00.50 Худ.фильм «Опасное 

секс -свидание» (3)
02.30 Худ.фильм «Компро-

метирующие ситуации. 
Одинокая мисс» (3)

ТЕТ
06.00 Сериал «Как я встре-

тил вашу маму» (1)
06.45 Узнай как
07.10 Лентяево
07.35, 08.25 Мультсериал 

«Даша-следопыт» (1)
08.00 Мультик с Лунтиком
09.00 Сериал «Кремлевские 

курсанты» (1)
10.00 Сериал «Все женщины 

- ведьмы» (1)
11.00 Сериал «Говорящая с 

призраками» (1)
12.00 Сериал «Метод Лав-

ровой» (1)
12.55 Богиня шопинга
13.35 Сериал «Моя прекрас-

ная няня» (1)
14.40, 20.30 Даешь моло-

дежь!
15.40, 01.25 Вайфайтеры
16.15 Сериал «Сплит» (1)
17.15 Досвидос
17.40 Сериал «Половинки» 

(1)
18.20 Одна за всех
19.25 Шуры-Муры
21.20 Что если бы?
22.00 Виталька
23.00 Анекдоты
23.25 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
00.00 Сериал «Реальная 

кровь» (3)
01.00 Дурнев+1
01.50 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.10 Серебряный 

апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.25 

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 12.45, 17.15 Сериал 

«След» (1)
09.50, 20.00 Сериал «Дикий 

- 3» (1)
10.50, 20.50 Сериал «Кордон 

следователя Савельева» 
(1)

11.45, 04.20 Ток-шоу «Пусть 
говорят»

14.40 Сериал «Супруги» (1)
15.35 Чистосердечное 

признание
16.00 Право на защиту
18.00 Сериал «Неравный 

брак» (1)
19.20, 03.45 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
21.45 Сериал «Ментовские 

войны - 6» (2)
01.10 Худ.фильм «Челюсти - 

4: Месть» (2)
02.40 Добро пожаловать

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»

06.45, 07.25, 08.25, 18.50, 
23.40, 00.30, 03.20 «Вре-
мя спорта»

06.50, 08.40 «Обзор прессы»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 05.00 
«Время новостей»

07.10, 08.15, 22.40, 23.20, 
00.15, 03.15 «Бизнес-
время»

07.15 «Автопилот-новости»
07.30, 03.40 «Утро со 

звездой»
07.55, 08.50 «Трансмиссия-

новости»
08.30 «Интеллект»
08.45, 09.50, 12.50, 13.50, 14.50, 

16.10, 17.20, 17.50, 22.50, 
23.50, 03.35 «Погода»

09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 
элемент»

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

16.15, 04.40 «Лесной 
патруль»

17.25 «Не первый взгляд»
18.15, 23.45, 00.35, 02.30, 

04.15 «Хроника недели»
21.40, 03.00, 04.00 «Время-

Тайм»
22.15 «Особенный взгляд»
23.30, 00.20 «CRIME NEWS»
04.20 «Новости Киевщины»

НТН
05.15 Худ.фильм «На бой-

ком месте»
05.25 «Правда жизни»
06.50 Худ.фильм «Размах 

крыльев»
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
09.55 Сериал «Срочно в 

номер - 3»
11.40 Сериал «Детективы»
12.45 Сериал «Русское 

лекарство»
14.50 Сериал «Литейный»
16.45, 19.00, 01.30 «Свiдок»
17.00 Сериал «1942»
19.30 Сериал «Вчера за-

кончилась война»
23.00 Сериал «Когда Солнце 

было Богом» (2)
02.00 «Речовий доказ»
03.50 «Агенты влияния»
05.10 «Уроки тетушки Совы»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
10.30 «Женская лига»
11.20, 00.00 Худ.фильм 

«Жандарм и иноплане-
тяне» (1)

13.00, 23.10 Сериал «Кли-
ника»

13.50 Сериал «Менталист»
14.40 «Шопинг монстры»
15.30, 18.00 «Званый ужин»
16.20 «Орёл и Решка»
17.10 «Дом на зависть всем»
19.00 «КВН-2012»
21.00 «Рассмеши комика»
22.00 «Пороблено в 

Українi»
01.35 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
05.15 Служба розыска 

детей
05.20 Сериал «Как сказал 

Джим»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40 Подъем
07.10 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 01.00, 03.15, 
04.50 канала

07.40 «Мой малыш»
08.10 «Авторские путеше-

ствия»
09.00, 19.50 Сериал «Не 

плачь по мне, Аргентина!»
10.05 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире пре-
ступных страстей 3»

11.10 Сериал «Папины 
дочки»

13.25 Kids’ Time
13.30 Мультсериал «Злюки 

бобры»
14.25 Сериал «Школа 

гениев»
14.40 Сериал «Друзья»
15.40 Teen Time
15.45 Сериал «Третья плане-

та от солнца»
16.45 Сериал «Кадетство»
17.55 Сериал «Воронины»
19.25 Спортрепортер
19.30 Погода
21.00 Тележурнал «Пассаж»
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
22.20 Сериал «Светофор»
22.55 Сериал «Школа»
00.05 Сериал «Дневники 

вампира»
01.25 Сериал «Сплетница»
02.55 Сериал «Соблазни-

тельные и свободные»
03.45 Марко Кропивниць-

кий
04.10 Зона ночi
04.15 Подорож у втрачене 

минуле
04.45 Зона ночi Культура

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Утро России»
08.05 Сериал «Сонька. Про-

должение легенды»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Вести
09.30 «Вся Россия»
09.45 Ток-шоу «1000 

мелочей»
10.20 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00, 03.10 Сериал «Ефро-

синья. Таежная любовь»
12.30, 15.30, 17.40 Местное 

время. Вести-Москва
12.50 Вести. Дежурная 

часть
13.00 Ток-шоу «Дело Х. 

Следствие продолжа-
ется»

13.55 Сериал «Институт 
благородных девиц»

14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Ласточкино 

гнездо»
18.30 «Прямой эфир»
19.20 «Юрмала»
21.10 Худ.фильм «Два 

билета в Венецию»
23.05 Худ.фильм «Месть»
00.50 «Крейсер «Варяг»
02.25 Вести.ru. Пятница

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

Мухтара-2»
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 

Сегодня
08.25 «Очная ставка»
09.25 Спасатели
10.00 Сериал «Алиби» на 

двоих»
11.35 «До суда»
12.35 Суд присяжных
13.35, 16.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт»

15.35 Сериал «Супруги»
17.35 «Прокурорская 

проверка»
18.45 «Говорим и показы-

ваем»
19.40 Сериал «Легавый»
23.20 Худ.фильм «Комму-

налка»
01.10 «Школа злословия»
02.00 Сериал «Бальзаков-

ский возраст, или все 
мужики - сво...-3»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
05.05, 09.15 «Доброе утро»
05.15 «Пока все дома»
09.35 «Контрольная за-

купка»
10.05 «Жить здорово!»
11.00 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.50 «Доброго здоро-

вьица!»
14.00 Другие новости
14.25, 18.40 «Понять. Про-

стить»
15.35 «Хочу знать»
16.05 «Ералаш»
17.10 «Жди меня»
19.10 «Человек и закон»
20.05 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Год до ХХII Олимпий-

ских игр 2014 в Сочи»
23.00 «Вечерний Ургант»
23.50 Худ.фильм «Репор-

таж»
01.20 Худ.фильм «Кот в 

мешке»
02.45 Сериал «Неравный 

брак»
03.35 Худ.фильм «Яды, или 

Всемирная история от-
равлений»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
01.00, 05.05 «Доброе утро»
01.05 Сериал «24 часа»
05.00, 08.00, 11.00 Новости
06.05 «Жить здорово!»
07.05 Модный приговор
08.15 Контрольная закупка
08.40 «Время обедать!»
09.10 «Доброго здоро-

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

стить
11.15 «Хочу знать»
12.05 Ералаш
13.10 «Жди меня»
14.00 Вечерние новости.
15.10 «Человек и закон»
16.05 «Поле чудес»
17.00 «Время»
17.30 «Год до ХХII Олимпий-

ских игр 2014 в Сочи»
18.55 «Вечерний Ургант»
19.45 «После школы»
20.40 Худ.фильм «Репор-

таж»
22.15 Худ.фильм «Кот в 

мешке»
23.40 Худ.фильм «Бешеные 

деньги»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Фаворит». 

6 серия
10.00 Сериал «Мент в 

законе-5». Фильм 6 
«Последняя схватка» 
3 серия

11.00 «Своими глазами»
12.00 «48 минут»
13.00 Худ.фильм «Миллион 

в брачной корзине»
15.00, 17.00, 22.00 «Сейчас 

в мире»
15.08, 17.08, 01.00 «Особое 

мнение»
16.00, 02.00 Сериал «Фаво-

рит». 7 серия
18.00 «Кейс»
19.00, 04.00 «Всё так»
20.00, 05.00 Сериал «Бан-

дитский Петербург-8. 
Терминал». 7 серия

21.00, 03.00 Сериал «Мент 
в законе-5». Фильм 6 
«Последняя схватка» 
4 серия

23.00 «Германия за неделю»
23.30 «Арт-навигатор»
00.00 «Сканер»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
08.00, 20.30, 23.30 Сегодня
08.30, 16.30 Вокруг света
10.30 Цивилизация. После 

Премьеры - Расстрел!
11.30 Ювелир ТВ
14.30 Игра в слова и не 

только
17.30 Семь чудес Украины
17.45 Цивилизация. Самая 

большая бомба в мире
19.00, 23.00, 04.00 Знак вос-

клицания
21.00 Дорогие депутаты
21.30 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
22.30 Особый формат. 

Десятинная церковь
00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.30 Худ.фильм «Герои 

Сибири» (1)

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.25 Худ.фильм «На семи 

ветрах». 12+
08.25 Док.фильм «Вячеслав 

Тихонов. Мгновения 
длиною в жизнь». 12+

09.30, 12.30, 15.30, 21.20 
События

09.50 Петровка, 38, 13.10 16+
10.10 Худ.фильм «Убийство 

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

16+
12.50, 17.30 Город новостей
13.25 Сериал «Государ-

ственная граница». 12+
15.00 Док.сериал «Хищни-

ки». 12+
15.55 Док.фильм «Отпуск за 

свой счет» 12+
16.25 «Право голоса». 16+
17.45 Худ.фильм «Женская 

логика-5». 12+
19.50 Ирина Лобачева в 

программе «Жена. Исто-
рия любви». 12+

21.40 Худ.фильм «Во имя 
короля». 16+

00.00 Худ.фильм «Притяже-
ние». 12+

01.50 «Врачи» 12+
02.40 Док.фильм «Автограф 

для Леонида Куравлева». 
12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.30 Худ.фильм «Золотые 

рога»
09.50 Худ.фильм «Дай лапу, 

Друг»
11.00 Худ.фильм «Поднятая 

целина»
15.00 Сериал «Красная 

площадь»
17.00 Худ.фильм «Калина 

красная»
18.30 Худ.фильм «Это было 

в разведке»
20.00 Сериал «Баязет»
22.00 Худ.фильм «Выхода 

нет»
23.30 Худ.фильм «Часы 

отчаяния»
01.00 Худ.фильм «Сержант 

милиции»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Боевик 

«На пределе. Группа 
«Антитеррор»» 12+

09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Дом» 16+

10.45, 18.45, 02.45 Боевик 
«Американец» 16+

12.35, 20.35, 04.35 Драма 
«Сказки стриптиз-клуба» 
16+

14.25, 22.25, 06.25 Триллер 
«Безумный следователь» 
16+

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Худ.фильм 

«Тигры на льду» 6+
02.20, 08.20, 14.20 Мультсе-

риал «На задней парте», 
12+, «Догони-ветер» 12+, 
«Невиданная, неслыхан-
ная» 12+

03.00, 09.00, 15.00 Муль-
тсериал «Письма от Фе-
ликса» 12+, «Последняя 
невеста Змея Горыныча» 
6+, м/ф «Жу-жу-жу» 0+

04.00, 10.00, 16.00 Худ.
фильм «Выше радуги» 1 
серия 12+, «Земляника 
под снегом» 6+

05.30, 11.30, 17.30 Мультсе-
риал «Герой из трущоб» 
12+

06.00, 12.00, 18.00 «Всемир-
ная картинная галерея с 
тетушкой Совой» 6+, м/ф 
«Митя и микробус» 0+

НАШЕ КИНО
06.00 Худ.фильм «Пре-

ступление и наказание». 

2 серия 6+
08.00 Худ.фильм «Никудыш-

ная». 12+
10.00 Худ.фильм «Миф о 

Леониде». 6+
12.00 Худ.фильм «Планета 

Бурь». 6+
13.30 Худ.фильм «Угрюм-

река». 4 серия 12+
15.00 Худ.фильм «Пленники 

удачи». 6+
16.30 Худ.фильм «Голубой 

карбункул». 6+
18.00 Худ.фильм «Белый 

Бим черное ухо». 1 
серия 6+

20.00 Худ.фильм «Искус-
ство жить в Одессе». 16+

22.00 Худ.фильм «Соблазн». 
6+

00.00 Худ.фильм «Моя 
любовь». 6+

01.30 Худ.фильм «По-
кушение на ГОЭЛРО». 1 
серия 6+

03.00 Худ.фильм «Девочка, 
хочешь сниматься в 
кино?». 6+

04.30 Худ.фильм «Дом 
свиданий». 12+

КИНОКЛУБ
05.00 Худ.фильм «Грибы 

3D» 18+
07.00 Худ.фильм «Невин-

ный» 18+
09.10, 01.35 Худ.фильм 

«Пеликан» 6+
11.00, 03.10 Худ.фильм 

«Блеф» 12+
13.00 Худ.фильм «Призрак» 

12+
15.10 Худ.фильм «Нора» 

16+
17.00 Худ.фильм «Шугар-

лэнд экспресс» 16+
19.00 Худ.фильм «Главное - 

не бояться!» 16+
21.00 Худ.фильм «Джейн 

Эйр» 12+
23.00 Худ.фильм «Турин-

ская лошадь» 12+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Под знаком «Пи» 12+
04.55 «Найди свою песню» 

12+
05.30 Худ.фильм «Соль 

земли» 6 серия 12+
07.00, 13.00, 19.00, 01.00 

«ВРЕМЯ» 12+
08.00, 14.00, 02.00 «Рожден-

ные в СССР» 12+
09.00 «Песня не прощается 

с тобой...» 12+
10.00 «Международная 

панорама» 12+
10.55 «Будильник» 12+
11.30 Худ.фильм «Соль 

земли» 7 серия 12+
12.40 Док.фильм «Олег 

Попов на арене Москов-
ского цирка» 12+

15.00 «Москва - Космос - 
Калифорния» Телемост 
12+

16.00 «Клуб путешественни-
ков» 12+

17.05 «Знак вопроса» 12+
17.30 Телеспектакль 

«Страницы журнала 
Печорина» 12+

20.00 «Колба времени» 
Прямой эфир. 16+

21.00 «Взгляд» 12+
22.00 Док.фильм «Толстяк» 

на связь не выйдет» 12+
23.05 Фильм-концерт «От-

ражение» 12+
23.30 Худ.фильм «Соль 

земли» 5 серия 12+
00.40 «Старинные русские 

романсы» 12+
03.00 «Парад звезд» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 «Последнее путе-

шествие Синдбада». 3 
серия 16+

20.00 «Еще не вечер». ф.2. 
«Сезон удачи». 2 серия 
16+

21.00 «УГРО. Простые 
парни». ф.1. «Волки». 1 
серия 16+

22.00 «Из жизни капитана 
Черняева». ф.2. «Без 
суда и следствия». 2 
серия 16+

23.00 «Криминальное 
видео - 2». ф.2. «Гене-
ральная уборка». 2 
серия 16+

00.00 «Горыныч и Викто-
рия». 6 серия «Агентство 
«Элита». 2 ч. 16+

TV 1000
02.00, 18.00 Криминальное 

кино «Отсчет убийств» 
18+

04.10 Мультфильм «Лови 
волну!» 12+

06.00 Комедия «Знакомство 
с Факерами» 12+

08.00 Комедия «Кошки-
мышки» 16+

10.20 Комедия «Пять моих 
бывших подружек» 16+

12.00 Приключения 
«Лемони Сникет. 33 не-
счастья» 12+

14.00 Драма «Неприкасае-
мые» 16+

16.00 Боевик «Под Откос» 
16+

20.10 Боевик «Особое 
мнение» 16+

22.40 Драма «В чужом 
ряду» 12+

00.25 Комедия «Телеведу-
щий» 12+

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

зилла» (1)
08.15, 21.40 «Улётное видео 

по-русски»
08.35 «Облом UA»
09.00, 21.00 Новости 2+2
09.40 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
10.20 «Убойное видео»
10.45 «Нереальные 

истории»
11.25, 03.50 «Дорожные 

войны»
12.00 Сериал «Братья» (1)
14.00 Сериал «Солдаты» (1)
16.00 Сериал «Команда 

Че» (1)
19.00 Худ.фильм «Обмануть 

всех» (2)
22.00 «Бойцовский клуб»
23.00 Всемирная серия 

бокса: Украина - Италия
02.00 Худ.фильм «Счастли-

вое число Слевина» (2)
04.00 Худ.фильм «Жменя-

ки» (1)
05.10 Мультфильмы

TV1000 ACTION
03.00 Комедия «Снежный 

человек» 16+
04.45 Драма «Бешеный 

бык» 16+
07.20 Боевик «Черепашки-

ниндзя» 12+
09.00 Боевик «Рекрут» 16+
11.00 Боевик «Атака пау-

ков» 12+
13.00 Драма «Стертая 

реальность» 16
15.00 Боевик «Часовой 

механизм» 16+
16.50 Комедия «Братья 

Гримм» 12+
19.00 Боевик «Призраки 

Марса» 16+
21.00 Комедия «Гарольд и 

Кумар уходят в отрыв» 
18+

23.00 Мягкая эротика 
«Струны души» 18+

00.05 Мягкая эротика «Не-
насытные в любви» 18+

ДОМ КИНО
02.00, 18.00 Сериал «Марш-

рут» 16+
05.30, 07.25, 16.00, 17.55, 

00.55 «Окно в кино»
05.35, 16.10 Сериал «Вепрь» 

16+
06.30, 17.00, 01.00 Сериал 

«Дом образцового со-
держания» 16+

07.30 Сериал «Семнадцать 
мгновений весны» 12+

09.50 Худ.фильм «Мы, 
нижеподписавшиеся»

12.15 Худ.фильм «А к нам 
цирк приехал»

12.45 Худ.фильм «Бабье 
царство» 16+, «Семейка 
Ады» 16+

19.55 Худ.фильм «Воры в 
законе» 18+

21.30 Худ.фильм «Взлёт» 
12+

23.50 Худ.фильм «Про 
кота...»

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицейская 

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 Худ.фильм «Большая 

пустота»
11.40, 17.00 Сериал «Отчаян-

ные родители»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол»
16.30 Мультсериал «Сокро-

вища острова черепах»
19.00 Сериал «Элен и 

ребята»
20.15 «33 м2»
21.00 Худ.фильм «Добро 

пожаловать в Эдель-
вейс»

MAXXI-TV
06.40, 19.30 Йога
07.25, 09.05, 01.10 

MaxxiМузыка
07.35 «Сбросим лишнее»
07.55, 11.50, 19.05 Союзмуль-

тфильм
08.30, 19.15 «Все про все»
08.45, 12.40 «Восточные 

танцы»
09.10, 16.25 «Вкус сыра»
09.55 «Мир путешествий»
10.35 «Буду Артистом!»
11.10 Фестиваль ТВ - Старт
12.25, 22.55 «Ukrainian 

Fashion Week»
13.15, 17.00 Ювелирочка
20.05 Что такое хорошо и 

что такое плохо?
20.50 «Тур-Гламур»
21.25 «Выдающиеся 

мужчины»
21.30 «Путеводитель вы-

ходного дня»
22.10 Джунгли шоу-бизнеса

УТ-1

П’ятниця, 8 лютого
Cхід 7.22 Захід 17.03
Тривалість дня 9.41

Схід 5.42 
Захід 15.08

ВодолійСимеон, Іосиф, Давид, Аркадій, Петро

ТРК "КРИВОРІЖЖЯ"
09:00 – 09:20 Кривбасс-Центр
09:20 – 09:35 Новости 

регионов
09:35 – 10:00 Азбука здоро-

вья 
19:00 – 19:20 Кривбасс-Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 – 19:50 Новый курс
19:50 – 20:00 Азбука здо-

ровья



Купуйте газету «Червоний гірник» в кіосках «Друк», «Преса-М», поштових відділеннях «Укрпошти»

18 ЧЕРВОНИЙ ГІРНИК•№8(21333)•ЧЕТВЕР, 31 СІЧНЯ 2013 РОКУ

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

Телебачення

УТ-1
06.00 Утренняя молитва
06.05 Итоги
06.15, 06.55, 07.55, 23.20 

Погода
06.20 Мир православия
07.00 Клуб юмора
08.00, 09.50 Шустер-Live
09.30, 04.15 Школа юного 

суперагента
11.30 After Live (За кулисами 

Шустер-Live)
11.50, 15.25 Кривое зеркало
13.25 Золотой гусь
13.55 Биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт (муж.)
17.10 Биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт (жен.)
18.40 Международный 

легкоатлетический тур-
нир «Звезды шеста»

19.10 В перерыве: Мир атома
20.05 Шутка с Ю.Гальцевым
20.50 Мегалот
20.55 Официальная 

хроника
21.00, 01.20 Итоги дня
21.20, 01.40 Кабмин: со-

бытие недели
21.30 Украинская песня
22.00 Шутка с В.Винокуром
22.50 Суперлото, Тройка, 

Кено
23.00 Твой голос
23.25 Эра здоровья
23.50 Кино в деталях
00.50 Смех с доставкой 

на дом
01.50 «Потомки» с 

Н.Рыбчинской и 
К.Гнатенко

02.45 Телеакадемия
03.50 Свет
04.30 Док.фильм «Контин-

гент. Война во Вьетнаме» 
(ф.1,2)

05.30 Околица

КАНАЛ «1+1»
06.05 «Ремонт +»
06.40 «Я люблю Украину - 3»
08.00 «Светская жизнь»
09.00 «Кто там?»
10.10, 10.35 Мультсериал 

«Чип и Дейл» (1)
11.00 «Мир наизнанку - 3: 

Танзания, Эфиопия»
12.35 Мультфильм «Двигай 

время» (1)
14.20 Худ.фильм «Он сведет 

меня с ума»
16.45 «Вечерний Киев»
18.30 «Рассмеши комика»
19.30, 05.35 ТСН: «Телевизи-

онная служба новостей»
20.00 Худ.фильм «Метод 

Хитча»
22.25, 03.55 Худ.фильм 

«Предел риска» (2)
00.35 Худ.фильм «Флирт со 

зверем» (2)
02.20 Худ.фильм «Пекло»

ИНТЕР
05.00 «Парк автомобильно-

го периода»
05.25 «Ток-шоу с Анной Без-

улик «Справедливость»»
07.05 Худ.фильм «Приходи-

те завтра» (1)
09.00 «Орел и Решка»
09.55 Концерт «Вечерний 

Киев»
11.50 «Большая разница»
12.55 Худ.фильм «Расплата 

за любовь»
14.45 Сериал «Любовь с 

оружием»
18.10 «Концерт 

М.Задорнова «С первым 
смехом»»

20.00, 01.50 «Подробности»
20.25 Концерт «Между-

народный фестиваль 
юмора «Юрмала 2012»»

22.10 Худ.фильм «Любовь 
под Грифом «Совершен-
но Секретно»» (2)

00.10 Худ.фильм «Любовь 
под Грифом «Совершен-
но Секретно» 2»

02.15 Худ.фильм «Забирая 
жизни» (2)

04.00 Худ.фильм «Певец на 
свадьбе» (2)

ICTV
04.30, 05.00 Погода
04.35 Факты
04.50, 05.05 Свитанок
05.55 Козырная жизнь
06.30 Мультфильм «Том 

и Джерри. Волшебное 
кольцо»

07.25 Худ.фильм «Любовь и 
другие неприятности»

09.05 Звезда YouTube

10.00 Дача
10.55 Квартирный вопрос
11.50, 15.35 Смотреть всем!
12.45 ОлимпиЛяпы
13.10 За рулем
13.35 Худ.фильм «Беглецы»
16.10 Несекретные файлы
17.00 Экстренный вызов
17.55 Максимум в Украине
18.45 Факты. Вечер
19.00 Худ.фильм «Миссия 

невыполнима»
20.55 Худ.фильм «22 пули. 

Бессмертный»
22.55 Худ.фильм «Несколь-

ко хороших парней» (2)
01.15 Худ.фильм «Список 

Шиндлера» (2)
04.20 ПроЦiкаве

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30, 12.00 «Мiсто»
07.00, 12.30 «Спорт»
07.05, 17.15, 19.25, 21.00, 

23.10 «Погода»
07.10, 12.40, 21.05 Теле-

газета
07.15, 05.00 «На углу улиц»
07.45, 15.20 Мультфильм
08.00 «Контакт»
09.00 «Перчинка»
09.30, 11.35, 15.15 «Гарна 

новина»
09.35 «Интеркласс»
09.50, 13.20, 19.15 «Рас-

суждалки»
10.00 «Медицинский 

журнал»
10.15 «Шаг навстречу»
10.20, 03.15 Худ.фильм 

«Морской пост» 1 
категория

11.40 «Пiдземка»
11.50 «Афиша»
12.35 Погода
12.45 «Косметичка»
13.15, 17.00, 20.15 «На землi 

на рiднiй...»
13.30 «Сделано руками»
14.00 «Телеспортклуб»
14.30 «Книжная полка»
15.00 «Кiндерунiя»
16.30 «Зооквартал»
17.05, 20.20 «Епiзоди колиш-

нього»
17.10 «Телегазета»
17.20 «Мелодiя двох сер-

дець» 3 частина
19.30 «Беседы о вечном»
20.00 «Чоловiчий клуб»
20.30, 01.30 «Мiсто. Тиж-

день»
21.10 «Уїк-енд експрес»
21.40 «Близкие Путеше-

ствия»
22.00 «Мiський роман»
22.30 Док фiльм «Мiй нiжний 

Мефiстофель»
23.15 «Я i мiй дiм»
00.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
02.00 Худ.фильм «Солистка 

балета» 1 категория
04.30, 05.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.30 Сериал «Тру Джексон»
05.35, 05.00 Зона ночi 

Культура
06.35 Сериал «Ласточкино 

гнездо»
07.00 Худ.фильм «Освобо-

дите Вилли»
09.00 Мультсериал «Рога и 

Копыта: Возвращение»
09.35 Мультсериал «Пинг-

вины из Мадагаскара»
10.00 Файна Юкрайна
10.55 Уральские пельмени
12.20 Люди ХЭ
13.25 Нереальная история
14.45 Сериал «Папины 

дочки»
17.55 Худ.фильм «Артур. 

Идеальный миллионер»
20.10 Худ.фильм «Милаш-

ка» (2)
22.00 Худ.фильм «На рас-

стоянии любви» (2)
00.05 Спортрепортер
00.10 Худ.фильм «Бесконеч-

ный мир» (2)
03.40, 04.30 Зона ночi
03.45 Українцi Вiра
04.35 Чорний колiр по-

рятунку
05.05 Майстер музи
05.20 Сонячна людина

СТБ
05.40 «Наши любимые 

мультфильмы: Сказка о 
царе Салтане» (1)

06.35 Худ.фильм «Женитьба 
Бальзаминова» (1)

08.05 «Караоке на Май-
дане»

09.00 «Едим дома»
10.00 «ВусоЛапоХвiст»
10.35 «Хата на тата»
12.20 «Моя правда. «Блестя-

щие». Не все то золото 
что блестит»

14.10 «Моя правда. Тина 
Кароль»

15.05 «Следствие ведут 
экстрасенсы»

19.00 Худ.фильм «Бабье 
царство» (1)

22.35 «Детектор лжи - 3»
23.35 «Звездная жизнь. Вы-

жить после смерти»
00.25 Худ.фильм «Гараж» (1)
02.10 Худ.фильм «Не 

горюй» (1)

ТОНИС
06.00 Худ.фильм «Только в 

мюзик-холле»
07.20, 18.20 Цивилизация 

Incognita
07.30 Ф-стиль
08.00 Служба новостей «Со-

циальный пульс»
08.40, 18.55, 19.55 Погода
09.00 Госпожа удача. 40 

лет «Белому солнцу 
пустыни»

10.00 Светские хроники
10.40 Эхо джунглей
11.00 Худ.фильм «Аленький 

цветочек»
13.30 За семь морей
14.10 Арт City
14.50, 04.10 Слезы мира. 

Слезы Арктики
16.00, 22.10 Зима в Йелло-

устоуне
17.00, 03.40 Ронин. Ток-шоу 

с Дмитрием Выдриным
17.40 Дневник для роди-

телей
18.30, 03.20 Социальный 

пульс выходных
19.00 Клинтоны: семейные 

тайны
20.00 Гренландия. Дикая 

природа викингов
21.00, 05.10 Эдуард Хиль. 

Сто хитов короля 
эстрады

23.10 Худ.фильм «Эскорт 
для дам» (2)

01.10 Худ.фильм «Грин-
берг» (2)

02.50 Амурные мелодии (3)

ТЕТ
06.00, 10.40 Ералаш
07.15 Мультсериал «Лун-

тик» (1)
07.40 Твинисы
08.00 Телепузики
08.35 Лентяево
09.00 Мультик с Лунтиком
09.40 Мультсериал «Даша-

следопыт» (1)
10.05 Мультсериал «Лило и 

Стич» (1)
11.30 Сериал «Моя прекрас-

ная няня» (1)
13.40 Сериал «Половинки» 

(1)
14.50 Худ.фильм «Грязные 

танцы 2» (1)
16.40 Худ.фильм «Шопо-

коп» (1)
18.35 Худ.фильм «Дом 

большой мамочки 2» (1)
20.40 Виталька
22.25 Что если бы?
23.00 Худ.фильм «Спуск» (3)
01.05 Comedy Woman
01.55 Худ.фильм «С Новым 

годом папа!» (1)
03.25 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.30 Серебряный 

апельсин
07.00, 19.00, 03.40 События
07.10 Худ.фильм «Идеаль-

ный мужчина» (1)
09.00 Сериал «Интерны» (1)
10.00 Тайны звезд
11.00 Сериал «Мамочка, я 

киллера люблю» (1)
13.30 Худ.фильм «Сорок» (1)
15.00 Сериал «След» (1)
16.20, 19.20 Сериал «Пят-

ницкий» (1)
21.10 Сериал «Второе вос-

стание Спартака» (1)
00.00 Сериал «Контригра» 

(2)
01.30 Худ.фильм «Послед-

няя истина» (2)
03.10 Чистосердечное 

признание
04.00 Сериал «Ментовские 

войны - 6» (2)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40 «Киевское 

время»
06.40, 09.35, 19.25, 01.55 

«Тема недели»
06.45, 07.10, 08.20, 18.55, 

23.35, 00.20, 03.25 «Время 
спорта»

06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 
10.10, 10.55, 13.55, 16.10, 
17.20, 19.20, 23.40, 00.25, 
00.55, 03.35, 05.55, 06.25 
«Погода»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 
05.00 «Время новостей»

07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.20 «Бизнес-
время»

07.30 «Клуб 700»
08.30 «Не первый взгляд»

09.10 «Интеллект»
10.15 «Здоровые истории»
11.10 «Трансмиссия»
11.30 «Автопилот-тест»
12.10, 02.30, 03.30, 04.30, 

04.55, 05.50, 06.20 «Хро-
ника недели»

13.30 «Драйв»
14.10, 23.50 «История 

успеха»
14.25 «Игра судьбы»
15.15 «Кино с Яниной Со-

коловой»
16.15 «Арсенал»
17.25 «Феерия путеше-

ствий»
18.15 «Особенный взгляд»
19.30, 02.10 «Машина 

времени»
20.10, 01.10, 05.10 «Портреты 

с Сергеем Дорофеевым»
21.10, 02.40 «Большая по-

литика»
21.40, 03.00, 06.00 «Окно в 

Америку»
22.00, 03.40 «В кабинетах»
22.30 «Мастер-класс с На-

талкой Фицич»
00.30 «Мотор»
04.10 «Жизнь интересна»
04.35 «Акцент»

НТН
05.50 «Легенды бандитско-

го Киева»
07.05 Худ.фильм «Частный 

детектив, или Операция 
«Кооперация»

08.40 Сериал «Строго на юг»
10.20 «Железный Оскар»
10.55 «Лохотрон»
11.30 «Речовий доказ». 

Фальшивомонетчик 
от Бога

12.00, 23.00 «Главный 
свидетель»

12.55, 22.35 «Случайный 
свидетель»

13.40 Худ.фильм «Акция»
15.15 Сериал «Чокнутая»
19.00 Сериал «Паутина - 6»
23.55 Худ.фильм «Урок вы-

живания» (2)
01.35 Худ.фильм «Темный 

легион» (3)
03.00 «Речовий доказ»
03.45 «Агенты влияния»
04.40 «Уроки тетушки Совы»
05.05 «Правда жизни»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30, 10.00 Мультфильмы
09.00 Мультсериал «Сказки 

Ганса Христиана Андер-
сена» (1)

11.20 Мультфильм 
«Большой фильм про 
поросенка» (1)

12.30 Худ.фильм «Белый 
клык» (1)

14.25 «Подари себе жизнь»
15.25 Худ.фильм «Статский 

советник»
17.50 «Рассмеши комика»
19.30 «КВН-2012»
21.40 Сериал «Сверхъесте-

ственное» (2)
23.50 Худ.фильм «Девушка 

моего лучшего друга» (3)
01.30 Худ.фильм «Провин-

циалка» (2)
03.00 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
05.30 Сериал «Тру Джексон»
06.35 Сериал «Ласточкино 

гнездо»
07.00 Худ.фильм «Освобо-

дите Вилли»
09.00 «Мой малыш»
09.30 «Авторские путеше-

ствия»
10.00 «Перевоплощение»
10.40 «Просто собака»
11.00 Сериал «Школа 

гениев»
11.25 Уральские пельмени
12.20 Люди ХЭ
13.25 Нереальная история
14.45 Сериал «Папины 

дочки»
17.55 Худ.фильм «Артур. 

Идеальный миллионер»
20.10 Худ.фильм «Ми-

лашка»
22.00 Худ.фильм «На рас-

стоянии любви»
00.10 Худ.фильм «Бесконеч-

ный мир»
03.40, 04.30 Зона ночi
03.45 Українцi Вiра
04.35 Чорний колiр по-

рятунку
05.00, 05.35 Зона ночi 

Культура
05.05 Майстер музи
05.20 Сонячна людина

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Юрмала»
05.35, 06.15 Худ.фильм «Два 

билета в Венецию»
06.00, 09.00, 12.00 Вести
07.45 «Утренняя почта»
08.20 «Субботник»
09.15 «В поисках рая»
10.15 Худ.фильм «Человек с 

другой стороны»
12.20 Местное время. 

Вести-Москва
12.30 «Честный детектив»
12.55 «Городок». Дайджест
13.30 «Мода для народа»
14.30, 00.20 Сериал «Сваты»
16.25, 02.10 «Субботний 

вечер»
18.00 Вести в субботу
18.45 «Фактор А»

20.35 Худ.фильм «Петро-
вич»

22.40 Худ.фильм «Только 
любовь»

НТВ-МИР
06.00, 08.00, 11.00, 17.00 

Сегодня
06.20 Смотр
06.55 Главная дорога
07.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
08.25 Русская начинка
08.55 «Кулинарный по-

единок»
09.55 Квартирный вопрос
11.25 «Женский взгляд»
12.15 «Наши» со Львом 

Новоженовым»
13.05 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2»
15.00 «Профессия-ре-

портер». «Государство 
- это я»

15.25 «Следствие вели...»
16.20 Александр Журбин. 

Мелодии на память
17.30 Сериал «Одиссея 

сыщика Гурова»
21.10 «Скрипач на крыше - 

5772/2012»
22.40 «Русские сенсации»
00.25 «Таинственная 

Россия: Загадочные 
черепа или опыты над 
человечеством?»

01.20 «Луч Света»
01.55 Сериал «Бальзаков-

ский возраст, или Все 
мужики - сво...-3»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
06.20 «Гении и злодеи»
06.45 Худ.фильм «Разреши-

те взлет!»
08.20 «Играй, гармонь 

любимая!»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смешарики. Новые 

приключения»
10.25 «Смак»
11.00 «Вячеслав Тихонов. 

Утомленный судьбой»
12.15 Худ.фильм «Дело 

было в Пенькове»
14.05 «Вячеслав Тихонов. 

Последняя встреча»
15.10 Худ.фильм «Европей-

ская история»
16.45, 18.10 «Вспоминая 

Вячеслава Тихонова»
19.00 Худ.фильм «Доживем 

до понедельника»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым
22.50 Худ.фильм «Человек с 

бульвара Капуцинов»
00.30 «Городские пижоны». 

Сверхновый Шерлок 
Холмс. «Элементарно»

01.15 Худ.фильм «Чаша 
терпения»

02.45 Худ.фильм «13 по-
ручений»

03.50 Худ.фильм «Вам 
что, наша власть не 
нравится?!»

05.20 «Хочу знать»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
02.00, 06.00, 08.00 Новости
02.10 Гении и злодеи
02.35 Худ.фильм «Разреши-

те взлет!»
04.10 «Играй, гармонь 

любимая!»
05.00 Умницы и умники
05.45 «Слово пастыря»
06.15 Смак
06.45 «Первая любовь»
07.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
08.15 «Вячеслав Тихонов. 

Утомленный судьбой»
09.10 Худ.фильм «Дело 

было в Пенькове»
10.45 «Вячеслав Тихонов. 

Последняя встреча»
11.35 Худ.фильм «Европей-

ская история»
13.05, 14.10 «Вспоминая 

Вячеслава Тихонова»
14.00 Вечерние новости
15.15 Худ.фильм «Доживем 

до понедельника»
17.00 «Время»
17.15 «Сегодня вечером»
18.40 Худ.фильм «Безумное 

свидание»
20.05 «Элементарно»
20.50 Худ.фильм «Поцелуй 

меня на прощание»
22.30 Худ.фильм «13 по-

ручений»
23.35 Худ.фильм «Вам 

что, наша власть не 
нравится?!»

01.10 «Пока все дома»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «2013»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 «Мультфильмы»
10.00, 01.30 Худ.фильм 

«Черёмушки»
11.30 «Живое слово»
12.00 «В Нью-Йорке с 

В.Топаллером»
13.00 «Сканер»
14.00 Телешоу «Удиви 

меня»

16.00 «Эхо недели»
16.30 «Американский лик-

без» «Русские Американ-
цы. Игорь Сикорский»

17.00, 00.30 «Код доступа»
18.00 «Великий обман. Как 

делать деньги.»
19.00 «Сейчас в мире»
19.30 «Русский акцент» с 

Владимиром Ленским 
«Фото Ностальгия»

20.00 «Израиль за неделю»
21.00, 03.00 Худ.фильм «Лю-

бовь с привилегиями»
23.30 «Великий обман. 

Учитель и убийца»

TBI
06.30 Благая весть с Риком 

Реннером
07.00, 17.30 ЭкспериМен-

тальный
07.35, 14.00 Звериная 

работа
08.15 Великие истории 

любви 20 века. Эдуард 
VIII и Уоллис Симпсон

08.45, 16.30 Вокруг света
09.45 Цивилизация. Самая 

большая бомба в мире
11.00, 20.30 World Stories. 

Международные корре-
спонденты

11.30 Дорогие депутаты
12.00, 19.30 Исторические 

хроники с Николаем 
Сванидзе. Иннокентий 
Смоктуновский

13.00 Здоровая жизнь с 
Ириной Трухачевой

13.30 Деловая кухня
14.30 Ювелир ТВ
18.00 Цивилизация. Они 

боролись до конца
21.10 Семь чудес Украины
21.30 Лекции и события
23.30 Великие истории 

любви 20 века. Лоуренс 
Оливье и Вивьен Ли

00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.00 Клипы Jazz с Алексеем 

Коганом

ТВ ЦЕНТР
03.30 Марш-бросок 12+
04.05 Мультфильм «Сказа-

ние про Игорев поход», 
«Винни-Пух»

04.50 АБВГДейка
05.15 Худ.фильм «Гость с 

Кубани». 12+
06.45 Православная энци-

клопедия
07.15 Худ.фильм «Удиви-

тельные приключения 
Дениса Кораблева»

09.30, 15.30, 22.00 События
09.45 Петровка, 38 16+
09.55 Городское собрание 

12+
10.35 Худ.фильм «Наслед-

ницы-2». 12+
12.40 Худ.фильм «Фантомас 

разбушевался». 12+
14.40, 15.45 Худ.фильм «Воз-

вращение домой». 16+
19.00 «Постскриптум»
20.00 Сериал «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». 12+
22.20 Худ.фильм «Алмазы 

шаха». 16+
00.40 Худ.фильм «На семи 

ветрах». 12+
02.40 Док.фильм «Ольга 

Аросева. Другая жизнь 
пани Моники». 12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
09.00 Худ.фильм «Дай лапу, 

Друг»
10.30 Вокруг смеха
12.00 Док.фильм про Кино
13.00 Худ.фильм «Игра в 

четыре руки»
14.30 Худ.фильм «Между 

ангелом и бесом»
16.00 Сериал «Противо-

стояние»
23.30 Худ.фильм «Колье 

Шарлотты»
04.00 Худ.фильм «Некуда 

бежать»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Драма 

«Воспитание чувств» 12+
09.05, 17.05, 01.05 Комедия 

«Нянька по вызову» 12+
10.45, 18.45, 02.45 Триллер 

«Тихий американец» 16+
12.30, 20.30, 04.30 Мелодра-

ма «Сатисфакция» 12+
14.15, 22.15, 06.15 Драма 

«Замерзшие души» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Фильм-

сказка «Марья-искус-
ница» 6+

02.15, 08.15, 14.15 Мультсе-
риал «На задней парте» 
12+, «Зайка-зазнайка» 6+, 
«Полкан и Шавка» 6+

03.00, 09.00, 15.00 Муль-
тсериал «Письма от 
Феликса» 12+, «Сказка 
сказывается» 6+, «Игра» 
6+

04.00, 10.00, 16.00 Худ.
фильм «Выше радуги». 2 
серия 12+, м/ф «Сказка» 
6+

05.30, 11.30, 17.30 Мультсе-
риал «Герой из трущоб» 
12+

06.00, 12.00, 18.00 «Всемир-

ная картинная галерея 
с тетушкой Совой» 6+, 
м/ф «Королевский бутер-
брод» 12+

НАШЕ КИНО
06.00 Худ.фильм «Белый 

Бим черное ухо». 1 
серия 6+

08.00 Худ.фильм «Искус-
ство жить в Одессе». 16+

10.00 Худ.фильм «Соблазн». 
6+

12.00 Худ.фильм «Моя 
любовь». 6+

13.30 Худ.фильм «По-
кушение на ГОЭЛРО». 1 
серия 6+

15.00 Худ.фильм «Девочка, 
хочешь сниматься в 
кино?». 6+

16.30 Худ.фильм «Дом 
свиданий». 12+

18.00 Худ.фильм «Белый 
Бим черное ухо». 2 
серия 6+

20.00 Худ.фильм «Убийство 
на «Ждановской». 6+

22.00 Худ.фильм «Джокер». 
6+

00.00 Худ.фильм «Дама с 
собачкой». 12+

01.30 Худ.фильм «По-
кушение на ГОЭЛРО». 2 
серия 6+

03.00 Худ.фильм «Черный 
замок Ольшанский». 1 
серия 12+

КИНОКЛУБ
05.00 Худ.фильм «Призрак» 

12+
07.10 Худ.фильм «Нора» 

16+
09.00, 01.10 Худ.фильм «Шу-

гарлэнд экспресс» 16+
11.00, 03.00 Худ.фильм 

«Главное - не бояться!» 
16+

13.00 Худ.фильм «Джейн 
Эйр» 12+

15.00 Худ.фильм «Ловушка 
для родителей» 6+

17.15 Худ.фильм «Шеф» 12+
19.00 Худ.фильм «Мёртвые 

президенты» 16+
21.10 Худ.фильм «Развод 

Надера и Симин» 16+
23.15 Худ.фильм «Посред-

ники» 18+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Международная 

панорама» 12+
04.55 «Будильник» 12+
05.30 Худ.фильм «Соль 

земли» 7 серия 12+
06.40 Док.фильм «Олег 

Попов на арене Москов-
ского цирка» 12+

07.00, 13.00, 01.00 «ВРЕМЯ» 
12+

08.00, 02.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

09.00 «Москва - Космос - 
Калифорния» Телемост 
12+

10.00 «Клуб путешественни-
ков» 12+

11.05 «Знак вопроса» 12+
11.30 Телеспектакль 

«Страницы журнала 
Печорина» 12+

14.00 «Колба времени» 16+
15.00 «Взгляд» 12+
16.00 «Было ВРЕМЯ» 16+
17.00 «Институт юмора» - 

«День открытых дверей» 
12+

18.30 «Песня-91» 12+
20.00 Худ.фильм «Дуэнья» 

12+
21.30 «Пока все дома» 12+
22.00 «Под знаком «Пи» 12+
22.55 «Найди свою песню» 

12+
23.30 Худ.фильм «Соль 

земли» 6 серия 12+
03.00 «Песня не прощается 

с тобой...» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 «Последнее путе-

шествие Синдбада». 4 
серия 16+

20.00 «Еще не вечер». ф.3. 
«Опасные игрушки». 1 
серия 16+

21.00 «УГРО. Простые 
парни». ф.1. «Волки». 2 
серия 16+

22.00 «Из жизни капитана 
Черняева». ф.2. «Без 
суда и следствия». 3 
серия 16+

23.00 «Криминальное 
видео - 2». ф.2. «Гене-
ральная уборка». 3 
серия 16+

00.00 «Горыныч и Викто-
рия». 7 серия «Чайная 
принцесса». 1 ч. 16+

TV 1000
02.00, 00.00 Драма «Готика» 

16+
04.00 Комедия «Пять моих 

бывших подружек» 16+
06.00 Приключения 

«Лемони Сникет. 33 не-
счастья» 12+

08.00 Боевик «Шпион по 
соседству» 12+

09.50 Драма «Неукротимые 
сердца» 12+

12.00 Боевик «Под Откос» 
16+

14.00 Комедия «Из 13 в 

30» 12+
16.00 Боевик «Пророк» 12+
18.00 Криминальное кино 

«Опустевший город» 16+
20.15 Драма «В чужом 

ряду» 12+
22.00 Комедия «Телеведу-

щий» 12+

«2+2»
08.10 СоюзМультфильм (1)
09.15 Мультсериал «Год-

зилла» (1)
10.00 Сериал «Приключе-

ния Мерлина» (1)
13.00 Всемирная серия 

бокса: Украина - Италия
16.30 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
18.05 Худ.фильм «Ско-

рость» (1)
20.20 Худ.фильм «Ско-

рость-2» (1)
23.00 Худ.фильм «3000 

миль до Грейсленда» (2)
01.30 Худ.фильм «Реликт» 

(3)
03.15 «Дорожные войны»
03.50 Худ.фильм «Жменя-

ки» (1)

TV1000 ACTION
03.00 Драма «Стертая 

реальность» 16
05.00 Боевик «Черепашки-

ниндзя» 12+
07.00 Мультфильм «Ренес-

санс» 16+
09.00 Боевик «Часовой 

механизм» 16+
10.40 Комедия «Братья 

Гримм» 12+
13.00 Боевик «Мститель» 

16+
15.00 Научная фантастика 

«Монстры» 16+
17.00 Триллер «Зеленая 

река» 18+
19.00 Боевик «Пуленепро-

биваемый» 16+
21.00 Боевик «Призраки 

Марса» 16+
23.00 Мягкая эротика 

«Ангелы Луны» 18+
00.30 Мягкая эротика 

«Струны души» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Сериал «Маршрут» 

16+
05.30, 07.25, 16.00, 17.55, 

00.55 «Окно в кино»
05.35, 16.10 Сериал «Вепрь» 

16+
06.30, 17.00, 01.00 Сериал 

«Дом образцового со-
держания» 16+

07.30 Худ.фильм «Дети 
Ванюшина»

09.10 Худ.фильм «Монро» 
12+

10.50 Худ.фильм «Размах 
крыльев» 12+

12.30 Сериал «Иван По-
душкин. Джентльмен 
сыска-2» 12+

18.00 Худ.фильм «Сумас-
шедшая помощь» 16+

20.00 Худ.фильм «Военно-
полевой роман» 12+

21.35 Худ.фильм «Спортив-
ная честь»

23.20 Худ.фильм «Слон» 12+

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицейская 

академия»
05.25 «Смех с доставкой 

домой»
07.30 «Бодрое утро»
08.35, 10.50 «Минутка для 

ребенка»
09.00 Мультсериал 

«Злобный»
10.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол»
11.00 Мультсериал «Сокро-

вища острова черепах»
12.00, 18.00 Сериал «От-

чаянные родители»
13.00 «Гуморины из 

торбины»
15.00 «Битва анекдотов»
15.30 «33, 19.00 м2»
16.00 Худ.фильм «Принцы 

воздуха»
19.40 Сериал «Элен и 

ребята»
20.40 Худ.фильм «Роджер 

Доджер»

MAXXI-TV
06.40, 08.10, 15.25, 01.10 

MaxxiМузыка
07.50 «Сбросим лишнее»
08.50, 18.10 Йога
09.35, 14.55 Союзмуль-

тфильм
10.20 «Путеводитель вы-

ходного дня»
10.55, 15.35 «Выдающиеся 

мужчины»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.50 «Буду Артистом!»
12.25 «5 идей для детской»
13.00 Тур-Гламур
15.45 «Время для себя»
16.10 Ювелирочка
18.55 Худ.фильм «Певичка»
21.05 «Женские откро-

вения»
21.50 «Все про все»
22.10 «КиноМакси»
22.55 Портретные очерки. 

Любовь Полищук
23.45 «Ukrainian Fashion 

Week»

Субота, 9 лютого
Cхід 7.20 Захід 17.05
Тривалість дня 9.45

Схід 6.19 
Захід 16.25

ВодолійІоанна

ТРК "КРИВОРІЖЖЯ"
09:00 – 09:20 Кривбасс-Центр
09:20 – 09:35 Новости 

регионов
09:35 – 10:00 Кабмин на 

связи 
19:00 – 19:20 Новости 

регионов
19:20 – 19:35 Календарь 

событий
19:35 – 20:00 Новая волна
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Телебачення

УТ-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.35, 08.55, 09.00, 

13.45, 23.35 Погода
06.10 Клуб юмора
07.10 Сельский час
07.40, 23.40 Ток-шоу «Жена»
09.05 Место встречи
10.20 Шаг к звездам
11.00 Честь имею при-

гласить
11.45 Караоке для взрослых
12.30 Шеф-повар страны
13.25 Кто в доме хозяин?
13.55 Биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка преследова-
ния. (муж.)

14.45 Глубинное бурение
15.15 Золотой гусь
15.40 Концерт О.Гавриша 

«Музыка... И... Лед»
16.40 Деловой мир. Неделя
17.10 Биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка преследова-
ния. (жен.)

18.05 Star-шоу
19.55 Звезды юмора. 

В.Моисеенко, В.Данилец
20.50, 01.50 Официальная 

хроника
21.00, 01.20 Итоги недели
21.30, 02.00 Точка зрения
21.50 Главный аргумент
22.00 Фольк-music
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00 Эра бизнеса. Итоги
01.00 Смех с доставкой 

на дом
02.20 Ток-шоу «Вера. На-

дежда. Любовь»
03.10 Опыт
04.30 Док.фильм «Контин-

гент. Война во Вьетнаме» 
(ф.3,4)

05.25 «Предвечерье» с 
Т.Щербатюк

КАНАЛ «1+1»
06.05 Худ.фильм «Отпусти 

меня» (1)
07.50 Мультфильм (1)
08.10 «Ремонт +»
09.00 «Лото-Забава»
10.10, 10.35 Мультсериал 

«Чип и Дейл» (1)
11.00 «Кулинарные курсы 

с Ю. Высоцкой. Италия 
Тоскана»

11.25 «Большая разница»
12.20, 03.30 Худ.фильм «По-

кровские ворота» (1)
15.20 Худ.фильм «Еще один 

шанс» (1)
19.30 «ТСН-неделя»
20.15 Худ.фильм «ПираММ-

Мида» (2)
22.25 «Светская жизнь»
23.25 Худ.фильм «Непро-

щеннные»
01.40 Худ.фильм «Сокро-

вище» (2)

ИНТЕР
05.30 Мультфильм 

«Маугли»
06.40 Мультсериал «Винкс 

5»
07.50 Худ.фильм «Зевс и 

Роксана»
09.30 «Школа доктора Кома-

ровского»
10.05 Худ.фильм «Семь 

нянек» (1)
11.30 «Международный 

фестиваль юмора «Юр-
мала 2012»»

13.20 Худ.фильм «По 
семейным обстоятель-
ствам» (1)

16.05 Худ.фильм «Любовь 
на асфальте»

18.10 Худ.фильм «Страхо-
вой случай» (1)

20.00, 02.05 «Подробности 
недели»

20.55 Сериал «Немой»
00.35 Худ.фильм «Любовь 

под Грифом «Совершен-
но Секретно» 3»

02.45 «Ходят слухи» (2)
04.20 Худ.фильм «Семь 

нянек»

ICTV
05.40, 06.00 Погода
05.45 Факты
06.05, 04.20 Свитанок
06.55 Квартирный вопрос
07.50 Анекдоты по-

украински
08.10 Дача
09.05 Основной инстинкт
09.35 Смотреть всем!
10.30 ОлимпиЛяпы
11.30 Козырная жизнь
12.00 Мульт личности
12.20 Криминальный 

облом
13.20 Худ.фильм «Живой 

или мертвый»
14.45 Худ.фильм «22 пули. 

Бессмертный»
16.45 Худ.фильм «Миссия 

невыполнима»
18.45 Факты недели
19.30 Худ.фильм «Миссия 

невыполнима-2»
21.45 Худ.фильм «Миссия 

невыполнима-3»
23.50 Другой футбол
00.20 Худ.фильм «Несколь-

ко хороших парней» (2)
02.35 Худ.фильм «Любовь и 

другие неприятности»
04.05 ПроЦiкаве

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.00 «Контакт»
07.00, 13.45, 22.15 Муль-

тфильм
07.15, 15.35, 20.15 «Рас-

суждалки»
07.25 «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 «Солистка 

балета» 1 категория
10.30 «Косметичка»
11.05 «Чоловiчий клуб»
11.20 «Кiндерунiя»
11.35 «Интеркласс»
11.50 «Пiдземка»
12.45 «Книжная полка»
13.15 «Беседы о вечном»
15.15 «Медицинский теле-

журнал»
15.45, 19.00 «Близкие Путе-

шествия»
16.00 «Сделано руками»
16.35, 03.20 Худ.фильм «Вол-

га-Волга» 1 категория
18.25 «Перчiнка»
18.55 «Шаг навстречу»
19.15 «Мiський роман»
19.45 Молодёжная про-

грамма «Студия»
21.10, 02.00 Хит-парад «На 

все 100»
22.00 «Резонанс»
22.25 «Зооквартал»
23.00 «Уїк-енд експрес»
23.30 «Я i мiй дiм»
00.10 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
03.00 Док.фильм
05.00 «Музыкальный 

калейдоскоп»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.35 Сериал «Тру Джексон»
05.40, 05.05 Зона ночi 

Культура
06.00 Сериал «Ласточкино 

гнездо»
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
08.25, 09.35 Мультсериал 

«Пингвины из Мадага-
скара»

09.00 Мультсериал «Рога и 
Копыта: Возвращение»

09.55 Мультфильм «Скуби-
Ду! Истории летнего 
лагеря»

11.20 Сериал «Счастливы 
вместе»

16.00 Худ.фильм «Артур. 
Идеальный миллионер»

18.15 Худ.фильм «Милаш-
ка» (2)

20.05 Худ.фильм «На 
крючке» (2)

22.00 Худ.фильм «Дочь 
моего босса» (2)

23.50 Спортрепортер
23.55 Худ.фильм «На рас-

стоянии любви» (2)
01.55 Сериал «Сплетница»
02.30, 03.35, 04.30 Зона ночi
02.35 Українцi Любов
03.40 Українцi Вiра
04.35 Упертий українець
04.50 Нiмфея кандiда
05.10 Невгамовний Панте-

леймон

СТБ
06.00 «Наши любимые муль-

тфильмы: Приключения 
Буратино» (1)

07.05 Худ.фильм «Гараж» (1)
09.00 «Едим дома»
10.05 «Звездная жизнь. 

Состоятельные и неза-
мужние»

11.05 «Караоке на Май-
дане»

12.00 Сериал «Самара» (1)
15.30 Худ.фильм «Бабье 

царство» (1)
19.00 «Битва экстрасен-

сов»
19.55 Худ.фильм «Любовь 

не делится на два» (1)
23.40 Худ.фильм «Аэлита, 

не приставай к мужнин» 
(1)

01.15 Худ.фильм «По 
главной улице с орке-
стром» (1)

ТОНИС
06.00 Худ.фильм «Аленький 

цветочек»
07.20, 20.00 Цивилизация 

Incognita
07.30 Эхо джунглей
08.00 Социальный пульс 

выходных
08.40, 14.15, 18.55, 19.55, 

20.15 Погода
09.00 Гренландия. Дикая 

природа викингов
10.00 Будь в курсе!
10.45 Ф-стиль
11.10 Худ.фильм «Только в 

мюзик-холле»
13.40 За семь морей
14.20 Арт City
15.00, 05.05 Слезы мира. 

Слезы Арктики
16.00 Луг
17.00 Украина-Европа: 

маятник Фуко
17.50 Убийство Джона 

Кеннеди
18.30, 04.00 Мир за неделю
19.00 Романовы. Закат 

Российской империи
20.20, 04.25 Кумиры
20.45, 04.40 Светские 

хроники
21.10 Звездные матери-

одиночки
22.15 Худ.фильм «Грин-

берг» (2)
00.20 Худ.фильм «Эскорт 

для дам» (2)
02.10 Амурные мелодии (3)
02.30 Худ.фильм «Сладкий 

трепет» (3)

ТЕТ
06.00 Ералаш
07.15 Мультсериал «Лун-

тик» (1)
07.40 Твинисы
08.00 Телепузики
08.35 Лентяево
09.00 Мультик с Лунтиком
09.40 Мультсериал «Даша-

следопыт» (1)
10.05 Мультсериал «Лило и 

Стич» (1)
10.40 Мультфильм «Сме-

лый большой панда» (1)
12.35 Худ.фильм «Мой 

единственный» (1)
14.45 Худ.фильм «Шопо-

коп» (1)
16.35 Худ.фильм «Дом 

большой мамочки 2» (1)
18.40 Даешь молодежь!
19.45 Шуры-Муры
20.50 Сериал «Восьмидеся-

тые» (2)
22.50 Худ.фильм «Даже не 

думай 2» (2)
01.00 Профилактика

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.30 Серебряный 

апельсин
07.00 События
07.20 Худ.фильм «Бетхо-

вен» (1)
09.00 Добро пожаловать
10.00 Тайны звезд
11.00 Сериал «Дорогой мой 

человек» (1)
13.20 Худ.фильм «Эгоист» 

(1)
15.00 Сериал «След» (1)
17.10, 20.00 Сериал «Пят-

ницкий» (1)
19.00, 03.15 События недели
21.00 Сериал «Интерны» (1)
23.00 Сериал «Контригра» 

(2)
01.20 Худ.фильм «Сорок» (1)
02.40 Чистосердечное 

признание
04.00 Сериал «Ментовские 

войны - 6» (2)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40 «Киевское 

время»
06.45, 07.10, 08.25, 18.55, 

23.35, 00.20, 03.20 «Время 
спорта»

06.50, 07.15, 08.10, 08.55, 
10.55, 11.15, 13.10, 14.10, 
14.55, 16.10, 17.10, 17.50, 
19.10, 00.25, 00.40, 02.55, 
03.30, 05.55, 06.25 «По-
года»

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, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 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, 19.30, 06.00 «Большая 

политика»
10.10 «Мамина школа»
10.30 «Технопарк»
11.20 «Трансмиссия-тест»
12.10, 04.15 «Жизнь инте-

ресна»
13.15 «Мотор»
14.20 «Игра судьбы»
16.15 «Фактор безопас-

ности»
17.30 «Новости Киевщины»
18.10 «Окно в Европу»
20.30, 23.40, 01.55, 02.35, 

04.35, 05.50 «Хроника 
недели»

21.00 «Время: Итоги не-
дели»

21.40, 03.00, 04.00 «Время-
Тайм»

22.00, 02.10 «Территория 
закона»

22.35, 03.40 «Кино с Яниной 
Соколовой»

00.30, 02.30, 03.35 «Обзор 
прессы»

01.10, 05.10 «Портреты с 
Сергеем Дорофеевым»

03.25, 06.20 «Тема недели»
04.40 «Мастер-класс с На-

талкой Фицич»

НТН
06.00 «Легенды бандитско-

го Киева»
06.50 Худ.фильм «Ожи-

дание полковника 
Шалыгина»

08.15 Сериал «Чокнутая»
11.30 «Легенды уголовного 

розыска». Под грифом 
секретности

12.00, 03.55 «Агенты 
влияния»

13.00 «Православные 
святые»

15.00 Сериал «Вчера за-
кончилась война»

19.00 Сериал «Слепой - 2»
22.40 «Лохотрон»
23.10 Худ.фильм «Кидалы»
00.55 Худ.фильм «Казино 

Джек»
02.40 «Речовий доказ»
05.20 «Уроки тетушки Совы»
05.35 «Правда жизни»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
10.00 Мультфильм 

«Большой фильм про 
поросенка» (1)

11.45, 17.15 «Добрый вечер, 
животные»

12.35 Худ.фильм «Звездная 
болезнь» (1)

14.00 Худ.фильм «Паутина 
Шарлотты» (1)

15.30, 01.30 Худ.фильм «Шаг 
вперед» (1)

18.15 «Рассмеши комика»
20.00 Худ.фильм «Смокинг» 

(1)
21.40 Сериал «Сверхъесте-

ственное» (2)
23.50 Худ.фильм «Провин-

циалка» (2)
03.00 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
05.35 Сериал «Тру Джексон»
06.00 Сериал «Ласточкино 

гнездо»
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
08.25 Мультсериал «Пинг-

вины из Мадагаскара»
09.00 Мультсериал «Рога и 

Копыта. Возвращение»
09.35 Тележурнал «Пассаж»
09.55 «Бюро адвокатских 

расследований»
10.15 «Родительский клуб»
10.30 «Просто собака»
10.50 «Мой новый 

DRESSCODE»
11.10 Сериал «Школа 

гениев»
11.35 Сериал «Счастливы 

вместе»
16.00 Худ.фильм «Артур. 

Идеальный миллионер»
18.00 «Вечерний разговор»
18.30 «36,6»
19.00 «Новости недели»
19.30 «Экономика в 

деталях»
20.00 «Автострасти с Лари-

сой Максименко»
20.30 «Дело вкуса»
21.00 «Перевоплощение»
22.00 Худ.фильм «Дочь 

моего босса»
23.50 Спортрепортер
23.55 Худ.фильм «На рас-

стоянии любви»
01.55 Сериал «Сплетница»
02.30, 03.35, 04.30 Зона ночi
02.35 Українцi Любов
03.40 Українцi Вiра
04.35 Упертий українець
04.50 Нiмфея кандiда
05.05, 05.40 Зона ночi 

Культура
05.10 Невгамовний Панте-

леймон

ПЛАНЕТА-СНГ
03.45 Худ.фильм «Тропинка 

вдоль реки»
07.00 «Планета собак»
07.35 «Сам себе режиссер»
08.20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя 
в городе

09.00, 12.00 Вести
09.15 «Смехопанорама»
09.45 «В мире животных»
10.15 Мультфильмы
10.25 Худ.фильм «Вылет 

задерживается»
12.20 Местное время. 

Вести-Москва
12.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.15, 02.50 «Холод»
14.05, 01.00 Сериал «Сваты»

16.05 «Смеяться разре-
шается»

18.00 Вести недели
19.30 «Фактор А»
21.25 «Воскресный вечер»
23.15 Худ.фильм «Полынь - 

трава окаянная»

НТВ-МИР
06.00, 08.00, 11.00, 14.00 

Сегодня
06.20 Сказки Баженова
06.50 «Просто цирк»
07.20 Их нравы
08.25 «Первая передача»
08.55 Едим дома!
09.25 «Чудо техники»
10.00 Дачный ответ
11.25 Сериал «Гражданка 

начальница. Продол-
жение»

15.20 «Очная ставка»
16.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
17.00 «Сегодня. Итоговая 

программа»
18.00 «Чистосердечное 

признание»
18.40 «Центральное теле-

видение»
19.40 Худ.фильм «Месть без 

права передачи»
21.30 «Золотая пыль»
22.05 «Реакция Вассер-

мана»
22.35 «Супербенефис 

Лаймы Вайкуле»
00.55 «Кремлевские похо-

роны». Леонид Брежнев
01.50 Худ.фильм «Богатая 

невеста»
03.35 «Криминальная 

Россия. Современные 
хроники». «Курганский 
терминатор»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Худ.фильм «Эффект 

Ромашкина»
07.25 Худ.фильм «Станци-

онный смотритель»
08.30 «Армейский магазин»
09.00 «Здоровье»
10.10 «Смешарики. ПИН-

код»
10.25 «Непутевые заметки»
10.45 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 Среда обитания. «Что-

бы ложка стояла»
13.10 Худ.фильм «Экипаж»
15.35 «Экипаж Александра 

Митты»
16.20 Худ.фильм «Родня»
18.00 «Один шанс из 

тысячи»
18.55 «ДОстояние РЕспу-

блики: Лев Лещенко»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.30 «Познер»
00.30 Худ.фильм «Асса»
02.55 Худ.фильм «Если бы я 

был начальником...»
04.15 «Хочу знать»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
02.00, 06.00, 08.00 Новости
02.10 Худ.фильм «Уроки 

французского»
03.30 Худ.фильм «Станци-

онный смотритель»
04.35 Армейский магазин
05.05 «Здоровье»
06.15 «Непутевые заметки»
06.30 «Пока все дома»
07.15 Фазенда
07.45 «Смешарики. ПИН-

код»
08.15 Среда обитания. «Что-

бы ложка стояла»
09.10 Худ.фильм «Экипаж»
11.30 «Светлана Крючкова. 

Я научилась просто, 
мудро жить...»

12.25 Худ.фильм «Родня»
14.00 «Один шанс из 

тысячи»
14.55 «ДОстояние РЕспу-

блики: Лев Лещенко»
17.00 Воскресное «Время»
18.00 «Мульт личности»
18.30 «Yesterday live»
19.25 «Познер»
20.20 Худ.фильм «Карлос»
22.00 Худ.фильм «Чаша 

терпения»
23.25 Худ.фильм «Матрос с 

«Кометы»

RTVI
06.00 «Сканер»
07.00, 09.30 «Мультфильмы»
08.00 Худ.фильм «Без сына 

не приходи!»
10.00, 01.30 Худ.фильм 

«Дверь без замка»
12.00 «Страна и люди»
13.00 «Цена победы»
14.00 «Любовь с привиле-

гиями»
16.08 «Арт-навигатор»
16.30, 23.00 «Русский 

акцент» с Владимиром 
Ленским «Фото Но-
стальгия»

17.00 «Грани недели» с Вла-
димиром Кара-Мурзой

18.00 «Великий обман. 
Учитель и убийца»

19.00 «Сейчас в мире»
19.30 «Эхо недели»
20.00 «В Нью-Йорке с 

В.Топаллером»
21.00, 03.00 Телешоу «Удиви 

меня»

23.30, 05.00 «Великий 
обман. Миллионеры из 
психушки»

00.30 «Без дураков»

TBI
07.00, 17.30 ЭкспериМен-

тальный
07.35, 14.00 Звериная 

работа
08.15 Великие истории 

любви 20 века. Лоуренс 
Оливье и Вивьен Ли

08.45, 16.30 Вокруг света
09.45 Цивилизация. Они 

боролись до конца
11.00 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
12.00, 19.30 Исторические 

хроники с Николаем Сва-
нидзе. Михаил Суслов

13.00 Здоровая жизнь с 
Ириной Трухачевой

13.30 Деловая кухня
14.30 Ювелир ТВ
18.15 Цивилизация. Внутри 

одиночной камеры
20.30 Сегодня. Дайджест
21.30 Лекции и события
23.30 Великие истории 

любви 20 века. Эдуард 
VIII и Уоллис Симпсон

00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.00 Клипы Jazz с Алексеем 

Коганом
04.30 Худ.фильм «Две 

Зоси» (1)

ТВ ЦЕНТР
03.30 «Фактор жизни» 6+
04.00 Мультфильм «Мойдо-

дыр», «Петух и краски», 
«Три дровосека»

04.45 Худ.фильм «Узнай 
меня». 6+

06.30 «Сто вопросов взрос-
лому» 6+

07.10 Худ.фильм «Беляноч-
ка и Розочка»

08.20 «Барышня и кулинар» 
6+

08.55 «Человек-машина». 
Специальный репортаж 
12+

09.30, 22.00 События
09.45 Худ.фильм «Частный 

детектив, или Операция 
«Кооперация». 12+

11.40 «Смех с доставкой на 
дом». 16+

12.20 «Приглашает Борис 
Ноткин» 12+

12.50 Московская неделя
13.20 Мультфильм «Ну, 

погоди!»
13.30 Сериал «Война Фой-

ла». 16+
15.30 Худ.фильм «Ещё один 

шанс». 12+
19.00 «В центре событий»
20.00 Сериал «Пуаро Агаты 

Кристи». 12+
22.20 «Временно досту-

пен». Дмитрий Певцов. 
6+

23.25 Худ.фильм «Концерт». 
12+

01.55 «Хроники московско-
го быта. Дом разбитых 
сердец» 12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
09.00 Худ.фильм «Принц и 

нищий»
10.30 Вокруг смеха
12.00 Док.фильм про Кино
13.00 Худ.фильм «Между 

ангелом и бесом»
14.30 Худ.фильм «Игра в 

четыре руки»
16.00 Сериал «Колье 

Шарлотты»
20.30 Худ.фильм «Сержант 

милиции»
01.00 Худ.фильм «Это было 

в разведке»
02.30 Худ.фильм «Противо-

стояние»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Драма 

«Воспитание чувств» 12+
09.05, 17.05, 01.05 Мело-

драма «Полночный 
поцелуй» 16+

10.50, 18.50, 02.50 Комедия 
«Гений» 16+

12.25, 20.25, 04.25 Драма 
«Кафе» 16+

14.15, 22.15, 06.15 Фантасти-
ка «Вихрь» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Фильм-

сказка «Соловей» 12+
02.25, 08.25, 14.25 Мультсе-

риал «На задней парте» 
12+, «Федорино горе» 0+, 
«Чудеса техники» 6+

03.00, 09.00, 15.00 Муль-
тсериал «Письма от 
Феликса» 12+, «Летучий 
корабль» 6+, м/ф «Лиса и 
медведь» 0+

04.00, 10.00, 16.00 Муль-
тфильм «Подводные 
береты» 12+, м/ф «Хочу 
быть отважным» 0+

05.30, 11.30, 17.30 Мультсе-
риал «Герой из трущоб» 
12+

06.00, 12.00, 18.00 «Всемир-
ная картинная галерея с 
тетушкой Совой» 6+, м/ф 
«Человек в воздухе» 12+

НАШЕ КИНО
06.00 Худ.фильм «Белый 

Бим черное ухо». 2 
серия 6+

08.00 Худ.фильм «Убийство 
на «Ждановской». 6+

10.00 Худ.фильм «Джокер». 
6+

12.00 Худ.фильм «Дама с 
собачкой». 12+

13.30 Худ.фильм «По-
кушение на ГОЭЛРО». 2 
серия 6+

15.00 Худ.фильм «Черный 
замок Ольшанский». 1 
серия 12+

16.30 Худ.фильм «Черный 
замок Ольшанский». 2 
серия 12+

18.00 Худ.фильм «Екатери-
на Воронина». 6+

20.00 Худ.фильм «Алмазы 
шаха». 6+

22.00 Худ.фильм «Прохин-
диада - 2». 6+

00.00 Худ.фильм «Гаврош». 
6+

01.30 Худ.фильм «По-
кушение на ГОЭЛРО». 3 
серия 6+

03.00 Худ.фильм «Лев 
Толстой». 1 серия 6+

04.30 Худ.фильм «Лев 
Толстой». 2 серия 6+

КИНОКЛУБ
05.00 Худ.фильм «Джейн 

Эйр» 12+
07.00 Худ.фильм «Ловушка 

для родителей» 6+
09.15, 01.00 Худ.фильм 

«Шеф» 12+
11.00, 03.00 Худ.фильм 

«Мёртвые президенты» 
16+

13.10 Худ.фильм «Развод 
Надера и Симин» 16+

15.15 Худ.фильм «Жюльет-
та» 12+

17.00 Худ.фильм «Большое 
приключение Зорро» 6+

19.00 Худ.фильм «Чистый 
лист» 12+

21.00 Худ.фильм «Расплата» 
18+

23.00 Худ.фильм «От за-
ката до рассвета 3: Дочь 
палача» 16+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Клуб путешественни-

ков» 12+
05.05 «Знак вопроса» 12+
05.30 Телеспектакль 

«Страницы журнала 
Печорина» 12+

07.00, 01.00 «ВРЕМЯ» 12+
08.00 «Колба времени» 16+
09.00 «Взгляд» 12+
10.00 «Было ВРЕМЯ» 16+
11.00 «Институт юмора» - 

«День открытых дверей» 
12+

12.30 «Песня-91» 12+
14.00 Худ.фильм «Дуэнья» 

12+
15.30 «Пока все дома» 12+
16.00 «Антология юмора. 

Смех сквозь годы» 12+
17.00, 02.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
18.00 Фильм-концерт «С 

разрешения программы 
«Бенефис» 12+

19.00 «..Судьбы моей про-
стое полотно» 12+

20.20 «Мишель Легран в 
Москве» 12+

22.00 «Международная 
панорама» 12+

22.55 «Будильник» 12+
23.30 Худ.фильм «Соль 

земли» 7 серия 12+
00.40 Док.фильм «Олег 

Попов на арене Москов-
ского цирка» 12+

03.00 «Москва - Космос - 
Калифорния» Телемост 
12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 «Последнее путе-

шествие Синдбада». 5 
серия 16+

20.00 «Еще не вечер». ф.3. 
«Опасные игрушки». 2 
серия 16+

21.00 «УГРО. Простые 
парни». ф.1. «Волки». 3 
серия 16+

22.00 «Из жизни капитана 
Черняева». ф.2. «Без 
суда и следствия». 4 
серия 16+

23.00 «Криминальное 
видео - 2». ф.2. «Гене-
ральная уборка». 4 
серия 16+

00.00 «Горыныч и Викто-
рия». 8 серия «Чайная 
принцесса». 2 ч. 16+

TV 1000
02.00 Драма «Умереть за-

ново» 16+
04.00 Боевик «Шпион по 

соседству» 12+
05.40 Драма «Неукротимые 

сердца» 12+
07.50 Комедия «Из 13 в 

30» 12+
09.40 Боевик «Пророк» 12+
11.30 Драма «Учитель на 

замену» 16+
13.20 Криминальное кино 

«Опустевший город» 16+
15.40 Боевик «Джон Кью» 

16+

18.00 Боевик «Доказатель-
ство жизни» 16+

20.20 Драма «Ловушка» 16+
22.00 Драма «Ванильное 

небо» 16+
00.15 Комедия «Prada и 

чувства» 12+

«2+2»
08.10 СоюзМультфильм (1)
09.15 Мультсериал «Год-

зилла» (1)
10.00 Сериал «Приключе-

ния Мерлина» (1)
13.00 «Бойцовский клуб»
14.00 «Улетное видео по-

русски»
14.15 Худ.фильм «Ско-

рость» (1)
16.25 Худ.фильм «Сломлен-

ная стрела» (1)
18.35 Сериал «Стреляющие 

горы» (2)
22.55 Худ.фильм «Мор-

пех-2» (2)
00.45 Худ.фильм «Счастли-

вое число Слевина» (2)
02.35 «Дорожные войны»
04.00 Худ.фильм «Жменя-

ки» (1)

TV1000 ACTION
03.00 Боевик «Мститель» 

16+
05.00 Мультфильм «Ренес-

санс» 16+
07.00 Детектив «Идеальный 

побег» 16+
09.00 Научная фантастика 

«Монстры» 16+
11.00 Триллер «Зеленая 

река» 18+
13.00 Драма «Макбет» 16+
15.00 Криминальное кино 

«Крэйзи» 16+
17.00 Фильм ужасов «Про-

клятие 3» 16+
19.00 Боевик «Смертонос-

ный воин» 18+
21.00 Боевик «Пир» 18+
23.00 Мягкая эротика «Об-

рызганные» 18+
00.15 Мягкая эротика 

«Ангелы Луны» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Худ.фильм «Сумас-

шедшая помощь» 16+
03.55 Худ.фильм «Воры в 

законе» 18+
05.30, 07.25, 16.00, 17.55, 

00.55 «Окно в кино»
05.35, 16.10 Сериал «Вепрь» 

16+
06.30, 17.00, 01.00 Сериал 

«Дом образцового со-
держания» 16+

07.30 Худ.фильм «Малень-
кие трагедии. Каменный 
гость» 12+

08.30 Худ.фильм «Дуэнья»
10.15 Худ.фильм «Видри-

масгор, или История 
моего космоса»

11.40 Худ.фильм «Не было 
печали»

12.55 Худ.фильм «Самара-
городок»

18.00 Худ.фильм «Два 
дня» 12+

19.40 Худ.фильм «Город 
принял» 12+

21.00 Худ.фильм «Семейка 
Ады» 16+

22.40 Худ.фильм «Мост 
через жизнь»

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицейская 

академия»
05.25 «Смех с доставкой 

домой»
07.30 «Бодрое утро»
08.35, 10.50 «Минутка для 

ребенка»
09.00 Мультсериал 

«Злобный»
10.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол»
11.00 Мультсериал «Сокро-

вища острова черепах»
12.00, 18.00 Сериал «От-

чаянные родители»
13.00 «Гуморины из 

торбины»
15.00 «Битва анекдотов»
15.30 «33, 19.00 м2»
16.00 Худ.фильм «Богач»
19.40 Сериал «Элен и 

ребята»
20.40 Худ.фильм «Комму-

налка»

MAXXI-TV
06.40, 08.10, 17.50, 01.10 

MaxxiМузыка
07.50 «Сбросим лишнее»
08.50, 18.30 Йога
09.35 Союзмультфильм
10.20 «Джунгли шоу-

бизнеса»
10.55, 17.45, 19.05 «Выдаю-

щиеся мужчины»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.50 «5 идей для детской»
12.30 «Буду Артистом!»
14.20 Фестиваль ТВ - Старт
15.15 Ювелирочка
17.15 «Тур-Гламур»
18.00 «Время для себя»
19.10 «Женские откро-

вения»
20.00 «Все про все»
20.10 «КиноМакси»
21.00 Портретные очерки. 

Константин Райкин
21.55 Худ.фильм «Певичка»

Неділя, 10 лютого
Cхід 7.19 Захід 17.07
Тривалість дня 9.48

Схід 6.50  Захід 17.44
Новий місяць

ВодолійЄфрем, Ісаак, Веніамін, Володимир, Сергій, Юрій, Варвара

ТРК "КРИВОРІЖЖЯ"
09:00 – 09:20 Новости 

регионов
09:20 – 09:35 Календарь 

событий
09:35 – 10:00 Новая волна
19:00 – 19:30 День за днем
19:30 – 19:45 Моя профессия
19:45 – 20:00 Азбука здо-

ровья
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Телебачення

ПОНЕДІЛОК, 4 лютого ВІВТОРОК, 5 лютого СЕРЕДА, 6 лютого ЧЕТВЕР, 7 лютого П’ЯТНИЦЯ, 8 лютого СУБОТА, 9 лютого НЕДІЛЯ, 10 лютого
СПОРТ 1

06.00, 02.15 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. Се-
зон 2012-2013. Твенте - Утрехт

07.55, 04.05 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Генк - Брюгге

10.10, 23.55 Футзал. Чемпионат 
Испании. Интер Мовистар - 
Фисиомедиа Манакор

12.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. БК Донецк - Азовмаш

13.55 Теннис. АТР. Apia 
International Sydney 1/4 фина-
ла. Томич - Ниеминен

16.10 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Лидс - Кардифф Сити

18.05 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Днепр - БК 
Николаев

19.50, 01.45 Экстра-футзал
20.15 Бокс. Нью-Йорк, США. 

Геннадий Головкин - Габриэль 
Росадо

21.00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ланды. Эредивизие. Обзор

22.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. ЦСКА - Жальгирис

СПОРТ 2
06.00, 15.25 Футзал. Чемпионат 

Испании. Интер Мовистар - 
Фисиомедиа Манакор

07.50 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. БК Донецк - Азовмаш

09.40 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. ПСВ - АДО

11.35 Бадминтон. WORLD 
SUPERSERIES FINALS 2012. 1/2 
финала. Женщины. Пары

13.00, 19.25, 02.50 Экстра-футзал
13.30 Футбол. Чемпионат 

Бельгии. Сезон 2012-2013. 
Генк - Брюгге

17.20, 04.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. Се-
зон 2012-2013. Твенте - Утрехт

19.55 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Днепр - БК 
Николаев

21.55 Футбол. Чемпионат Нидер-
ланды. Эредивизие. Обзор

23.00 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Лидс - Кардифф Сити

00.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. ЦСКА - Жальгирис

03.20 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

EUROSPORT
09.30 Снукер. German Masters. 

Финал. 0+
10.45, 20.15 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. Гар-
рахов (Чехия). HS 205. 0+

11.45, 17.45, 19.15 Футбол. Кубок 
Африки. 1/4 финала. 0+

13.00 Велоспорт. Тур Катара. 
Этап 1. 0+

14.00, 01.30 Велоспорт. Тур 
Катара. Этап 2. 0+

15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Рупольдинг (Германия). 
Эстафета. Женщины. 0+

16.00 Дартс. Открытый чемпио-
нат Голландии. Финал. 0+

18.30, 02.00 Футбол. Евроголы. 
Журнал. 0+

19.00 Спортивный паспорт. 
Журнал. 0+

20.00 Ски-пасс. Горнолыжный 
журнал. 0+

21.00, 00.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Сочи (Россия). Команд-
ный спринт. 0+

21.45 Вот это да!!! 0+
22.00 Про рестлинг. Обзор 

WWE. 0+
22.45 Про рестлинг. Винтажная 

коллекция. США. 0+
23.45 Боевые искусства. 

Бойцовский клуб. Лучшее в 
сезоне. 16+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 22.30, 

00.30, 02.45 Футбол NEWS
06.10 Малага - Сарагоса. Чемпио-

нат Испании
08.10, 17.50 Валенсия - Барсело-

на. Чемпионат Испании
10.20, 03.45 Futbol Mundial
10.50 Атлетико - Бетис. Чемпио-

нат Испании
12.45 Дженоа - Лацио. Чемпио-

нат Италии
14.45 Док.фильм «Быть «Ливер-

пульцем». 3 серия
15.50 Ман Сити - Ливерпуль. 

Чемпионат Англии
19.45 Чемпионат Испании. 

Обзор тура. Премьера
20.45 Чемпионат Италии. Обзор 

тура. Премьера
21.30 Чемпионат Англии. Обзор 

тура. Премьера
22.45, 01.45 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
23.45, 03.00 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
00.45, 04.15 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
05.15 Программа передач

СПОРТ 1
06.00 Футбол. Чемпионат Ни-

дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. ПСВ - АДО

07.55, 23.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

09.00, 00.35 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. ЦСКА - Жальгирис

10.55 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Лидс - Кардифф Сити

12.50 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

13.25 Теннис. АТР. Apia 
International Sydney 1/4 фина-
ла. Гранольерс - Сеппи

15.05 «Гонки на выносливость. 
Итоги сезона 2012.»

15.35 Футзал. Чемпионат 
Испании. Интер Мовистар - 
Фисиомедиа Манакор

17.25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Триумф - Жальгирис. LIVE

19.30 Экстра-футзал
20.00 Гольф. PGA. Waste 

Management Phoenix Open. 
Обзор турнира

21.00 Англия. Обзор Футбольной 
лиги

21.35 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Твенте - Утрехт

02.20 Теннис. АТР. Apia 
International Sydney 1/4 фина-
ла. Томич - Ниеминен

04.15 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. БК Донецк - Азовмаш

СПОРТ 2
05.55, 16.00 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

07.05 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. ЦСКА - Жальгирис

08.55, 19.00 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Лидс - Кардифф 
Сити

10.50 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Днепр - БК 
Николаев

12.45 Бадминтон. WORLD 
SUPERSERIES FINALS 2012. 1/2 
финала. Мужчины

14.05 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Твенте - Утрехт

17.05, 04.00 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Сезон 2012-2013. 
Генк - Брюгге

20.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Триумф - Жальгирис

22.45 Футбол. Англия. Обзор 
Футбольной лиги

23.25 Экстра-футзал
23.55 Футзал. Чемпионат 

Испании. Интер Мовистар - 
Фисиомедиа Манакор

01.50 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. ПСВ - АДО

EUROSPORT
09.30 Снукер. German Masters. 

Финал. 0+
10.00, 17.15, 21.15 Прыжки на лы-

жах с трамплина. Кубок мира. 
Гаррахов (Чехия). HS 205. 0+

10.30 Вот это да!!! Специальный 
выпуск. 0+

11.30, 20.00 Ски-пасс. Горнолыж-
ный журнал. 0+

11.45, 19.00 Горные лыжи. 
Чемпионат мира. Шладминг 
(Австрия). Супер-гигант. 
Женщины. 0+

13.10 Дневник звезд. Журнал. 0+
13.15 Велоспорт. Тур Катара. 

Этап 2. 0+
14.00, 00.45 Велоспорт. Тур 

Катара. Этап 3. 0+
15.00 Биатлон. Кубок мира. 

Антхольц (Италия). Спринт. 
Мужчины. 0+

16.00 Футбол. Кубок Африки. 1/4 
финала. 0+

18.00, 20.15 Дартс. Открытый 
чемпионат Голландии. 
Финал. 0+

22.00 Бокс. Титульный бой в тя-
желом весе по версии IBF. 0+

00.00 Автоспорт. Академия GT. 
Дорога в Дубаи. Журнал. 0+

00.15 Ралли. ERC. Обзор. 0+
01.45 Лыжные гонки. Кубок ми-

ра. Сочи (Россия). Командный 
спринт. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 00.45, 02.55 Футбол 

NEWS
06.10, 18.30 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
07.10, 04.10 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
08.10 Говерла - Шахтар. Лучшие 

матчи чемпионата Украины
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS. 

LIVE
10.20 Малага - Сарагоса. Чемпи-

онат Испании
12.15, 18.00, 04.55 Futbol Mundial
12.45 Гранада - Реал. Чемпионат 

Испании
14.40, 03.10 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
16.00 Эспаньол - Леванте. Чем-

пионат Испании
19.30 Ман Сити - Ливерпуль. 

Чемпионат Англии
21.30 Док.фильм «Быть «Ливер-

пульцем». 3 серия
22.50 Валенсия - Барселона. 

Чемпионат Испании
01.00 Металлург З - Днепр. 

Лучшие матчи чемпионата 
Украины

05.25 Программа передач

СПОРТ 1
06.05, 03.35 Футзал. Чемпионат 

Испании. Интер Мовистар - 
Фисиомедиа Манакор

07.55 Гольф. PGA. Waste 
Management Phoenix Open. 
Обзор

09.00, 18.00, 05.40 Экстра-футзал
09.30, 18.30, 23.35 Англия. Обзор 

Футбольной лиги
10.05 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. Триумф - Жальгирис
12.00, 00.10 Футбол. Чемпионат 

Бельгии. Генк - Брюгге
13.55 Теннис. АТР. Apia 

International Sydney 1/2 фина-
ла. Беннето - Андерсон

16.55 Футбол. Чемпионат Нидер-
ланды. Эредивизие. Обзор

19.05 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Лидс - Кардифф Сити

21.00 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

21.40 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. ПСВ - АДО

02.00 Теннис. АТР. Apia 
International Sydney 1/4 фина-
ла. Гранольерс - Сеппи

05.15 «Гонки на выносливость. 
Итоги сезона 2012.»

СПОРТ 2
05.55, 18.20 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. Триумф - Жальгирис
07.50, 01.15 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. Се-
зон 2012-2013. Твенте - Утрехт

09.45 Футзал. Чемпионат 
Испании. Интер Мовистар - 
Фисиомедиа Манакор

11.40 Бадминтон. WORLD 
SUPERSERIES FINALS 2012. 1/2 
финала. Мужчины. Пары

13.25, 03.35 Футбол. Англия. 
Обзор Футбольной лиги

14.00, 03.10 Экстра-футзал
14.35, 04.05 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. ЦСКА - Жальгирис
16.30 Футбол. Чемпионат Ни-

дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. ПСВ - АДО

20.15 Футбол. Чемпионат Нидер-
ланды. Эредивизие. Обзор

21.25 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Сезон 2012-2013. 
Генк - Брюгге

23.20 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ.БК Донецк - Азовмаш

EUROSPORT
09.30 Автоспорт. Академия GT. 

Дорога в Дубаи. Журнал. 0+
09.45, 20.00 Ски-пасс. Горнолыж-

ный журнал. 0+
10.00 Спортивный паспорт. 

Журнал. 0+
10.15, 16.00 Футбол. Кубок Афри-

ки. 1/4 финала. 0+
11.00 Горные лыжи. Чемпионат 

мира. Шладминг (Австрия). 
Супер-гигант. Женщины. 0+

11.45, 19.00 Горные лыжи. 
Чемпионат мира. Шладминг 
(Австрия). Супер-гигант. 
Мужчины. 0+

13.15 Велоспорт. Тур Катара. 
Этап 3. 0+

14.00 Велоспорт. Тур Катара. 
Этап 4. 0+

15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц (Италия). Спринт. 
Женщины. 0+

16.30, 20.15 Футбол. Кубок Афри-
ки. 1/2 финала. 0+

22.30 Избранное по средам. 
Журнал. 0+

22.35 Конный спорт. Конкур. 
Кубок мира. Цюрих (Швейца-
рия). 0+

23.35 Выбор Алексии. Журнал. 
0+

23.40 Новости конного спорта. 
0+

23.45 Новости гольфа. 0+
23.50 Новости парусного 

спорта. 0+
23.55 Бизнес-класс. Журнал. 0+
00.00 Футбол. Обзор товарище-

ских матчей. 0+
01.00 Дартс. Открытый чемпио-

нат Голландии. Финал. 0+
02.00 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Кубок мира. Гаррахов 
(Чехия). HS 205. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 00.55, 02.05 Футбол 

NEWS
06.10, 18.30 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
07.05, 04.15 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
08.10 Металлург Д - Металлист. 

Лучшие матчи чемпионата 
Украины

10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS. 
LIVE

10.20 Ман Сити - Ливерпуль. 
Чемпионат Англии

12.15 Док.фильм «Быть «Ливер-
пульцем». 3 серия

13.15, 16.00 Futbol Mundial
13.45 Вердер - Гановер. Чемпио-

нат Германии
16.30 Атлетико - Бетис. Чемпио-

нат Испании
19.30 «Один на один с Гамулой». 

Ю. Семин. Премьера
20.00 Валенсия - Барселона. 

Чемпионат Испании
21.55 LIVE. Франция - Германия. 

Товарищеский матч
23.55 Нидерланды - Италия. То-

варищеский матч. Премьера
02.20 Ворскла - Динамо. Лучшие 

матчи чемпионата Украины
05.10 «Один на один с Гамулой». 

Ю. Семин
05.40 Программа передач

СПОРТ 1
06.05, 04.05 Футбол. Англия. 

nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Лидс - Кардифф 
Сити

08.00, 19.45 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

08.40 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. БК Донецк - Химки

10.35, 20.25 Англия. Обзор Фут-
больной лиги

11.10 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Генк - Брюгге

13.05 Футбол. Чемпионат Нидер-
ланды. Эредивизие. Обзор

14.10 Теннис. АТР. Apia 
International Sydney 1/2 фина-
ла. Сеппи - Томич

15.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Триумф - Жальгирис

17.50 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Твенте - Утрехт

21.00 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

21.35 Футзал. Чемпионат 
Испании. Интер Мовистар - 
Фисиомедиа Манакор

23.25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. БК Донецк - Азовмаш

01.20 Теннис. АТР. Apia 
International Sydney 1/2 фина-
ла. Беннето - Андерсон

СПОРТ 2
06.00, 17.35 Баскетбол. Суперлига 

Украины. БК Будивельник - 
БК Киев

07.55, 04.50 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

09.00 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

09.40, 16.55 Футбол. Англия. 
Обзор Футбольной лиги

10.15, 02.55 Футзал. Чемпионат 
Испании. Интер Мовистар - 
Фисиомедиа Манакор

12.10 Бадминтон. WORLD 
SUPERSERIES FINALS 2012. 
Финал. Мужчины. Пары

13.05 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Триумф - Жальгирис

15.00, 01.00 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Лидс - Кардифф 
Сити

19.25 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Сезон 2012-2013. 
Генк - Брюгге

21.20 Вечер бокса. Генадий 
Головкин - Габриэль Росадо

EUROSPORT
09.30, 15.30 Футбол. Товарище-

ский матч. 0+
10.15, 16.15 Футбол. Товари-

щеский матч. Ирландия - 
Польша. 0+

11.15, 17.15 Футбол. Товари-
щеский матч. Голландия - 
Италия. 0+

11.45, 01.00 Футбол. Обзор това-
рищеских матчей. 0+

12.45, 18.00, 02.00 Футбол. Чем-
пионат мира 2014. Журнал. 0+

13.00, 20.00 Ски-пасс. Горнолыж-
ный журнал. 0+

13.15 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Шладминг (Австрия). 
Скоростной спуск. Трениров-
ка. Женщины. 0+

14.30 Велоспорт. Тур Катара. 
Этап 5. 0+

18.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Нове Место (Чехия). Смешан-
ная эстафета. 0+

20.15 Вот это да!!! Специальный 
выпуск. 0+

21.00 Боевые искусства. Бойцов-
ский клуб. Мировая серия. 
Токио (Япония). 16+

00.00 Покер. Европейский тур
02.15 Вот это да!!! 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 00.50, 03.00 Футбол 

NEWS
06.15, 12.20, 18.00 Чемпионат 

Италии. Обзор тура
07.00, 21.30 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
08.10 Черноморец- Шахтер. 

Лучшие матчи чемпионата 
Украины

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE

10.20 Нидерланды - Италия. 
Товарищеский матч

13.05, 19.00 Франция - Германия. 
Товарищеский матч

15.05, 21.00 «Один на один с Гаму-
лой». Ю. Семин

15.30, 18.45 Самые смешные 
футбольные моменты

16.00 Гранада - Реал. Чемпионат 
Испании

22.50 Ман Сити - Ливерпуль. 
Чемпионат Англии

01.05 Ворскла - Днепр. Лучшие 
матчи чемпионата Украины

03.15 Атлетико - Бетис. Чемпио-
нат Испании

05.10 Программа передач

СПОРТ 1
06.00 Баскетбол. Суперлига 

Украины. БК Днепр - БК 
Николаев

07.50 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

08.25 Теннис. АТР. Apia 
International Sydney. Финал. 
Андерсон - Томич

10.55, 17.20, 01.05 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

11.35, 01.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - АДО

13.30, 00.30 Англия. Обзор 
Футбольной лиги

14.05 Теннис. АТР Open Sud de 
France, Montpellier. 1/4 фина-
ла. 1-й матч. LIVE

15.55, 05.40 «Гонки на выносли-
вость. Итоги сезона 2012.»

16.20 Футбол. Чемпионат Нидер-
ланды. Эредивизие. Обзор

17.55 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Будивельнык - БК 
Галычина. LIVE

20.00 Экстра-футзал
20.25 Баскетбол. Суперлига 

Украины. БК Киев - БК Говер-
ла. LIVE

СПОРТ 2
05.55, 14.50, 04.45 Баскетбол. 

Журнал Суперлиги
06.35, 15.30, 05.30 Футбол. Ан-

глия. Обзор Футбольной лиги
07.05 Футбол. Чемпионат 

Бельгии. Сезон 2012-2013. 
Генк - Брюгге

08.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Триумф - Жальгирис

10.45 Бадминтон. WORLD 
SUPERSERIES FINALS 2012. 
Финал. Женщины. Пары

11.30 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Азовмаш - БК 
Донецк

13.20, 18.10, 00.25 Экстра-футзал
13.50, 21.25 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

16.05 Теннис. АТР Open Sud de 
France, Montpellier. 1/4 фiнала. 
2-й матч. LIVE

18.40 Вечер бокса. Генадий 
Головкин - Габриэль Росадо

19.30, 02.50 Футзал. Чемпионат 
Испании. Интер Мовистар - 
Фисиомедиа Манакор

22.30 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Будивельник - БК 
Галичина

EUROSPORT
09.30 Санный спорт. Чемпионат 

мира. Уистлер (Канада). 
Обзор. 0+

10.30, 17.45 Ски-пасс. Горнолыж-
ный журнал. 0+

10.45, 14.30 Горные лыжи. 
Чемпионат мира. Шладминг 
(Австрия). Супер-комбинация. 
Скоростной спуск. Женщины. 
0+

11.40, 15.40 Дневник звезд. 
Журнал. 0+

11.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Нове Место (Чехия). Смешан-
ная эстафета. 0+

13.15 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Шладминг (Австрия). 
Скоростной спуск. Трениров-
ка. Мужчины. 0+

14.45 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Шладминг (Австрия). 
Супер-комбинация. Слалом. 
Женщины. 0+

15.45 Велоспорт. Тур Катара. 
Этап 6. 0+

16.45 Санный спорт. Кубок мира. 
Лейк-Плейсид (США). Двойки. 
1-й спуск. 0+

18.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Лейк-Плейсид (США). Двойки. 
2-й спуск. 0+

19.00, 00.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Виллинген (Германия). HS 145. 
Квалификация. 0+

20.00, 01.15 Легкая атлетика. 
Соревнования в зале. Дюс-
сельдорф (Германия). 0+

22.00 Бокс. Bigger’s Better. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 00.50, 03.00, 04.15 

Футбол NEWS
06.10 Дженоа - Лацио. Чемпио-

нат Италии
08.10 Шахтер - Динамо. Лучшие 

матчи чемпионата Украины
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS. 

LIVE
10.20, 22.50 Гранада - Реал. 

Чемпионат Испании
12.15 Чемпионат Англии. Обзор 

тура
13.15, 02.30 «Один на один с 

Гамулой». Ю. Семин
13.45, 19.30 Нидерланды - Ита-

лия. Товарищеский матч
16.00 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
17.00 Франция - Германия. 

Товарищеский матч
19.00 Futbol Mundial. Премьера
21.30 Чемпионат Италии. Пре-

дисловие к туру. Премьера
22.00 Чемпионат Испании. Пре-

дисловие к туру. Премьера
01.05 Чемпионат Англии. Преди-

словие к туру. Премьера
01.30 Чемпионат Италии. Пре-

дисловие к туру
02.00, 03.45 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру
03.15, 04.30 Чемпионат Англии. 

Предисловие к туру
05.00 Программа передач

СПОРТ 1
06.10 Футбол. Чемпионат Бель-

гии. Генк - Брюгге
08.05 Баскетбол. Суперлига 

Украины. БК Будивельнык - БК 
Галычина

10.00 Теннис. АТР Open Sud de 
France, Montpellier. 1/4 финала

12.00 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Киев - БК Говерла

13.55 Футзал. Чемпионат Испа-
нии. Триман Наварра - Бурела 
Пескадос. LIVE

16.05 Бокс. Нью-Йорк, США. 
Геннадий Головкин - Габриэль 
Росадо

16.55 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Болтон - Бернли. LIVE

19.15 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Брайтон - Халл Сити. 
LIVE

21.40 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Витесс - ПСВ. LIVE

23.50 Теннис. АТР Open Sud de 
France, Montpellier. 1/2 фина-
ла. 1-й матч

01.35 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

02.10 Экстра-футзал

СПОРТ 2
05.55 Футбол. Чемпионат Ни-

дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. ПСВ - АДО

07.50 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Сезон 2012-2013. Локерен 
- Андерлехт

09.40 Единая Лига ВТБ. ЦСКА - 
Жальгирис

11.45, 04.00 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Лидс - Кардифф 
Сити

13.50 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

14.35 Теннис. АТР Open Sud de 
France, Montpellier. 1/2 фiнала. 
1-й матч. LIVE

16.45 Теннис. АТР Open Sud de 
France, Montpellier. 1/2 фiнала. 
2-й матч. LIVE

18.50 Футбол. Чемпионат Нидер-
ланды. Эредивизие. Обзор

19.50 Экстра-футзал
20.25 Баскетбол. Суперлига 

Украины. БК Донецк - БК 
Кривбасбаскет

22.15 Футзал. Чемпионат Испа-
нии. Триман Наварра - Бурела 
Пескадос

00.10 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Брайтон - Халл Сити

EUROSPORT
09.30, 19.30 Ски-пасс. Горнолыж-

ный журнал. 0+
09.45 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Кубок мира. Женщины. 
Цзао (Китай). HS 100. 0+

10.45 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Алматы (Казахстан). 
Гонка по системе Гундерсена. 
0+

11.45 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Шладминг (Австрия). 
Скоростной спуск. Мужчины. 
0+

13.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Виллинген (Германия). HS 145. 
Квалификация. 0+

13.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Нове Место (Чехия). Спринт. 
Мужчины. 0+

15.15, 01.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Виллинген (Германия). HS 145. 
Командный старт. 0+

16.45, 02.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Нове Место (Чехия). 
Спринт. Женщины. 0+

18.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Лейк-Плейсид (США). Мужчи-
ны. 2-й спуск. 0+

19.45 Футбол. Кубок Африки. 
Матч за 3-е место. 0+

22.00 Боевые искусства. 16+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 23.45, 00.50, 03.05 

Футбол NEWS
06.15 Чемпионат Италии. Пре-

дисловие к туру
06.45, 10.45, 13.30 Чемпионат Ис-

пании. Предисловие к туру
07.15, 10.20, 14.00 Чемпионат 

Англии. Предисловие к туру
07.45, 18.45 Самые смешные 

футбольные моменты
08.10 Нидерланды - Италия. 

Товарищеский матч
10.00, 14.25, 18.30, 19.45, 21.45 

Футбол NEWS. LIVE
11.10 Франция - Германия. 

Товарищеский матч
13.05 Futbol Mundial
14.40 LIVE. Тоттенхэм - Ньюкасл. 

Чемпионат Англии
16.35 LIVE. Боруссия Д - Гамбург. 

Чемпионат Германии
18.55 LIVE. Ювентус - Фиоренти-

на. Чемпионат Италии
20.55 LIVE. Аяччо - Бордо. Чемпи-

онат Франции
22.55 LIVE. Реал - Севилья. Чем-

пионат Испании
01.10 Тоттенхэм - Ньюкасл. 

Чемпионат Англии
03.20 Боруссия Д - Гамбург. 

Чемпионат Германии
05.15 Программа передач

СПОРТ 1
06.05 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. Триумф - Жальгирис
08.00, 02.45 Футбол. Англия. 

nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Брайтон - Халл 
Сити

09.55 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Витесс - ПСВ

11.50 Теннис. АТР Open Sud de 
France, Montpellier. 1/2 фина-
ла. 1-й матч

13.50, 02.10 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

14.25 «Гонки на выносливость. 
Итоги сезона 2012.»

14.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Спартак - Азовмаш. LIVE

17.00 Экстра-футзал
17.25 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Зволле - 
Твенте. LIVE

19.35 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Стандарт - ФК Монс

21.30 Теннис. АТР Open Sud de 
France, Montpellier. Финал

23.35 Бокс. Нью-Йорк, США. 
Геннадий Головкин - Габриэль 
Росадо

СПОРТ 2
05.55 Теннис. АТР Open Sud de 

France, Montpellier. 1/2 фiнала. 
1-й матч

08.00 Теннис. АТР Open Sud de 
France, Montpellier. 1/2 фiнала. 
2-й матч

10.05, 03.30 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

10.45, 03.00 Экстра-футзал
11.15 Футбол. Англия. nPower 

Championship. Сезон 2012-
2013. Болтон - Бернли

13.05 Бадминтон. WORLD 
SUPERSERIES FINALS 2012. 
Финал. Мужчины

13.55 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Будивельник - БК 
Говерла. LIVE

16.05 Вечер бокса. Генадий 
Головкин - Габриэль Росадо

16.55 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Киев - БК Гали-
чина. LIVE

19.05 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Спартак - Азовмаш

21.00 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Зволле - Твенте

22.55 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Сезон 2012-2013. 
Стандарт - ФК Монс

00.50 Теннис. АТР Open Sud de 
France, Montpellier. Финал

EUROSPORT
09.30, 18.00 Ски-пасс. Горнолыж-

ный журнал. 0+
09.45 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Кубок мира. Женщины. 
Цзао (Китай). HS 100. 0+

10.45 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Алматы (Казахстан). 
Гонка по системе Гундерсена. 
0+

11.45 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Шладминг (Австрия). 
Скоростной спуск. Женщины. 
0+

13.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Виллинген (Германия). HS 145. 
Командный старт. 0+

13.45, 18.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Нове Место (Чехия). 
Гонка преследования. Муж-
чины. 0+

14.45, 00.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Виллинген (Германия). HS 
145. 0+

16.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Нове Место (Чехия). Гонка 
преследования. Женщины. 0+

19.00 Футбол. Кубок Африки. 
Лучшие моменты. Обзор. 0+

19.30, 01.30 Футбол. Кубок Афри-
ки. Финал. 0+

22.00 Вот это да!!! 0+
22.15 Дартс. Открытый чемпио-

нат Голландии. Финал. 0+
01.15 Спортивный паспорт. 

Журнал. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 22.45, 23.55, 02.10, 

04.20 Футбол NEWS
06.10 Реал - Севилья. Чемпионат 

Испании
08.10 Ювентус - Фиорентина. 

Чемпионат Италии
10.00, 13.45, 15.10, 17.40, 20.45 

Футбол NEWS. LIVE
10.20 Док.фильм «Быть «Ливер-

пульцем». 4 серия. Премьера
11.15 Futbol Mundial
11.45 Журнал. Лига Чемпионов 

УЕФА. Премьера
12.15 «Один на один с Гамулой». 

Ю. Семин
12.45, 14.55, 17.30 Самые смеш-

ные футбольные моменты
12.55 LIVE. Барселона - Хетафе. 

Чемпионат Испании
15.25 LIVE. Астон Вилла - Вест 

Хэм. Чемпионат Англии
17.55 LIVE. Сарагоса - Сосьедад. 

Чемпионат Испании
19.55 LIVE. Атлетик - Эспаньол. 

Чемпионат Испании
21.55 LIVE. Райо Вальекано - Атле-

тико. Чемпионат Испании
00.10 Барселона - Хетафе. Чем-

пионат Испании
02.25 Астон Вилла - Вест Хэм. 

Чемпионат Англии
04.35 Док.фильм «Быть «Ливер-

пульцем». 4 серия
05.25 Программа передач
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ. Закл. ГСЭЭ № 05.03.02-04/ 12307 от 6.03.2009 г.

Новости для мужчин!
Для поддержания мужского
здоровья разработан натуральный 
комплекс «Силатон Прост».

В состав которого входят аир – применяется 
при половых расстройствах и снижении либидо; 
пастернак – известен издавна как средство для 
выведения мочи из организма, снимает депрес-
сию, страх, подавленность; петрушка – употребля-
ется при воспалительных процессах мочеполо-
вой системы, простатите; селен – микроэлемент, 
который защищает организм от токсического дей-
ствия ртути, свинца и таллия, является сильным 
иммуномодулятором.

Также есть приятная новость для тех мужчин, 
которые не удовлетворены размером полово-
го органа и уровнем либидо: комплекс исключи-
тельно из натуральных компонентов «Фаворит», 
влияет на улучшение кровообращения в области 
малого таза и расширение пористых и пещери-
стых тел полового органа, это и приводит к увели-
чению его объема, длины и улучшению качества 
половой жизни.
Стоимость одной упаковки:  «Силатон 
Прост» – 59 грн., «Фаворит» – 59 грн.

Не откладывайте 
на завтра!

Звоните и заказывайте 
прямо сейчас по телефону 
горячей линии
(044) 361-88-25,
(050) 718-05-16,
(096) 605-30-52.

Пенсионерам
скидка 10%

АНОНИМНОСТЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНЫ.
«СИЛАТОН ПРОСТ» – ОТВЕТ СИЛЬНОГО МУЖЧИНЫ.

ÐÅÌÎÍÒ È ÏÅÐÅÒßÆÊÀ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ 10 ìåñ.

Телефон: 410-12-88
http:\\gordienko.uaprom.net

g Вниманию родителей!

g Оголошення
До уваги замовників адміністративних послуг!

Для ваших зручностей в отриманні адміністративних послуг щодо погодження до-
зволу на розміщення зовнішньої реклами прийом документів здійснюється у муніци-
пальному центрі послуг м. Кривого Рогу:

• відділом Державтоінспекції Криворізького міського управління Головного управ-
ління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області (термін ви-
конання – до 5 робочих днів),

управліннями:
• містобудування і архітектури (3 робочих дні),
• благоустрою та житлової політики виконкому міськради (3 робочих дні).
Чекаємо на вас із понеділка по п’ятницю з 9.00 до 20.00, щосуботи – з 9.00 до 

17.00 за адресою: пл. Радянська, 1.
 * * *

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
необхідності обов’язкового надання витягів та виписок з Єдиного державного реє-
стру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» відмінено необхідність надання 
суб’єктом господарювання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців при переоформленні документів дозвільного характе-
ру. Прийнятий закон набрав чинності з 01.01.2013 р.

Додаткову інформацію, консультації можна отримати за телефонами: 92-13-61, 92-
13-77, 92-25-94, на сайті «Електронна система оцінки якості надання послуг у муніци-
пальному центрі послуг м. Кривого Рогу» (http://mcpkr.kai.com.ua).

Шановні мешканці Центрально-Міського району!
Постановою Дніпропетровської обласної виборчої комісії від 03.01.2013 на 

3 березня 2013 року призначено вибори  депутатів Дніпропетровської обласної 
ради. На території Кривого Рогу у виборах будуть брати участь жителі Дов-
гинцівського, Дзержинського, Центрально-Міського та Інгулецького районів.

Для недопущення помилок у списках виборців, відділ ведення Державного реє-
стру виборців виконкому Центрально-Міської районної у місті ради запрошує  вас 
уточнити свої персональні дані, які занесені до Державного реєстру виборців.

Такими неточностями можуть бути:
 – включення до списку померлих осіб;
 – включення одного й того ж виборця до списку кілька разів;
 – неправильне написання прізвища, ім’я, по батькові;
 – помилка у даті народження;
 – неправильно вказана адреса.
Просимо всіх мешканців Центрально-Міського району проявити громадську ак-

тивність, адже лише з вашою допомогою, шановні виборці, ми зможемо забезпечити 
правильність складання списків виборців і, як наслідок, забезпечити ваше, гаранто-
ване Конституцією України, право обирати.

При зверненні до відділу ведення Державного реєстру виборців необхідно при 
собі мати паспорт громадянина України.

Відділ ведення Державного реєстру виборців виконкому Центрально-Міської ра-
йонної у місті ради знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леніна, буд. 27, каб. 416.

За телефоном (0564) 90-08-04 або (0564) 90-85-35 ви маєте змогу отримати консуль-
тацію.

Легалізація заробітної 
плати – 
спільне питання!

Соціально-економічні права грома-
дян (право на працю; право на заробітну 
плату, не нижчу від визначеної законом, 
право на щорічну оплачувану відпустку, 
на пенсію тощо) закріплені Конституцією 
України та повинні забезпечуватись пра-
цедавцями.

Оформлення трудових відносин в за-
конодавчо встановленому порядку і офі-
ційне отримання заробітної плати – це 
державний захист від незаконного звіль-
нення, безпечні і здорові умови праці, га-
рантоване право на відпочинок, своєчас-
но виплачена легальна заробітна плата, 
не нижче від визначеного законом рівня. 
Крім того, це одержання пенсії в старості.

Однак, на сьогоднішній день такі яви-
ща, як зарплата «в конвертах»  та робота 
без оформлення трудових відносин, мають 
місце серед суб’єктів господарювання.

У Жовтневому районі продовжує пра-
цювати група з питань легалізації найма-
них працівників, недопущення заборго-
ваності із заробітної плати, координації 
дій органів контролю (нагляду) щодо до-
тримання суб’єктами господарювання 
району вимог трудового законодавства.

З початку 2013 року проведено 9 
рейдів, обстежено 60 суб’єктів  госпо-
дарювання у сфері малого і середнього 
бізнесу та ринкової торгівлі, внаслідок 
проведеної роботи легалізовано 12 на-
йманих працівників.

Просимо вас про всі факти порушення 
трудового законодавства повідомляти 
за номером «телефону довіри»: 53-50-
09. Жодне повідомлення не залишиться 
поза увагою і ретельно перевірятиметься.

Шановні громадяни, не дайте позбави-
ти себе соціальних благ, забезпечте собі 
старість та не дайте зробити себе поруш-
никами законодавства!

Виконком 
Жовтневої райради.

g Кросворд

По горизонтали:
1. Крупная съедобная рыба. 6. На 

морских судах: лицо, ответственное 
за палубное имущество. 10. Аромат. 
11. Место заключения преступников. 
12. Часть речи. 13. Название высо-
ких курганов в археологии. 16. Про-
фессия, занятие. 17. Часть затвора 
стрелкового оружия или орудия для 
разбивания капсюля патрона при 
выстреле. 18. Оратор в Древней Гре-
ции. 20. Отец одного из супругов по 
отношению к родителям другого су-
пруга. 22. Птица отряда голенастых. 
26. Зимний вид спорта. 27. Парал-
лелограмм, у которого две смежные 
стороны равны. 28. Отношение, свя-
зывающее два числа. 29. Вид япон-
ской национальной борьбы. 30. Ниж-
няя опорная часть арки, свода. 31. В 
музыке единица метра и ритма. 34. 
Рыбьи яйца. 38. Краткое изречение 
идеи, поведения, деятельности. 41. 
Вооружённый человек, сопровожда-
ющий кого-нибудь для охраны. 42. 
Зимний вид спорта. 43. Буква грече-
ского алфавита. 46. Продукт вулкани-
зации каучука. 47. Величина, харак-
теризующаяся не только численным 
значением, но и направлением. 48. 
Человек, находящийся под стражей, 
в заключении. 49. Портняжный тер-
мин. 50. Отправление в путь.

По вертикали:
1. Металлический брусочек с выпу-

клым изображением буквы. 2. Желез-
ная дужка, подвешиваемая к седлу 
для упора ног всадника. 3. Размно-
жение растений осыпавшимися се-
менами. 4. Пищевой продукт из под-
кожного животного жира. 5. Башня с 
сигнальными огнями. 7. Катастрофи-
чески быстрое сжатие массивных тел 
под действием гравитационных сил. 
8. Преследование с целью настичь, 
поймать. 9. Явление, сохранившееся 
как пережиток от древних эпох. 13. 
Категория, разряд товара, продук-
ции. 14. Поездка на дальнее рассто-
яние. 15. Изображаемое как нимб, 
ореол, сияние вокруг головы, тела. 
19. Возврат денег, ссуды, отданной 
под залог имущества. 20. Совеща-
тельный орган при патриархе. 21. 
Работа на корабле, выполняемая од-
новременно всем личным составом. 
23. Место, где начинается водный 
источник. 24. Узкая протоптанная 
дорожка. 25. Исчисление предсто-
ящих расходов и доходов. 32. Дом, 
предназначенный для одной семьи. 
33. Старинный орудийный снаряд в 
виде шара. 34. Присутственное ме-
сто на Руси в IX-XII вв. 35. Вещество, 
участвующее в химической реакции.
36. Часть свиной туши. 37. Углубление, 
в которое что-нибудь вставляется.
39. Одежда, носимая поверх белья. 
40. Машина, прибор, инструмент, 
приспособление. 44. Каждая из де-
вяти богинь, покровительниц наук и 
искусств. 45. Крупная хищная птица, 
питающаяся падалью.

По горизонтали:
1. Лосось. 6. Шкипер. 10. Запах. 11. Тюрьма. 12. Глагол. 13. Сопка. 16. 
Ремесло. 17. Ударник. 18. Ритор. 20. Сват. 22. Аист. 26. Лыжи. 27. Ромб. 28. 
Неравенство. 29. Сумо. 30. Пята. 31. Доля. 34. Икра. 38. Девиз. 41. Конво-
ир. 42. Биатлон. 43. Омега. 46. Резина. 47. Вектор. 48. Узник. 49. Кромка. 
50. Отъезд.
По вертикали:
1. Литера. 2. Стремя. 3. Самосев. 4. Сало. 5. Маяк. 7. Коллапс. 8. Погоня. 
9. Реликт. 13. Сорт. 14. Путешествие. 15. Аура. 19. Выкуп. 20. Синод. 21. 
Аврал. 23. Исток. 24. Тропа. 25. Смета. 32. Особняк. 33. Ядро. 34. Изба. 35. 
Реагент. 36. Окорок. 37. Гнездо. 39. Платье. 40. Снаряд. 44. Муза. 45. Гриф. Про демонтаж кіоску ТОВ «Преса-М»

На виконання пункту 4.16 рішення Криворізької міської ради 
від 28.12.2013 № 1660 «Про затвердження Тимчасового порядку 
щодо встановлення меж зони дії особистого сервітуту під тим-
часовими об’єктами для здійснення підприємницької діяльнос-
ті» районна постійно діюча комісія з упорядкування розміщення 
тимчасових об`єктів для здійснення підприємницької діяльності 
у Саксаганському районі повідомляє про здійснення 25.01.2013 
КП «Парковка та реклама» демонтажу тимчасового об’єкта для 

здійснення підприємницької діяльності – кіоску з продажу дру-
кованої продукції ТОВ «Преса-М» біля житлового будинку 3 на 
проспекті Гагаріна.

Вказана тимчасова споруда знаходиться на тимчасовому збе-
ріганні в КП «Парковка та реклама» за адресою: вул. Електроза-
водська, 32.

Вартість демонтажу тимчасового об’єкта (з ПДВ), яку необхід-
но відшкодувати ТОВ «Преса-М», становить 4014,00 грн.

РЕКЛАМА «ЧГ» • 067-7437902

Відділ земельних відносин та будівництва Саксаганського райвиконкому.

Лицензия Серия АГ №599519 от 11.01.12.
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g На заметку

8 способов 
повысить 
иммунитет
1. Поменьше  
спиртного

В холода велик соблазн согреть-
ся чем-нибудь «горячительным». 
Рюмка крепкого спиртного дейст-
вительно греет, однако нужно пом-
нить о том, что алкоголь это мощ-
ный иммуносупрессант. Чем боль-
ше алкоголя – тем слабее ваш им-
мунитет.
2. Поменьше стресса

Хронический стресс – это всегда 
иммунодефицит. Жизнь без стрес-
са невозможна, однако если он 
становится постоянным, значит, 
нужно что-то менять. Может, сей-
час – самое подходящее время? 
В конце концов, есть вещи, кото-
рые может позволить себе каж-
дый: расслабляющая ванная и ве-
чер, когда отправляешься спать 
пораньше, чтобы хорошенько от-
дохнуть.
3. Побольше белка

Иммунная система потребляет 
много белка. Чтобы дать генера-
лизованный иммунный ответ, наш 
организм производит несколь-
ко миллиардов новых клеток об-
щим объемом примерно с кулак 
и синтезирует полстакана-стакан 
белка. Иммунодефицит – нехват-
ка материалов для такого ответа. 
А для благоприятного фона нужны 
витамины. Словом, диета должна 
быть богата белком (мясо, молоч-
ные продукты), овощами и фрук-
тами.
4. Помочь изнутри

Чеснок, лук, зелень, брокколи, 
морковь, чай, имбирь – все эти 
продукты помогают повысить им-
мунитет. А чеснок, лук и имбирь к 
тому же натуральные антисептики.
5. Сила запаха

Если хотите сделать воздух квар-
тиры чище, прибегните к арома-
терапии. Такие масла, как чайное, 
мятное, эвкалиптовое и кипарисо-
вое, способствуют обеззаражива-
нию воздуха.
6. В здоровом теле – 
здоровый дух

В холода хочется поменьше вы-
ходить из дома, хотя как раз в этот 
период движение особенно необ-
ходимо: пробежки, бассейн, фит-
нес, спортивные секции – всё это 
наши помощники в борьбе за свой 
иммунитет.
7. Закаливание

Способ, который делает тело 
крепче – но только при условии, 
что вы к нему готовы. Закаливани-
ем не рекомендуется заниматься, 
если вы чувствуете недомогание.
8. Улыбайтесь!

Чем лучше у человека настрое-
ние, тем меньше шансов раски-
снуть, в том числе и в физическом 
смысле: наша психика сильно вли-
яет на самочувствие организма. 
Поэтому радостные эмоции это 
тоже способ позаботиться о собст-
венном здоровье.

Герпес активізується  
за ослабленого імунітету
Герпес серйозно знижує імунітет людини – 
зразу ж інша хвороба може легко приєдна-
тися. На жаль, убити вірус, прогнати наза-
вжди з організму медицина поки не в силах.

Взимку частенько на-
гадує про себе герпетич-
на інфекція. Крім широко 
поширеної «лихоманки» 
– болісних бульбашок, що 
зудять, на губах і в інтим-
них місцях тіла (герпес 1 і 2 
типу), немало проблем до-
ставляє оперізуючий ли-
шай (вірус герпесу 3 типу). 
Він зумовлений вірусом 
Зостер, і висипи є на нер-
вових закінченнях міжре-
берних і інших нервів. По-
селившись одного разу в 
організмі, шкідливий вірус 
герпесу залишається з лю-
диною на все життя, «дрі-
має» в клітинах нервової 
системи, але час від часу 
прокидається, проникає 
в кров – і починає діяти. 
Від інфекції страждають 
не тільки шкіра, слизисті, 
лімфатичні вузли, але і пе-
чінка, селезінка.

Підступність вірусу в 
тому, що він паразитує 
усередині клітин, тому не-
доступний для антибіоти-
ків, які по-старому пропи-
сують деякі лікарі. Припі-
кання приберуть папіло-
ми, але вірус з організму 
не виженуть. Через якийсь 
час хвороба може знову 
дати про себе знати.

Вихід один – покращити 
імунний статус, поліпши-
ти роботу захисної систе-
ми. І лікування, призначе-
не лікарем, буде тривалим 
– до року доведеться пити 
пігулки, а при генітально-
му герпесі доведеться про-
лікувати не тільки себе, 
але і свого партнера.

Герпес на губах має де-
кілька назв: простуда, гер-
пес губ і лабіальний герпес 
(herpes labialis). Просту-
ду на губах викликає ві-
рус простого герпесу пер-
шого типу. Носіями цього 
вірусу є майже 95% всього 
людства. В окремих випад-
ках лабіальний герпес ви-
кликає вірус простого гер-
песу другого типу (який 
передається при ораль-
ному сексі). Імунітетом 
до вірусу простого герпе-
су першого типу має лише 
5% людей. Причини цього 
явища досі залишаються 
не з’ясованими.

Вірус герпесу потрапляє 

в організм у ранньому ди-
тинстві – в 3-4 роки, коли 
вичерпується одержаний 
від матері при народженні 
запас антитіл, що захища-
ють від герпесу. Заражен-
ня вірусом герпесу прохо-
дить непомітно для люди-
ни – спочатку він затриму-
ється в слизистих оболон-
ках, а потім переходить у 
нервові волокна, що зна-
ходяться в шкірі. Через ці 
нервові закінчення, разом 
із живлячим нерви пото-
ком рідини, вірус потра-
пляє в порожнину черепа, 
де «ховається» в тригемі-
нальному вузлі нервів і на 
якийсь час «засинає», че-
каючи своєї години.

Найчастіше вірус вияв-
ляється при ослабленні 
імунітету. Ослаблення іму-
нітету може бути викли-
кане декількома причина-
ми: простудним захворю-
ванням, грипом, менструа-
цією, емоційним розладом 
або стресом, надмірною 
дією ультрафіолетового 
випромінювання, надмір-
ним вживанням алкоголю, 
отруєннями і втомою.
Етапи прояву  
лабіального герпесу

У розвитку герпесу мож-
на виділити чотири етапи:

1 етап – свербіння. На 
цьому етапі більшість лю-
дей відчувають деякий 
дискомфорт, що свідчить 
про наближення хвороби. 
Ще до появи на губах ха-
рактерного висипу, відчу-
вається свербіння на шкі-
рі в куточках губ, на вну-
трішній поверхні губ.

2 етап – запалення, яке 
починається з невеликої 
болісної припухлості на 
губах, що поступово збіль-
шується і займає все біль-
шу поверхню.

3 етап – ерозія. Пухир-
ці лопаються, і з них ви-
тікає прозора рідина, що 
містить мільярди вірусних 
частинок. На місці міху-
ра утворюється невеличка 
виразка.

4 етап – утворення 
стру пів. Струпи утворю-
ються на поверхні вира-
зок. Дотик до виразки або 
ушкодження може викли-

кати хворобливі відчуття 
або навіть кровотечу.

Що таке герпес  
i як відбувається  
зараження?

Герпес викли-
кається вірусом 
простого герпе-
су, одним із ві-
русів, що найваж-
че піддається лі-
куванню. Виділя-
ють два основних 
типи цього вірусу: 
вірус простого герпесу 1 
(ВПГ-1) і вірус простого 
герпесу 2 (ВПГ-2). Такі ві-
руси можуть інфікувати 
людину окремо або разом. 
Оральний герпес (звичай-
но це ВПГ-1) передається 
при близькому контакті з 
хворою людиною під час 
поцілунку або при вико-
ристанні його посуду. Гені-
тальний герпес (звичайно 
це ВПГ-2) найчастіше пе-
редається при статевому 
контакті.

Якщо після потраплян-
ня в організм вірус не 
знищується імунною сис-
темою, то він проникає 
усередину клітини шкі-
ри людини і починає про-
цес розмноження. На цій 
стадії немає ніяких симп-
томів захворювання. Піс-
ля початку розмножен-
ня вірусу клітки почина-
ють руйнуватися і тоді 
з`являються симптоми 
захворювання: запалення, 
заповнені рідиною пухир-
ці і ранки. Після цього ві-
руси попадають у нерво-
ві клітки людини і потра-
пляють у нервові сплетен-
ня (ганглії), де і залиша-
ються в неактивній формі. 
Через якийсь час процес 
розмноження вірусу по-
вторюється, викликаючи 
у хворого ті ж симптоми 
хвороби.

Профiлактика 
Правила, яких хворий 

на герпес повинен дотри-
муватись, щоб запобігти 
зараженню своїх близь-
ких.
Ретельно мийте руки 

після контакту з ураженою 
герпесом ділянкою шкіри.
Обов`язково корис-

туйтеся особистими пред-
метами гігієни і зберігайте 
їх окремо від інших.
Після туалету необ-

хідно продезинфікува-
ти сидіння унітазу (вірус 
живе до 4 годин на плас-
тику).
При генітальному 

герпесі необхідно утриму-
ватись від статевих кон-
тактів.
Всі інфіковані герпе-

сом навіть при відсутності 
зовнішніх симптомів по-
винні користуватися пре-
зервативами, які значно 
знижують ризик заражен-
ня партнера.
Слід зазначити, що 

захиститися від заражен-
ня оральним ВПГ-1 май-
же неможливо, тому що 
він передається навіть при 
короткому контакті зі шкі-
рою здорової людини.

Потрібно пам`ятати
• Свербіння свідчить 

про те, що механізм віру-
су вже приведений в дію, 
а це означає, що час без 
зволікання діставати ан-
тивірусний крем (напри-
клад, «Зовіракс», «Гек-
сал», «Герперакс» тощо) 
або інші антивірусні лі-
карські препарати, про-
писані лікарем.

• Користуйтеся кремами 
і мазями ацикловіра, який 
сприяє швидкому загоєн-
ню пухирів і ранок, а та-
кож вживайте харчові до-
бавки, що містять цинк 
або пенцикловір.

• Лікар може прописати 

одноденне лікування вала-
цикловіром. Якщо в першу 
добу прояву інфекції при-
йняти дві пігулки валаци-
кловіру рано-вранці, а по-
тім і увечері, лабіальний 
герпес перестане розвива-
тися, а якщо характерний 
висип вже з`явився, швид-
ше загоїться.

• Під час лікування до-
тримуйтеся спеціальної ді-
єти.

• Якщо застуда на губах 
не зникне протягом деся-
ти днів, обов`язково звер-
ніться до дерматолога, 
оскільки лабіальний гер-
пес може бути симптомом 
інших, серйозніших за-
хворювань, які вимагають 
спеціального лікування.

• Тривале лікування гер-
песу губ (понад 30 днів) 
може викликати різке 
ослаблення імунітету, що 
може виявитися симпто-
мом пухлин, ВІЛ-інфекції і 
лімфопроліферативних за-
хворювань.

• Якщо ваш організм чи-
мось незадоволений, гер-
пес повідомить вас про це 
першим. Люди, що перебу-
вають у стресі, вживають 
багато алкоголю, сидять 
на дієтах, частіше схильні 
до рецидивів. Жінкам, ін-
фікованим герпесом, до-
водиться гірше, ніж чоло-
вікам, тому що регуляр-
ний провокуючий чинник 
– менструація.

Як не заразитися на герпес
Суворо дотримуйте правил особистої гігі-

єни. Лабіальний герпес – інфекційне захворю-
вання! Ретельно мийте руки з милом до і піс-
ля контакту з герпесом, після нанесення анти-
вірусного крему.
Не торкайтеся руками очей! Це особливо 

стосується жінок, оскільки вони роблять макіяж.
Не використовуйте слину для зволожен-

ня контактних лінз.
Не торкайтеся до ділянок, уражених гер-

песом! Незважаючи на сильне свербіння і 
біль, у жодному випадку не торкайтеся до гер-

песного висипу, не цілуйтеся, особливо з ді-
тьми, не користуйтеся чужою помадою і ніко-
му не позичайте власну, не діліть одну сигаре-
ту з приятелем.
Не намагайтеся позбавитися пухирів або 

зняти струпи, щоб уникнути попадання інфек-
ції на інші ділянки тіла.
Відмовтеся від орального сексу. Ораль-

ний секс з герпесом губ може викликати гені-
тальний герпес у вашого партнера.
Користуйтеся окремим рушником і посу-

дом, не пийте з чужих склянок.

Основні симптоми
Симптоми герпесу можуть відріз-

нятися залежно від стадії:
Первинне зараження:
Сип на шкірі (через 12 днів після 

зараження).
На місці інфекції утвориться набряк, де не-

забаром виникають групи маленьких пухирців. Найбільш 
болісно ці симптоми проявляються на сухій шкірі і можуть су-
проводжуватись сверблячкою.
Пухирці поступово висихають і гояться, не залишаючи 

шрамів. На вологих ділянках шкіри загоєння йде повільніше. 
Коли пухирці засихають, вони припиняють бути заразними.
У ділянці зараження можуть збільшуватись лімфоїдні 

вузли. Крім цього, первинне зараження може супроводжува-
тися підвищенням температури, м`язовим і головним болем, 
як при грипі. Після цього інфекція потрапляє в нервові клітки і 
поширюється в інші ділянки тіла.

Латентний період – у цей період вірус не дає ніяких симп-
томів і не передається іншим людям. Приховане розмножен-
ня починається після латентного періоду. Вірус знову розмно-
жується, поширюється і стає заразним, однак це не супрово-
джується симптомами.

Повторне інфікування – вірус знову розмножується, і 
цей процес супроводжується такими ж симптомами, як при 
первинному зараженні, але менш гостро і не так довго. По-
вторне інфікування може початися через кілька днів, тижнів 
або років, але найбільш часто це відбувається протягом пер-
шого року після первинного зараження.

Для полегшення симптомів герпетичної інфекції 
можна порекомендувати наступне:

– Не торкайтеся пухирців і ранок на шкірі.
– Якнайчастіше мийте руки, щодня чистіть нігті.
– Намагайтеся не носити тісний одяг, адже погана цирку-

ляція повітря може сповільнити загоєння шкіри.

Олег СКАЗІН, лікар-терапевт.

Без хвороб
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Без хвороб

Є ПИТАННЯ ЩОДО МОДЕРНІЗАЦІЇ  
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я? ЗВЕРТАЙТЕСЯ!

Телефон «гарячої» лінії Головного управління  
охорони здоров’я  Дніпропетровської  

облдержадміністрації:
0-800-50-72-50

Чи є обов’язковим  
внесення даних пацієнта  
до електронного реєстру?

Єдиний електронний реєстр пацієнтів – це аль-
тернатива незручним та вже застарілим паперо-
вим медичним карткам. Із вересня 2012 року в усіх 
амбулаторіях сімейної медицини Дніпропетров-
щини розпочався процес внесення даних пацієнтів 
до електронного реєстру, який відбувається за осо-
бистою письмовою згодою кожної людини.

Для цього необхідно звернутися до амбулато-
рії сімейної медицини, в якій обслуговується па-
цієнт, та заповнити реєстраційну форму.

Якщо пацієнт відмовляється від внесення своїх 
даних до електронного реєстру пацієнтів, це ні в яко-
му разі не означає, що він буде отримувати медичну 
допомогу не в повному обсязі. Пацієнт, як і раніше, 
продовжує обслуговуватись у своєму медзакладі та 
отримувати необхідні медичні послуги.

g Медичний лікнеп

Про природу та шкоду опіоїдів
Наркоманія – одна із актуальних про-
блем сьогодення не тільки в нашому 
місті, Україні, але й у всьому світі. На 
жаль, з кожним роком вона «молодіє», 
«на голку сідають», як не прикро конста-
тувати, уже навіть у шкільному віці. 

Аби боротись із цим 
негативним і небезпеч-
ним явищем, треба зна-
ти його природу, кри-
терії, наслідки. Та й про 
самі наркотичні речо-
вини. Як кажуть, поін-
формований – значить, 
озброєний. Однією з 
цих речовин є синте-
тичні наркотики – опі-
оїди, про які люди се-
реднього чи старшо-
го віку, очевидно, мало 
й знають. Сьогодні роз-
мова з компетентним і 
досвідченим фахівцем 
саме про опіоїди та їхню 
шкоду.

– Для опіоїдів харак-
терна сильна анальге-
зуюча активність, – по-
яснює лікар-нарколог, 
завідуючий 7-им від-
діленням ОКЗ «Психо-
неврологічний диспан-
сер м. Кривого Рогу» 
Ігор Дорошенко. – Тому 
вони застосовуються в 
якості високоефектив-
них знеболюючих засо-
бів у різних сферах ме-
дицини. Особливо при 
травмах, оперативних 
втручаннях, поранен-
нях, а також при захво-
рюваннях, які супрово-
джуються вираженим 
больовим синдромом. 
Це, зокрема, злоякісні 
новоутворення, інфаркт 
міокарда та інші. Ма-
ючи особливий вплив 
на центральну нервову 
систему, опіоїди викли-
кають ейфорію, зміну 

емоціонального забарв-
лення болі та реакції на 
неї. Найбільш суттєвим 
їхнім недоліком є небез-
пека розвитку психічної 
та фізичної залежності.

– Ігорю Миколайови-
чу, яку потрібно нада-
вати невідкладну до-
помогу тим, хто діс-
тав гостру опіоїдну ін-
токсикацію середнього 
чи складного ступеня 
тяжкості?

– Діагностичні кри-
терії гострої інтокси-
кації – це, насамперед, 
дані про вживання опі-
оїдів у дозі, достатній 
для появи інтоксикації, 
наявність характерних 
для опіоїдів симптомів, 
які супроводжуються 
порушенням свідомос-
ті, когнітивних функ-
цій, сприймання, емо-
ційного стану чи пове-
дінки. Наявність симп-
томів неможливо по-
яснити соматичною 
патологією чи іншими 
психічними захворю-
ваннями. Хворий, як мі-
німум, має одну із таких 
ознак: апатію, психомо-
торну загальмованість 
чи збудження, знижен-
ня концентрації уваги 
та пам’яті, обмеження 
розумової діяльності, її 
продуктивності. Може 
з’являтися сонливість, 
звуження зіниць, пору-
шення свідомості (сту-
пор, кома) – це, як міні-
мум, одна з цих ознак.

– Які основні причи-
ни передозування у хво-
рих із опіоїдною залеж-
ністю?

– Це, насамперед, пе-
рехід із одного виду опі-
оїду на інший, скажімо, 
вживання героїну за-
мість звичної хімшир-
ки, коли важко встано-
вити еквівалентну дозу. 
Допускаються помил-
ки у вирахуванні кон-
центрації при кустарно-
му виготовленні розчи-
ну. При введенні звич-
ної дози наркотику піс-
ля значного утримання 
від вживання (стаціо-
нарне лікування, ремі-
сія, знаходження в реа-
білітаційному центрі). 
А також введення нар-
котику з метою суїциду 
(«золотий укол»).

Є також клінічні озна-
ки нескладної інтокси-
кації опіоїдами – це зву-
ження зіниць (міоз), блі-
дість шкіри, гіпотензія, 
брадикардія, емоційний 
стан від ейфорійного до 
нормального, психомо-
торна седація. Варто та-
кож оглянути хворого з 
метою виявлення слідів 

від внутрішньовенних, 
вну трішньом’язових 
ін’єкцій на руках, ногах, 
у паховій ділянці.

– Назвіть, будь лас-
ка, методи активної де-
токсикації, тобто що 
треба робити хворому?

– Аби вивести нарко-
тичну речовину, потріб-
но повторно промивати 
шлунок. Навіть при па-
рентеральному введен-
ні наркотику певна його 
частина (внаслідок фар-
макокінетичних осо-
бливостей) потрапляє в 
шлунок, тому проведен-
ня такої процедури клі-
нічно обґрунтовано. Од-
нак для деяких хворих 
промивання шлунка за-
боронено. Наведу кілька 
історичних фактів роз-
витку опіоїдної коми. 
Мали місце випадки пе-
редозування опіоїдами 
у відомих особистостей, 
що закінчувались пла-
чевно. Ще в 1037 році 
від цього загинув знаме-
нитий арабський лікар 
Авіценна (Ібн-Сіна). За-
хворівши на дизентерію, 
він наказав учню при-
готувати ліки, в які той 
помилково додав велику 
дозу опію. Передозуван-
ням опіоїдами поясню-
ють і смерть Вольтера. 
Так, в одній із паризьких 
газет влітку 1778 року 
було наступне курйоз-
не повідомлення: «На-
решті старий філософ і 
письменник пан Воль-
тер у суботу об 11 годи-
ні помер унаслідок своєї 
необачності, прийняв-
ши одразу занадто вели-
ку дозу опію».

– Що собою являє 
синдром опіоїдної за-
лежності?

– Це поведінкові, ког-
нітивні та фізіологіч-
ні прояви, які розвива-
ються після багатора-
зового вживання опіо-
їдів. Які ці прояви? Ба-
жання й надалі вживати 
наркотик, послаблен-
ня контролю над при-
йманням наркотику. Ре-
гулярне його вживання, 
незважаючи на шкід-
ливі наслідки. Надан-
ня вживанню наркоти-
ку переваги над інши-
ми видами діяльності та 
обов’язками, висока то-
лерантність, фізіологіч-
ний синдром відміни.

– Які клінічні крите-
рії синдрому залежнос-
ті?

– Це коли повинні від-
значатися три чи біль-
ше ознак протягом од-
ного місяця чи періо-
дично повторюватись 
упродовж 12 місяців. 
Тобто це сильне бажан-
ня й нав’язливий потяг 
до наркотику, порушен-
ня здібності контро-
лювати його прийман-
ня (початок і закінчення 
або дозу), що породжує 
вживання наркотику в 
більших дозах, ніж про-
тягом тривалого періоду 
часу. Сюди можна також 
віднести безуспішність 
спроб припинити при-
ймання наркотику. До 
клінічних критеріїв на-
лежить і організація то-
лерантності, тобто осла-
блення ефекту при при-
йомі попередньої дози 
опію, її збільшення для 
досягнення очікувано-
го ефекту. Заради вжи-
вання наркотику ігно-
руються альтернативні 
джерела отримання за-
доволення. Більша час-
тина часу приділяється 
діяльності, пов’язаній із 
вживанням наркотику. 
Та слід пам’ятати: по-
стійне його приймання 
не тільки шкідливе й не-
безпечне для здоров’я, 
але й призводить до со-
ціально-трудової та сі-
мейної дезадаптації, до 
конфлікту з законом.

Сторінку підготував Віталій ТКАЧУК.

Погляд у далеке минуле
Слова «опій», «опіум» походять від грецького «opion» (що означає «маковий сік»). 

Перші згадки про опіум відносяться до 500-х років до нашої ери (Месопотамія). Архе-
ологічні знахідки свідчать про те, що ще в кам’яному віці використовувались мако-
ві примочки для тамування болю. Про властивості та дію маку знали древні єгиптя-
ни. Опіум застосовували в Древній Греції, про його знеболюючу дію згадував Гіппократ.

Перший серйозний бізнес на наркотиках організувала англійська Ост-Індська торгова 
компанія. Добившись від китайської влади дозволу, вона з 1773 року почала ввозити 
опіум власного виробництва до Китаю. У 1804 році німецький аптекар Фрідріх Сертюр-
нер уперше виділив із опіуму його основну діючу речовину, яку назвав морфієм (сучас-
на назва «морфін» була запропонована Гей-Люссаком у 1898 році, у медичну практи-
ку ввійшли напівсинтетичні вихідні морфіну). У 1900-1906 роках 27 відсотків доросло-
го населення китайців уже були залежними від опіуму. В цей час понад 50 тисяч опіум-
вмісних ліків уже було й запатентовано. Перший повністю синтетичний опіоїд був син-
тезований у Німеччині в 1937 році.

Це вас турбує

Коли болить 
душа…

Мій дорослий син останнім 
часом, коли втратив роботу, 
якось замкнувся в собі, став 

дуже нервовим. «Заводиться» 
навіть після якихось дрібниць. 

Нещодавно Сергій попросив мене 
дещо купити в магазині, але я забула. 
І що, ви думаєте, він вчинив? Коли ді-
знався про те, що я не принесла йому 
батарейок, розбив на кухні чимало та-

рілок. Порадьте, будь ласка, червоногірнича-
ни, до кого з лікарів мені звернутись. Можли-
во, Сергію потрібна допомога медика-психіа-
тра чи невропатолога? Я навіть і не знаю… 
Якось я спокійно поговорила із сином, мовляв, 
у нього розхитана психіка. Він начебто й по-
годився проконсультуватись у лікаря. Тож до 
кого нам краще прийти на прийом?

Алла Петрівна В., пенсіонерка.
– Правильно, що ви не боїтеся звертатися до 

спеціалістів, – зазначає психолог обласно-
го комунального закладу «Психоневроло-
гічний диспансер м. Кривого Рогу» Валерія 
Михайлець. – Коли ви, скажімо, поранили па-
лець чи захворіли на ангіну – ви йдете до лікаря. 
Так чому, коли болить душа, ми не вчиняємо так 
само? А намагаємось самостійно впоратися зі сво-
їм станом, і не завжди вдало. Не треба замикати-
ся в собі. Спробуйте обговорити свою проблему з 
близькими вам людьми – чи то з другом, роди-
чем. Інколи навіть корисно поговорити із зовсім 
невідомою людиною. Це як ефект поїзда, ви ви-
балакались – і розійшлись, ніхто нікому нічого не 
винен. Але проблема озвучена, значить, уже на-
половину усвідомлена й не така страшна. Сьогод-
ні, до речі, весь цивілізований світ користуєть-
ся послугами психотерапевтів, психоаналітиків та 
психологів. До речі, є 14 основних причин прийти 
на прийом до психолога. А саме, коли у вас:
тривалий безрадісний, пригнічений стан, 

поганий настрій;
повна втрата життєвих інтересів;
нездатність прийняти рішення, нав’язлива 

спроба повернення до одних і тих же питань;
страх перед повсякденністю, невизначеніс-

тю, підвищена тривога;
відчуття великої й постійної втомленості, 

відсутність життєвої енергії;
тривале безсоння, сонливість;
підвищена роздратованість, агресивність;
втрата апетиту, зменшення ваги або, навпа-

ки, переїдання;
відсутність міжособистісного спілкування, 

коли вам здається, що вас ніхто не розуміє;
відчуття тяжкості в животі, грудях та інших 

частинах тіла;
вегетативні симптоми (сухість у роті, пітли-

вість, запори);
неможливість сконцентруватись, порушен-

ня пам’яті;
зловживання спиртним та психоактивними 

речовинами, котрі дають тимчасове полегшення;
думки про самогубство.

g Варто знати

Де шукати причини хвороб?
Вчені все більше приходять до висновку, що виникнення і розвиток 
хвороб має психологічні причини. Автор більше 15 бестселерів з пси-
хосоматики Луїза Хей склала список основних причин виникнення 
найпоширеніших захворювань.

Алкоголізм – нелюбов до себе, непри-
йняття самого себе.

Алергія – безпідставне почуття небезпе-
ки, невпевненість у власних силах.

Ангіна – ви пригнічуєте в собі негативні 
почуття та емоції і не висловлюєте їх вголос.

Апатія – страх життя та можливих ви-
пробувань на життєвому шляху.

Артрит – відчуття непотрібності, кри-
тика, образи.

Астма – стан пригніченості.
Вагініт – злість на партнера.
Варикозне розширення вен – перебу-

вання у ненависній вам ситуації, відчуття 
перевантаження роботою.

Виразка – відчуття своєї нікчемності.
Вугри – нелюбов до себе.
Гастрит – почуття приреченості.
Герпес – дуже сильне бажання робити 

все погано, невимовлена гіркота.

Грип – страх.
Кашель – бажання проявити себе.
Метеоризм – нереалізовані ідеї.
Молочниця – заперечення своїх бажань 

і потреб.
Надмірний апетит – страх, потреба в 

захисті, заперечення емоцій.
Хвора печінка – накопичена злість.
Поганий запах з рота – зосередження 

негативних думок і намірів.
Пухлини – небажання розлучитися з 

образами.
Рак – непрощені образи.
Про причини інших хвороб читайте в 

книзі Луїзи Хей «Зціли себе сам».
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Архіваріус

В трех шагах от ада
На первый взгляд, человек простой, даже неза-
метный. Это на первый. А попробуйте загово-
рить с Михаилом Кумбером, поймете, кто рядом 
с вами. Вам снова захочется встретиться с ним. 

Он помнит и хорошо знал 
выдающихся криворожских 
экскаваторщиков Валентина 
Мироненко и Иосифа Гален-
ко. Оба – Герои Социалисти-
ческого Труда, мастера свое-
го дела, каких еще поискать 
нужно. Валентин Карпович 
основал в Кривбассе клуб 
«миллионеров». Это не тех 
– гривневых, и даже не зеле-
ной денежной массы. В этот 
клуб принимали только того, 
кто сумел в течение года за-
грузить на самосвал экскава-
тором не менее 1 миллиона 
тонн горной массы. Михаил 
Петрович не без гордости 
считает себя их учеником 
и последователем. Парень 
учился познавать трудовую 
жизнь у этих исполинов. И 
они воспитали достойного 
гражданина и труженика. 

Если кого и называют 
«дитя войны», так это таких, 
как Михаил Кумбер. Даже 
годы лихолетья, страшные 
репрессии со стороны окку-
пационных властей не могли 
взять верх над таким чув-
ством, как любовь. Говорят, 
она берет начало на небесах, 
и в этом ее сила. Миша Кум-
бер родился 3 сентября 1942 
года, когда в его родном Кри-
вом Роге вовсю хозяйнича-
ли пришельцы из немецкого 
рейха. Как эту мерзость из-
гнали, как цвела сирень сорок 
пятого года, Миша ввиду сво-
его малолетства не помнит. А 
вот то, как шли шеренги тех 
самых «арийцев» по брусча-
той мостовой, хорошо бере-
жет память. Это уже были не 
властелины мира, а побитое 
нашей армией и народом  от-
родье. Те пленные на мальчи-
шеских глазах поднимали из 
руин его родной город. 

Сначала в первой школе 
учился, потом – в восьмой. 
Играл на трубе в школьном 
духовом оркестре. Сумел 
окончить только девять клас-
сов. Дальше нужно было се-
мье помогать. Добрые люди 
нашлись. Еще подростком 
Михаила взяли подсобным 
рабочим в трест «Криво-
рожстройдеталь». Записали 
в штатный духовой оркестр. 
Таких минуло почти три года. 
Михаилу они много дали. 
Возмужал, почувствовал на-
дежный локоть старших то-
варищей, коллектива. Тот 
всем миром провожал парня 

в армию. Был далекий теперь 
1962 год. Михаил к тому вре-
мени научился водить авто-
мобиль. Технику знал. А куда 
такого? Поближе к самой 
броне, в танковые войска. О 
том, как служил криворожа-
нин, может поведать вот этот 
документ. Михаил Петрович 
с любовью хранит его как 
память о славном танковом 
центре «Десна». А текст гра-
моты говорит вот о чем:

«За отличные успехи в бо-
евой и политической подго-
товке, примерную дисциплину 
и безупречную службу в рядах 
Вооруженных Сил Союза ССР на-
граждаю Вас Грамотой.

Выражаю уверенность, что 
Вы и впредь будете служить 
примером добросовестного ис-
полнения своего патриотичес-
кого долга перед нашей великой 
Родиной – Союзом Советских 
Социалистических Республик. 
31.10.1962 г.»

Мало кто из служивших 
срочную службу может гор-
диться тем, что его ратный 
труд отмечен не кем-нибудь, 
а командующим округа. Вот 
и хранит Михаил Кумбер ав-
тограф командующего вой-
сками Киевского военного 
округа генерал-полковника 
Петра Кошевого. Тем более, 
что он почти его земляк. Из 
Александрии, нет, не той, что 
в жарком Египте, а в степях 
Кировоградщины.   В годы 
войны Кошевой командовал 
корпусом, заслужил в боях 
две «Золотые Звезды» Героя 
Советского Союза, а еще – че-
тыре полководческих ордена. 
Следом за грамотой от ко-
мандующего КВО отец и мать 
Кумбера получили письмо 
следующего содержания:

«Уважаемые Петр Михайло-
вич и Надежда Михайловна.

Командование, партийный 
и комсомольский комитеты 
с большой благодарностью 
посылают Вам это письмо за 
хорошее воспитание Вашего 
сына Михаила, который прохо-
дит службу в нашей части.

Ваш сын Михаил Петрович 
очень добросовестно и честно 
выполняет свой долг службы в 
рядах Вооруженных Сил Союза 
ССР.

Активно участвует в об-
щественной жизни свое-
го подразделения, явля-
ется примером для всего 
личного состава в соблюдении 
воинской дисциплины. Пользу-
ется заслуженным авторите-
том среди своих боевых това-
рищей. Постоянно работает 
над совершенствованием сво-
его боевого мастерства.

Он – настоящий защитник 
нашей любимой Родины – Сою-
за Советских Социалистических 
Республик.

Еще раз благодарим Вас, 
уважаемые Петр Михайлович 
и Надежда Михайловна, за хоро-
шее воспитание своего сына и 
желаем Вам доброго здоровья и 
больших успехов в личной жиз-
ни и работе на благо нашей со-
циалистической Родины».

Далее шли подписи коман-

дования части.
А еще в памяти бывшего 

танкиста Михаила Кумбера 
осталась его целинная эпо-
пея. В 1964 году на просторах 
Казахстана собрали юбилей-
ный целинный урожай. Деся-
тый по счету. До 1954 года эта 
почва никогда не знала силы 
плуга. Перед тем сержант 
Кумбер  стоял в карауле по 
роте. В тот вечер произошло 
ЧП ротного значения. Три 
танкиста, «три веселых дру-
га» загуляли. В часть к отбою 
не вернулись, а тут – неожи-
данная проверка из полково-
го штаба. Кто на посту? Миха-
ил Кумбер ответил по уставу: 
«Я». И стал сержант рядовым, 
а еще – отправили его в да-
лекий Казахстан на уборку 
урожая, 10-го целинного…

Такую подмогу принял сов-
хоз огромных размеров, что 
в Западном Казахстане. Так 
танкист из мощного «Т-54» 
пересел за руль грузовика 
«ЗИЛ-164». А до ближайше-
го элеватора – целых 200 ки-
лометров. Вот такой он, Бор-
линский совхоз Тамдынского 
сельского совета. Выходит, за 
сутки оборачивался туда и 
назад. Брал золотистую пше-
ницу из-под комбайна и, за-
частую, под эскортом горных 
орлов вез на станцию Эмба.  
Казахский комсомол отметил 
труд криворожанина обко-
мовской Почетной грамотой 
«…за высокие производствен-
ные показатели на вывозке 
зерна десятого целинного уро-
жая».

Так и вернулся домой сер-
жант Кумбер… рядовым, с 
двумя Почетными грамотами 
высокого ранга. Михаил Пе-
трович до сих пор с удоволь-
ствием вспоминает свои ар-
мейские годы, проведенные 
в составе 300-го гвардейского 
ордена Александра Невского 
танкового полка 112-й Сан-
домирской Краснознаменной 
мотострелковой дивизии.

Михаил Кумбер поступил 
на работу в спецуправление 
№ 625 треста «Укрэкскава-
ция». Помощника машиниста 
экскаватора сразу заметили 
асы экскавации Мироненко и 
Галенко. За то, что «все хватал 
на лету» и быстро входил в 
курс ремонтных экскаватор-
ных дел. Готовил фундамент 
под мощности НКГОКа, про-
изводил вскрышу Анновско-
го карьера СевГОКа. Вот так. 
То на севере Кривбасса ку-
бометры земли переворачи-
вал, то на юге. Огромен наш 
Кривбасс, а богат – сказочно. 
Недрами и людьми работя-

щими. Им бы еще и команду 
управленцев под стать…

За это время без отрыва 
от производства окончил де-
сятилетку и даже поступил 
в Днепропетровский медин-
ститут. Окончить не удалось. 
По тем же, семейным про-
блемам. И все-таки сумел 
окончить Криворожский ав-
тотехникум (1968). Работал 
автомехаником автотран-
спортного предприятия. А 
потом подался на север, где 
мыл на Алдане якутское зо-
лото. Механиком управления 
механизации № 239 треста 
«Днепрметаллургмонтаж» 
строил ДП-9 в родном Кри-
вом Роге. Потом его сильным 
рукам покорился кран треста 
«Укрэнергочермет». 

И вдруг до Кривого Рога 
дошла информация об ава-
рии на ЧАЭС, что на При-
пяти. Михаил Петрович, ко-
нечно, не знал, что взрыв на 
четвертом блоке зацепит и 
его судьбу. 26 июля 1986 года 
из Саксаганского военкома-
та пришла повестка: явиться 
срочно, с собой иметь… Это 
Михаилу Кумберу напомни-
ло суровый армейский при-
каз. А еще с тех самых лет 
службы он знал, что приказы 
не обсуждают. Срочно вос-
требовалась военная про-
фессия Михаила Петровича: 
механик-водитель танка. На 
это и обратили внимание 
работники военкомата. В те 
дни они искали специалистов 
разных отраслей по всему 
Союзу. Воистину, против мя-
тежного атома поднялась вся 
огромная страна.

Большая «партизанская» 
группа собралась на терри-
тории Дзержинского РВК. 
Построили, проинструкти-
ровали, раскрыли «тайну» 
важного правительственно-
го задания. Вскоре самолеты 
«Ан-24» с криворожскими 
ликвидаторами приземли-
лись в районе Белой Церкви. 
Автобусы доставили наших 
земляков в поселок Ораное 
Иванковского района Киев-
ской области. Здесь распо-
лагалась база ликвидаторов. 
Выдали обмундирование, по-
селили в спортзале местной 
школы. Таким же, как Миха-
ил Кумбер, зачитали приказ о 
том, что они все зачисляются 
бойцами отдельной бригады 
химической защиты КВО. 
Представили комбата – стар-
шего лейтенанта Фесенко. 
Рядовому запаса М.Кумберу 

вручили техническую доку-
ментацию на управление ин-
женерной машиной разграж-
дения, построенной на базе 
танка «Т-54». Только вместо 
четырех членов экипажа там 
помещалось двое: механик-
водитель (Кумбер) и оператор 
(Михаил Петрович запамято-
вал имя своего напарника). 

Утром 2 августа 1986 года 
Михаил Кумбер выехал на 
объект. Для него началась 
чернобыльская эпопея. Все 
это происходило в несколь-
ких метрах от взорвавшего-
ся реактора. Бронированная 
техника расчищала завалы 
после взрыва на ЧАЭС. Бе-
тонные блоки, кирпич,  куски 
арматуры. Все под скрепер и 
ковш – и на вечное складиро-
вание в «могильники». А это 
в пяти километрах от эпицен-
тра трагедии под Припятью, 
у поселка Копачи. Все гудело, 
осыпалось, разбивалось на 
куски. Специальные команды 
боролись с пылью. Проходи-
ли несколько постов дезакти-
вации во время возвращения 
на базу.

– А еще, – вспоминает Ми-
хаил Петрович, – мне при-
шлось сравнять с землей 
склады со стратегическим 
сырьем. Эти сооружения ме-
шали прокладке железнодо-
рожного полотна для провод-
ки мощных кранов, которые 
использовались при возведе-
нии конструкций саркофа-
га. Каждый выезд на объект 
– это увеличение схваченных 
уровней радиации… 

Особенно опасной счи-
талась зона № 3. Там, где и 
работал Михаил Кумбер. 
На лице – респиратор-лепе-
сток. Правда, броня кое-как 
защищала от смертельных 
рентген. Умельцы крепили 
еще и прослойки свинца. На-
чиная с 1 августа, Михаил 
Петрович выехал к реакто-
ру 17 раз. 17 смен, 17 схваток 
со смертью. Вот как он ло-
вил «дозы» по дням: 1.08.86 
– 0,02; 2.08.86 – 0,04; 3.08.86 
– 1,96; 4.08.86 – 3,88; 5.08.86 
– 4,90; 6.08.86 – 5,90; 7.08.86 
– 7,42; 8.08.86 – 8,84; 9.08.86 
– 10,06; 10.08.86 – 11,68; 
11.08.86 – 13,35;  12.08.86 
– 15,05; 13.08.86 – 16,77; 
14.08.86 – 18,58; 15.08.86 
– 20,39; 16.08.86 – 21,91; 
17.08.86 – 23,73; 18.08.86 – 
24,48; 19.08.86 – 25,08.

Вот тот самый человече-
ский предел. Больше Миха-
ила Кумбера на объект не 

пускали. Он мог бы с чистой 
совестью вернуться домой. 
Однако криворожанин-лик-
видатор некоторое время 
оставался на базе в поселке 
Ораное. Таким образом, он 
пребывал в чернобыльской 
командировке с 29.07. по 
25.08.1986 года, из них с 1 по 
19 августа – непосредствен-
но вблизи четвертого реак-
тора. Командование вручило 
смельчаку очередную Почет-
ную грамоту «За мужество и 
трудовой героизм, проявлен-
ные при выполнении пра-
вительственного задания по 
ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС». 
А еще командир отдельной 
бригады прислал по месту ра-
боты М.П. Кумбера благодар-
ственное письмо:

«Командование войсковой 
части 18576 с удовлетворе-
нием сообщает, что работа-
ющий на вашем предприятии 
машинист крана Кумбер Ми-
хаил Петрович, призванный 
в настоящее время в ряды 
Вооруженных Сил Союза ССР 
для выполнения правитель-
ственного задания по ликви-
дации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, показал 
образец самоотверженного 
труда, высокую организован-
ность, инициативу и высокую 
дисциплину.

Находясь на особо трудных 
участках, он также проявил 
высокие морально-политичес-
кие и волевые качества, своими 
самоотверженными действия-
ми в экстремальных условиях 
продолжил славные трудовые 
традиции вашего коллектива.

Считаем необходимым, по-
сле прибытия к месту работы, 
поощрить и отметить его за-
слуги в трудовой книжке.

Командир в/ч 18576: 
подпись (Пахомов)».
Домой вернулся усталым. 

Перед «чернобыльским» 
призывом Михаил Петро-
вич собирался в плановый 
отпуск. Тогда его пришлось 
отложить. И только по воз-
вращении из зоны № 3 на 
ЧАЭС ликвидатору Кумбе-
ру с полным букетом «доз» 
удалось уехать на отдых.

Много лет М.П. Кумбер 
отработал в крановом хо-
зяйстве комбината «Кри-
ворожсталь». Он один из 
тех, кто спас планету от 
всеуничтожающего радиа-
ционного воздействия в ре-
зультате аварии на ЧАЭС. 
История не забудет его имя.

 М.П. Кумбер. 

 На целинных трассах.
 В танковом центре 

«Десна» (1963 г.). 

 Механик-водитель 
танка «Т-54» (1964 г.). 
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Назва
ви-

борчої 
діль-
ниці

Номер 
ви-

борчої 
діль-
ниці

Опис меж виборчої дільниці

Орієн-
товна 

кіль-
кість ви-

борців

Місцезнаходження дільничної виборчої комісії та приміщення  
для голосування

Довгинцівський район

Звичай-
на 05154

Кривий Ріг – вул.Абаканська, вул.Бабушкіна, вул.Басова, вул.Безсонова, вул.Буніна, вул.Вахру-
шева, вул.Горбаченка, вул.Живописна, вул.Карпенка-Карого, вул.Климова, вул.Кокотіна, вул.
Криничанська, вул.Кришталева, вул.Мелітопольська, вул.Миколи Кацалапа, вул.Молодіжна, 
вул.Нерчинська, вул.Поповича, вул.Потєряєва, вул.Слов’янська

2352

Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 89 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул. Іскрівська, 1а, м. Кривий Ріг, Дніпропе-
тровська обл., 50054

Звичай-
на 05155

Кривий Ріг – вул.Арістова: 3–22; вул.Благоєва: 12, 14, 16–22; вул.Воронезька, вул.Вятська, вул.
Гаршина: 1–19; вул.Добронравова: 2–39; вул.Іскрівська, вул.Кишинівська, вул.Кузнецька, вул.
Милашенкова: 3–22, 30–30А, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50–54; вул.Муромська: 1–44; вул.Не-
красова: 1–31; вул.Павлоградська: 1–35; вул.Сизранська: 3–22; вул.Старих більшовиків: 1–47; 
вул.Транзитна, вул.Тульська: 1–27А; вул.Улітіна, вул.Цитрусова, вул.Черемхова, вул.Чорномор-
ська: 1–32; вул.Шполянська: 1–32А; вул.Щукіна, вул.25-річчя Жовтня

1676

Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 89 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул. Іскрівська, 1а, м. Кривий Ріг, Дніпропе-
тровська обл., 50054

Звичай-
на 05156

Кривий Ріг – вул.Арістова: 23–40; вул.Благоєва: 1–11, 13, 15, 24–32; вул.Добронравова: 41–90; 
вул.Некрасова: 32–51; вул.Самарська, вул.Сизранська: 23–49; вул.Тульська: 28–71; вул.Чорно-
морська: 33–80; Військове містечко-33

1968
Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 84 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул. Милашенкова, 57, м. Кривий Ріг, Дніпро-
петровська обл., 50044

Звичай-
на 05157

Кривий Ріг – вул.Вольтера, вул.Гаршина: 21–65; вул.Грушевського, вул.Кубинська, вул.Лафарга, 
вул.Левітана, вул.Липецька, вул.Лугова, вул.Львівська, вул.Милашенкова: 23–29, 31, 33, 35–37, 
39, 41, 43, 45, 47, 49; вул.Муромська: 45–79; вул.Павлоградська: 38–103; вул.Пловдивська, вул.
Чебишева, вул.Червонопресненська, вул.Шполянська: 33–116; вул.Янки Купали: 50–162; пров.
Гаршина, пров.Лікувальний

1948

Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 84 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул. Милашенкова, 57, м. Кривий Ріг, Дніпро-
петровська обл., 50044

Звичай-
на 05158

Кривий Ріг – вул.Достоєвського, вул.Іванівська, вул.Кириленка: 28-68; вул. Літке, вул.Лобачев-
ського, вул.Малоархангельська, вул.Петриківська, вул. Щоголєва, вул. Янки Купали: 1-49А 1710

Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 94 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул. Промислова, 1а, м. Кривий Ріг, Дніпро-
петровська обл., 50055

Звичай-
на 05159

Кривий Ріг – вул.Батьківщини, вул.Ковровська, вул. Південна, вул. Промислова, вул. Старих 
більшовиків: 49–87А; вул.Чаплигіна 2325

Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 94 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул. Промислова, 1а, м. Кривий Ріг, Дніпро-
петровська обл., 50055

Звичай-
на 05160

Кривий Ріг – вул.Кириленка: 16, 23–27; вул.Кокчетавська: 31–33; вул.Мухіної: 1–3
2334

Криворізький регіональний фізкультурно-спортивний клуб «Локомотив» ДП 
Придніпровська залізниця, вул. Кириленка, 19, м. Кривий Ріг, Дніпропетров-
ська обл., 50055

Звичай-
на 05161

Кривий Ріг – вул.Мухіної: 4–17
1900

Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 90 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул. Кокчетавська, 1а, м. Кривий Ріг, Дніпро-
петровська обл., 50055

Звичай-
на 05162

Кривий Ріг – вул.Гуцульська, вул.Кокчетавська: 2–29; вул.Лепешинської, вул.Обнорського, вул.
Тамбовська: 52 1947

Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 90 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул. Кокчетавська, 1а, м. Кривий Ріг, Дніпро-
петровська обл., 50055

Звичай-
на 05163

Кривий Ріг – вул.Вакуленчука, вул.Вернадського: 1–64, 66, 68, 70, 72, 74–76, 78, 80, 82, 84–84А, 
86–88, 90; вул.Заньковецької, вул.Кириленка: 1–15, 20–22 ; вул.Тамбовська: 1–51, 53–64; вул.
Шепетівська

1931
Гуртожиток Відокремленого структурного підрозділу «Криворізьке будівель-
но-монтажне експлуатаційне управління» ДП «Придніпровська залізниця», 
вул. Кириленка, 6, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50055

Звичай-
на 05164

Кривий Ріг – вул.Башкирська, вул.Бєляєва, вул.Володимирівська: 2–90, 92–94, 98, 100, 102А, 
104, 108–108А, 110, 112, 114, 116, 118, 120; вул.Гребінки, вул.Жигулівська, вул.Ігрова, вул.Ленін-
ського комсомолу, вул.Попова: 1–95; вул.Привокзальна, вул.Разенкова: 1–66; вул.Серафимови-
ча: 2-102; вул.Сільськогосподарська: 1–91, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110; вул.Теміртаусь-
ка, вул.Тюменська, вул.Уншліхта

1467

Будівля за адресою: вул. Серафимовича, 81а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська 
обл., 50023

Звичай-
на 05165

Кривий Ріг – вул.Вернадського: 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79-79А, 81, 83, 85, 89, 91–264; вул.Кому-
нарна, вул.Криленка, вул. Попова: 96-194; вул.Разенкова: 67-131А; вул.Серафимовича: 112-374, 
вул.Футбольна

2077
Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 88 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул. Колійна, 26, м. Кривий Ріг, Дніпропе-
тровська обл., 50023

Звичай-
на 05166

Кривий Ріг – вул.Болотникова, вул.Володимирівська: 91, 95-97, 99, 101, 103, 105-107Б, 
109А-109Б, 111, 113, 115, 117, 119, 122–246А; вул.Грозненська, вул.Койнаша, вул.Колійна, вул.
Проскурівська, вул.Семибратова, вул.Сільськогосподарська: 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 
109, 111-198; вул.Софіївська, вул.Тупикова, вул.Тягова підстанція, вул.Удальцова, вул.Умова, 
вул.Хохломська, вул.Черкаська, вул.Чеченська, пров.Деповський, пров.Зразковий

2130

Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 88 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул. Колійна, 26, м. Кривий Ріг, Дніпропе-
тровська обл., 50023

Звичай-
на 05167

Кривий Ріг – вул.Батуринська, вул.Березнева, вул.Блинова, вул.Бурятська, вул.Веселопільська, 
вул.Вільнюська, вул.Гойї, вул.Дадіані, вул.Невельська, вул.Новаторська, вул.Павла Корчагіна, 
вул.Північнодвінська, вул.Рубенса, вул.Транспортна, вул.Хлопуші

1563
Відокремлений структурний підрозділ «Криворізька дистанція колії» ДП 
«Придніпровська залізниця», вул. Транспортна, 57а, м. Кривий Ріг, Дніпропе-
тровська обл., 50048

Звичай-
на 05168

Кривий Ріг – вул.Баха, вул.Дніпропетровське шосе: 46; вул.Донецька: 1, 3, 7, 9; вул.Пуріна, вул.
Сормівська, вул.40-річчя Жовтня 1770

Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 87 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул. Сормівська, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропе-
тровська обл., 50048

Звичай-
на 05169

Кривий Ріг – вул.Дніпропетровське шосе: 50-80; вул.Котляревського: 9–15
2365

Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 87 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул. Сормівська, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропе-
тровська обл., 50048

Звичай-
на 05170

Кривий Ріг – вул.Алітна, вул.Бернарда Шоу, вул.Вєсніка, вул.Вінницька, вул.Гашека, вул.Дніпро-
петровське шосе: 40–42; вул.Заозерна, вул.Котляревського: 5-7; вул.Моцарта, вул.Планова, 
вул.Тіпанова, вул.Цементників

1994
Криворізький гуманітарно-технічний ліцей № 129, вул. Пензенська, 39, м. Кри-
вий Ріг, Дніпропетровська обл., 50048

Звичай-
на 05171

Кривий Ріг – вул.Алеутська, вул.Вечірньокутська, вул.Донецька: 2, 4-6, 8, 10-127; вул.Нестеро-
ва, вул.Ольховська, вул.Паровозна, вул. Пензенська: 45-184; вул.Ростовська, вул.Сухумська, 
вул.Шмаківська

1637
Криворізький гуманітарно-технічний ліцей № 129, вул. Пензенська, 39, м. Кри-
вий Ріг, Дніпропетровська обл., 50048

Звичай-
на 05172

Кривий Ріг – вул.Азіна, вул.Андерсена, вул.Антокольського, вул.Бетховена, вул.Давидова, вул.
Дніпропетровське шосе: 28-38; вул.Лісова, вул.Мудрьонівська, вул.Орбелі, вул.Пастера, вул.
Пензенська: 1-44; вул.Рейнська, вул.Рильського, вул.Самойлова, вул.Спандаряна, вул.Стенда-
ля, вул.Столична, вул.Троянд, вул.Узбецька, вул.Урбанського, вул.Чижевського, вул.Чорногір-
ська, вул.Ширван-Заде, вул. Шулейкіна, вул. Ювелірна, вул. Юрія Долгорукого

1968

Криворізька спеціалізована школа з поглибленим вивченням економіки пра-
ва та іноземних мов № 9, вул. Дніпропетровське шосе, 32, м.Кривий Ріг, Дні-
пропетровська обл., 50048

Звичай-
на 05173

Кривий Ріг – вул.Дніпропетровське шосе: 2–26; вул.Отто Брозовського: 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 
88, 90, 93, 95, 97; вул.Телевізійна: 1, 4, 6 2250

Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 109 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул. Отто Брозовського, 83, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 50086

Звичай-
на 05174

Довгинцівський р-н – просп.Гагаріна: 56, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 81
2335

Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 109 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул. Отто Брозовського, 83, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 50086

Звичай-
на 05175 Кривий Ріг – вул.Будьонного: 2, 4; вул.Димитрова: 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95; просп.Гагаріна: 72 1189 Дитячо-юнацька спортивна школа № 9, пр-т Гагаріна, 74А, м. Кривий Ріг, Дні-

пропетровська обл., 50086
Звичай-

на 05176 Кривий Ріг – вул.Блюхера 1817 Криворізька педагогічна гімназія, вул. Димитрова, 88, м. Кривий Ріг, Дніпро-
петровська обл., 50103

Звичай-
на 05177 Кривий Ріг – вул.Димитрова: 72, 72А, 76, 78, 80, 84, 86, 90, 99, 107; вул.Леоніда Бородича 1390 Криворізька педагогічна гімназія, вул. Димитрова, 88, м. Кривий Ріг, Дніпро-

петровська обл., 50103

Звичай-
на 05178

Кривий Ріг – вул.Димитрова: 94, 96, 98, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 110, 112, 116, 118, 120, 122, 
126, 128, 130 2018

Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 108 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул. Косіора, 115, м. Кривий Ріг, Дніпропе-
тровська обл., 50103

Звичай-
на 05179

Кривий Ріг – вул.Косіора: 87А, 89, 91, 93, 95, 101, 103, 105, 109, 111, 113
1207

Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 108 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул. Косіора, 115, м. Кривий Ріг, Дніпропе-
тровська обл., 50103

Звичай-
на 05180 Кривий Ріг – вул.Косіора: 56, 58, 60, 64, 66, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 

88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 2171 Комунальний позашкільний навчальний заклад «Клуб «Юний авіатор», вул. 
Косіора, 77, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50103

Звичай-
на 05181

Кривий Ріг – вул.Постишева: 37, 39, 41, 43, 45; вул.Революційна: 45, 47, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 73
1184

Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 65 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул. Революційна, 63, м.Кривий Ріг, Дніпро-
петровська обл., 50103

 Перелік виборчих дільниць з проміжних виборів депутата Дніпропетровської обласної ради, 
 утворених в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі № 4 на території міста Кривого Рогу

Публічна інформація

Продовження на 26 стор.

Проміжні вибори депутата Дніпропетровської обласної ради в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі №4 03 березня 2013 року
КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

Дніпропетровської області

ПОСТАНОВА
 29 січня 2013 року     м. Кривий Ріг                           №4

Про утворення виборчих дільниць на  території  
одномандатного мажоритарного виборчого округу 

№4 міста Кривого Рогу з проміжних виборів депутата 
Дніпропетровської обласної ради

Розглянувши подання виконавчих комітетів Довгинцівської, Дзер-
жинської, Центрально-Міської, Інгулецької районних у місті рад 

щодо утворення звичайних виборчих дільниць, виконавчого коміте-
ту Криворізької міської ради щодо утворення спеціальних виборчих 
дільниць для підготовки і проведення голосування та підрахунку го-
лосів виборців, ураховуючи постанову Дніпропетровської обласної 
виборчої комісії від 30.09.2010 №4/1 щодо єдиної нумерації вибор-
чих дільниць Дніпропетровської області для проведення місцевих 
виборів, відповідно статей 18, 81 Закону України «Про вибори  де-
путатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад 
та сільських, селищних, міських голів», міська виборча комісія  по-
становила:

1. Утворити 140 звичайних і спеціальних виборчих дільниць на тери-
торії Довгинцівського, Дзержинського, Центрально-Міського, Інгулець-
кого районів міста Кривого Рогу, території яких входять до меж одно-
мандатного мажоритарного виборчого округу №4 з проміжних виборів 
депутата Дніпропетровської обласної ради, з них по районах: Довгин-

цівському – з 05154 по 05195, Дзержинському – з 05196 по 05224, Цен-
трально-Міському – з 05225 по 05266, Інгулецькому – з 05267 по 05293.

2. Установити межі виборчих дільниць згідно з поданнями виконав-
чих комітетів міської та відповідних районних у місті рад із зазначенням 
їх назв, номерів, опису меж, орієнтовної кількості виборців, місцезна-
ходження дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування 
(перелік додається).

3. Цю постанову невідкладно направити до Дніпропетровської об-
ласної виборчої комісії.

4. Передати цю постанову до відділів ведення Державного реєстру 
виборців виконкомів Довгинцівської, Дзержинської, Центрально-Місь-
кої, Інгулецької районних у місті рад та відповідним районним у місті 
виборчим комісіям і оприлюднити у Криворізькій міській комунальній 
газеті «Червоний гірник» не пізніше 03 лютого 2013 року.

Голова міської виборчої комісії    П. ГИВЕЛЬ.
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1 2 3 4 5
Звичай-

на 05182 Кривий Ріг – вул.Водоп’янова: 1–4, 5 1979 Криворізький науково-технічний металургійний ліцей № 81, вул. Симонова, 
10, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50038

Звичай-
на 05183 Кривий Ріг –бульв.Кірова: 25–29; вул.Водоп’янова: 4А, 6-8 2076 Комунальний комбінований дошкільний навчальний заклад № 67, бульв. Кі-

рова, 8, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50038

Звичай-
на 05184

Кривий Ріг – бульв.Кірова: 1–10
2111

Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 128 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул. Симонова, 12, м. Кривий Ріг, Дніпропе-
тровська обл., 50038

Звичай-
на 05185

Кривий Ріг – бульв.Кірова: 11–21
2068

Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 128 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул. Симонова, 12, м. Кривий Ріг, Дніпропе-
тровська обл., 50038

Звичай-
на 05186 Кривий Ріг – вул.Симонова 1915 Криворізький науково-технічний металургійний ліцей № 81, вул. Симонова, 

10, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50038
Звичай-

на 05187
Кривий Ріг – вул.Лісового: 6; вул.Приозерна, вул.Сахарова

2394
Комунальний дошкільний навчальний заклад №  116, вул. Лісового, 17А, м. 
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50093

Звичай-
на 05188

Кривий Ріг – вул.Гутовського: 15; вул.Лісового: 7–17
2178

Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів №130 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул. Незалежності України, 12, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 50093

Звичай-
на 05189

Кривий Ріг – вул.Гутовського: 17; вул.Лісового: 21–32
2318

Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів №130 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул. Незалежності України, 12, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 50093

Звичай-
на 05190 Кривий Ріг – вул.Гутовського: 23–65 2115 Комунальний дошкільний навчальний заклад № 77, вул. Незалежності Украї-

ни, 20, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50093

Звичай-
на 05191

Кривий Ріг – вул.Лісового: 33–44
2386

Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів №130 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області вул. Незалежності України, 12, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 50093

Звичай-
на 05192

Кривий Ріг – вул.Гутовського: 21; вул.Незалежності України: 19–33
2262

Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів №130 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул. Незалежності України, 12, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 50093

Звичай-
на 05193

Кривий Ріг – вул.Незалежності України: 3–18
2281

Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів №130 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул. Незалежності України, 12, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 50093

Спеці-
альна 05194

Державний заклад «Відділкова лікарня станції «Кривий Ріг-Головний» державного підприєм-
ства «Придніпровська залізниця» 150

Державний заклад «Відділкова лікарня станції «Кривий Ріг-Головний» 
державного підприємства «Придніпровська залізниця», вул. Вернадського, 
141а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50023

Спеці-
альна 05195

Комунальний заклад «Криворізький онкологічний диспансер» Дніпропетровської обласної 
ради» 260

Комунальний заклад «Криворізький онкологічний диспансер» Дніпропетров-
ської обласної ради», вул. Дніпропетровське шосе, 41, м. Кривий Ріг, Дніпро-
петровська область, 50048

Дзержинський район

Звичай-
на 05196

м. Кривий Ріг – вул. Будьонного: 15, 17, 54А корп.3; вул. Галенка: 1, 3, 5; вул. Димитрова: 46, 46А, 
48А, 54, 56, 62, 66, 79Б корп.4; просп. Гагаріна: 38, 40, 42, 48, 48А, 50, 52, 54А корп.1 2308

Криворізький педагогічний інститут державного вищого навчального закла-
ду «Криворізький національний університет» (гуманітарний корпус), вул. Ди-
митрова, 79а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50027

Звичай-
на 05197

м. Кривий Ріг – вул. Димитрова: 32, 36, 38, 40, 42А, 44, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79; вул. Костенка: 
11, 13, 15; просп. Гагаріна: 38А 1498

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 з поглибленим 
вивченням біології Криворізької міської ради Дніпропетровської області, вул. 
Димитрова, 48, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50027

Звичай-
на 05198

м. Кривий Ріг – вул. Будьонного: 1, 3, 7, 9, 11, 13; вул. XXII Партз’їзду: 32, 38, 40, 42; вул. Косiора: 
49А, 51А, 53, 55, 57, 59 1637

Комунальний позашкільний мистецький навчальний заклад «Криворізька 
міська музична школа № 4», вул. XXII Партз’їзду, 32а, м. Кривий Ріг, Дніпропе-
тровська область, 50065

Звичай-
на 05199

м. Кривий Ріг – вул. XXII Партз’їзду: 31, 35, 37, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57; вул. Косiора: 
61, 63 1617

Комунальний позашкільний мистецький навчальний заклад «Криворізька 
міська музична школа № 4», вул. XXII Партз’їзду, 32а, м. Кривий Ріг, Дніпропе-
тровська область, 50065

Звичай-
на 05200

м. Кривий Ріг – вул. XXII Партз’їзду: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 а, 28, 30; вул. Косiора: 39, 41, 43, 45, 
47; вул. Костенка: буд. 25, 27, 29, 31 1943

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 103 Криворізької 
міської ради Дніпропетровської області, вул. Костенка, 23, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область, 50065

Звичай-
на 05201

м. Кривий Ріг – вул. Димитрова: 34А корп.3, 34Б корп.4, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61; 
вул. Костенка: 6, 8, 10, 12 корп.2, 17; вул. Рокоссовського: 1, 2, 4, 5, 6; вул. XXII Партз’їзду: 17, 19, 
21, 23, 25, 27; просп. Гагаріна: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 36

2266
Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний універ-
ситет» корпус № 1 (головний), вул. XXII Партз’їзду, 11, м. Кривий Ріг, Дніпропе-
тровська область, 50027

Звичай-
на 05202

м. Кривий Ріг – вул. Димитрова: 17, 19, 27, 29, 31, 33, 35, 37; вул. Єсеніна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; просп. 
Гагаріна: 10; просп. Металургів: 30, 32, 33, 34, 38; просп. Миру: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 1358

Криворізька загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4 
з поглибленим вивченням іноземних мов Криворізької міської ради 
Дніпропетровської області, вул. Димитрова, 15, м. Кривий Ріг, Дніпропетров-
ська область, 50027

Звичай-
на 05203

м. Кривий Ріг – вул. Якіра: 7, 9, 11, 13, 22; просп. Миру: 26, 28
2132

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул. Якіра, 7а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська 
область, 50074

Звичай-
на 05204

м. Кривий Ріг – вул. Байкальська: 1, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 
47Б, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57; вул. Іллічівська: 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 20А, 21, 74; вул. Каштанів, вул. Книжна: 9, 11, 13, 13А, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; вул. 
Орловська, пров. Довгинцівський, пров. Дорожній, просп. Миру: 8, 10, 12, 14, 16, 24А

2119

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул. Якіра, 7а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська 
область, 50074

Звичай-
на 05205

м. Кривий Ріг – вул. Бехтерева, вул. Волзька, вул. Курська, вул. Лазо, вул. Полтавська: 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 6А, 6Б, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 13А, 13Б, 15, 17; вул. Сімферопольська, вул. Якіра: 1, 2, 3, 
4, 6, 8, 10, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 34

1723
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул. Якіра, 7а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська 
область, 50074

Звичай-
на 05206

м. Кривий Ріг – вул. Агафонова, вул. Бруно, вул. Вільгельма Піка, вул. Глезоса, вул. Залізоруд-
на, вул. Іркутська, вул. Київська, вул. Коларова, вул. Красикова, вул. Красносільська, вул. Лізи 
Чайкіної, вул. Мармурова, вул. Миклухо-Маклая, вул. Пісочна, вул. Рязанова: 15, 17, 19; вул. 
Рязанська, вул. Саратовська, вул. Сорочинська, вул. Софії Ковалевської, вул. Сталеварів, вул. 
Суворова, вул. Тарасової, вул. Тихоокеанська, вул. Травнева, вул. Чаадаєва

2305

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 63 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул. Агафонова, 14 а, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область, 50007

Звичай-
на 05207

м. Кривий Ріг – вул. Землячки, вул. Косіора: 31А, 33; вул. XXII Партз’їзду: 2, 4, 6, 8
2100

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний універ-
ситет» корпус № 6 (будівельний факультет), вул. XXII Партз’їзду, 13, м. Кривий 
Ріг, Дніпропетровська область, 50027

Звичай-
на 05208

м. Кривий Ріг – вул. Галатова, вул. Косіора: 3, 7; вул. Олейникова, вул. Рязанова: 7А, 9, 11, 13; вул. 
Хабаровська 1965

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 69 Криворізької 
міської ради Дніпропетровської області, вул. Хабаровська, 4, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область, 50050

Звичай-
на 05209

м. Кривий Ріг – вул. Косіора: 11, 17, 19, 21, 25, 27, 29; вул. Революційна: 3, 9; вул. XXII Партз’їзду: 
2В; просп. Металургів: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31 1812

Культурно-дозвільний центр «Палац культури металургів» публічного акціо-
нерного товариства «АрселорМіттал Кривий Ріг», пр-т Металургів, 7, м. Кри-
вий Ріг, Дніпропетровська область, 50050

Звичай-
на 05210 м. Кривий Ріг – вул. Косіора: 4, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24, 26, 28, 30, 32А, 36, 38, 40; вул. Революційна: 

6, 8, 10, 12, 14, 18 1428 Криворізька гімназія № 95 Криворізької міської ради Дніпропетровської 
області, вул. Косіора, 20, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50006

Звичай-
на 05211 м. Кривий Ріг – просп. Металургiв: 8, 12, 14, 18; вул. Ветеранiв працi: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13; вул. 

Ландау: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; вул. Постишева: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 1313 Криворізька гімназія № 95 Криворізької міської ради Дніпропетровської 
області, вул. Косіора, 20, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50006

Звичай-
на 05212

м. Кривий Ріг – вул. Ветеранiв працi: 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50; вул. Ландау: 19, 23, 25, 27; вул. Постишева: 16, 17, 
17А, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 31Б, 32, 33

1481
Криворізький науково-технічний металургійний ліцей № 16 Криворізької 
міської ради Дніпропетровської області, вул. Революційна, 22, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область, 50075

Звичай-
на 05213

м. Кривий Ріг – вул. Ветеранiв працi: 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 67, 69, 71, 73, 75, 77; вул. Косiора: 
42, 44; вул. Постишева: 34, 35, 36, 38, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 
80, 82; вул. Революцiйна: 17А, 19, 23, 29, 31, 33; вул. Стрєльникова

1478
Криворізький науково-технічний металургійний ліцей № 16 Криворізької 
міської ради Дніпропетровської області, вул. Революційна, 22, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область, 50075

Звичай-
на 05214

м. Кривий Ріг – вул. Аносова, вул. Ветеранів праці: 56, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70; вул. 
Iнгуська, вул. Коксохiмiчна, вул. Косiора: 46, 48, 50, 52, 54; вул. Лiсоводiв, вул. Немировича-Дан-
ченка, вул. Новгородська, вул. Пам’ятi героїв, вул. Панфiлова, вул. Постишева: 84, 86, 88; вул. 
Революцiйна: 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34А, 34Б, 35, 36, 37, 39, 40А, 41, 43; вул. Скочинського, вул. 
Тайгова, вул. Трудовиків, вул. Туркменська, вул. Хiмiкiв, вул. Хороводна

2395

Криворізький коксохімічний технікум Національної металургійної академії 
України, вул. Революційна, 40, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50103

Звичай-
на 05215

м. Кривий Ріг – вул. Постишева: 90, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 
128А, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 144А, 146, 148, 148А, 150, 152, 154, 156, 158, 160; пл. 
Домнобудівників: 2 корп.1, 2 корп.2, 2А, 6, 6 корп.1, 10 корп.2

2352
Державний навчальний заклад «Криворізький центр професійної освіти ме-
талургії та машинобудування», пл. Домнобудівників, 10, м. Кривий Ріг, Дніпро-
петровська область, 50103

Звичай-
на 05216

м. Кривий Ріг – вул. Абхазька, вул. Агрономічна, вул. Акмолінська, вул. Актюбінська, вул. Бала-
шовська, вул. Баштанна, вул. Бобруйська, вул. Екіпажна, вул. Зоряна, вул. Олексія Щербака, вул. 
Польова, вул. Радгоспна, вул. Сальська, вул. Шиферна; вул. Яворів, вул. Ясенів, пров. Єйський, 
пров. 3-й Сальський, пров. 4-й Сальський

943

Комунальний заклад «Криворізький навчально-виховний комплекс «Загаль-
ноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» № 18, вул. 
Шиферна, 35, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50041

Звичай-
на 05217

м. Кривий Ріг – вул. Вокзальна: 2, 4; вул. Орджонікідзе: 7, 9, 13; вул. Семашка, вул. Тевосяна
1682

Дочірнє підприємство «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд» держав-
ного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд», вул. Вітчизни, 
9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50051

Звичай-
на 05218

м. Кривий Ріг – вул. Вокзальна: 1, 5–91; вул. Євпаторійська, вул. Нахімова: 40–42, 44, 46, 48, 
50–52, 54, 107–145А; вул. Орджонікідзе: 12, 14–34; вул. Партизанська: 88, 90, 92, 94, 96, 98–129; 
вул. Савєльєва, вул. Смольна: 95А, 97, 97А, 99, 101–142; вул. Солов’їна: 88–103; вул. Черешнева, 
вул. Читачів, вул. Яковлєва

2383

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 66 Криворізької 
міської ради Дніпропетровської області, вул. Вокзальна, 6, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область, 50051

Публічна інформація

Продовження. Початок на 25 стор.

Продовження на 27 стор.
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1 2 3 4 5

Звичай-
на 05219

м. Кривий Ріг – вул. Бардіна, вул. Вагнера, вул. Жукова, вул. Нахімова: 28, 30, 32, 34, 36, 38, 71–
105А; вул. Орджонікідзе: 36, 38; вул. Партизанська: 2–87, 89, 91, 93А, 95, 95А, 97; вул. Пролетар-
ська, вул. Садовського, вул. Смольна: 1–94, 96, 98, 100; вул. Солов’їна: 1–87; вул. Старицького, 
вул. Стефаника, вул. Стеценка, вул. Уткіна, вул. Ціолковського, пров. Піонерський

2371

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 ім. М. Решетняка 
Криворізької міської ради Дніпропетровської області, вул. Орджонікідзе, 40, 
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50005

Звичай-
на 05220

м. Кривий Ріг – вул. Вітчизняна, вул. Джека Лондона, вул. Залізоводська, вул. Інтернаціональна, 
вул. Каховська: 29, 31, 38; вул. Кошута, вул. Лесі Українки, вул. Нахімова: 1–27, 29, 31, 33, 35, 37, 
39, 43, 45, 45А, 47, 49, 53, 55–67; вул. Орджонікідзе: 35; вул. Очаківська, вул. Салтикова-Щедріна, 
вул. Тбіліська: 10; вул. Успенського

1755

Центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів № 1,
вул. Каховська, 13, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50005

Звичай-
на 05221

м. Кривий Ріг – вул. Барнаульська, вул. Бородіна, вул. Виборзька, вул. Каховська: 1–28, 30, 32, 
34; вул. Крилова, вул. Можайського, вул. Нежданової, вул. Новоподільська, вул. Орджонікі-
дзе: 42–66; вул. Островського, вул. Профспілкова, вул. Тбіліська: 1–5; вул. Чайковського, вул. 
Черського

1985

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний уні-
верситет» корпус № 5 (металургійний факультет), вул. Островського, 21, м. 
Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50005

Спеці-
альна 05222

Комунальний заклад «Криворізька міська лікарня №1» Дніпропетровської обласної ради»
230

Комунальний заклад «Криворізька міська лікарня №1» Дніпропетровської об-
ласної ради», вул. Рязанова, буд. 8а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 
50074

Спеці-
альна 05223

Диспансерне відділення №2 комунального закладу «Криворізький протитуберкульозний дис-
пансер №2» Дніпропетровської обласної ради» 190

Диспансерне відділення №2 комунального закладу «Криворізький про-
титуберкульозний диспансер №2» Дніпропетровської обласної ради», 
вул. Олейникова, буд. 4а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50074

Спеці-
альна 05224 Обласний комунальний заклад «Криворізька інфекційна лікарня №1» 200 Обласний комунальний заклад «Криворізька інфекційна лікарня №1», вул. 

Олейникова, буд. 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50050
Центрально-Міський район

Звичай-
на 05225

сел. Авангард
1192

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 104 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул.Авангардна,8, сел.Авангард, м.Кривий 
Ріг, Дніпропетровська обл., 50482

Звичай-
на 05226

м.Кривий Ріг – вул.Анатолія Жовтухи, вул.Берута, вул.Гончарова, вул.Горійська, вул.Горького, 
вул.Громова, вул.Гусєва, вул.Дагестанська, вул.Демокріта, вул.Клари Цеткін, вул.Кондуктор-
ська, вул.Кременчуцька, вул.Підстепна, вул.Синявіна, вул.Фарфорова, вул.Фучика, пров.Вод-
ний, пров.Північний, пров.Фучика

1130

Бібліотека ПОГ Криворізького УВП УТОС вул.Українська, 290, м.Кривий Ріг, Дні-
пропетровська обл., 50072

Звичай-
на 05227

м.Кривий Ріг – вул.Ангеліної, вул.Білоруська, вул.Букова, вул.Городовикова, вул.Гріна, вул.Да-
лека, вул.Душанбинська, вул.Дюма, вул.Економічна, вул.Зелений гай, вул.Кюрі, вул.Маршрут-
на, вул.Муравйова, вул.Навої, вул.Пермська, вул.Постоя, вул.Псковська, вул.Разіна, вул.Реріха, вул.
Россіні, вул.Свердлова: 153А, 155А–155В, 157А, 161, 163, 165, 167–169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 
183, 185, 187, 189, 191–191А, 193–195, 199, 201, 202А–203, 204А–205, 207–352; вул.Тюльпанів, вул.
Тянь-шанська, вул.Черемшини, вул.Чудська, пров.Гоголя, пров.Економічний, пров.Слави

1789

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул.Шмідта, 76А, м.Кривий Ріг, Дніпропе-
тровська обл., 50072

Звичай-
на 05228

м.Кривий Ріг – вул.Алімова, вул.Арктична, вул.Бєлгородська, вул.Брянська, вул.Гірницької сла-
ви, вул.Гризодубової, вул.Достатку, вул.Конєва, вул.Куйбишева, вул.Лациса, вул.Мойсеївська, 
вул.Турнірна, вул.Удмуртська, вул.Шевченка, вул.Шмідта

1920
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул.Шмідта, 76А, м. Кривий Ріг, Дніпропе-
тровська обл., 50072

Звичай-
на 05229

м.Кривий Ріг – вул.Амосова, вул.Коперника, вул.Курочкіна, вул.Леонтовича, вул.Миколи Хо-
дича, вул.Толстого: 1–28, 30, 32; вул.Українська: 75, 87–97А, 99, 103–115А, 119, 121–296; вул.Фуко, 
вул.Фурманова, вул.Цвейга, вул.Чемпіонів, вул.Черняховського: 54–54А, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 
72–74, 76, 78, 80, 82, 84А–84Б, 86, 88, 90, 92, 94, 96–263; вул.Шаблія, вул.Яна Гуса, пров.Тропініна

1831

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул.Українська, 202В, м.Кривий Ріг, Дніпро-
петровська обл.,50072

Звичай-
на 05230

м.Кривий Ріг – вул.Авіаційна, вул.Баратинського, вул.Геологічна, вул.Груднева, вул.Джанкой-
ська, вул.Камчатська: 52, 54–132; вул.Костромська, вул.Кравченка, вул.Кривбасівська: 80–161; 
вул.Лозуватська, вул.Ойстраха, вул.Російська, вул.Свердлова: 1–153, 154–155, 156–157, 158–
160, 162, 164, 166, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 196–198, 200, 202, 204, 
206; вул.Толстого: 29, 31, 33–118; вул.Туполєва: 1А–5; станція Колонка

2184

Криворізький коледж Національного авіаційного університету, вул.Туполєва, 
1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50045

Звичай-
на 05231

м.Кривий Ріг – вул.Єлецька, вул.Кабардинська, вул.Камчатська: 1–51, 53; вул.Кокандська, вул.
Купріна: 2, 4–125В; вул.Окружна, вул.Тереховського, вул.Трудової Слави, вул.Туполєва: 1–1 
к.10; вул.Урожайна, вул.Франса, пров.Новолозуватський

1662
Криворізький коледж Національного авіаційного університету, вул.Туполєва, 
1, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50045

Звичай-
на 05232

м.Кривий Ріг – вул.Бакулєва, вул.Діккенса, вул.Єдності, вул.Ємельянова, вул.Жмеринська, вул.
Запорізька, вул.Кадіївська, вул.Каракозова, вул.Кіровоградська, вул.Крутогірна, вул.Леонова, 
вул.Незабудок, вул.Радості, вул.Рембрандта, вул.Рибалка, вул.Сакко і Ванцетті, вул.Таманська, 
вул.Тіниста, вул.Трубецького, вул.Тютюнника, вул.Фісташкова, вул.Фроленка, вул.Хайфонська, 
вул.Хвойна, вул.Хібінська, вул.Хліборобна, вул.Червоних троянд, пров.Жмеринський, пров.За-
слонова, пров.Знаменських, пров.Козачий, пров.Питомий

2138

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 60 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул.Українська, 66, м. Кривий Ріг, Дніпропе-
тровська обл., 50024

Звичай-
на 05233

м.Кривий Ріг – вул.Кривбасівська: 1–59, 61, 63–75; вул.Українська: 1, 3–5, 55, 61, 63; вул.Фінська, 
вул.Фруктова, вул.Херсонська 1971

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 60 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул.Українська, 66, м.Кривий Ріг, Дніпропе-
тровська обл., 50024

Звичай-
на 05234 м.Кривий Ріг – вул.Українська: 2, 52–54, 60, 62, 78–86, 98, 100–102, 118, 120; вул.Харитонова: 6, 

8–8А, 10, 12, 14–14А, 16, 18–18 к.2, 20–22 1976 ВАТ «КриворіжНДПІрудмаш», вул. Харитонова, 1А, м.Кривий Ріг, Дніпропе-
тровська обл., 50024

Звичай-
на 05235

м.Кривий Ріг – вул.Кривбасівська: 60, 62; вул.Купріна: 1, 3; вул.Ракетна, вул.Харитонова: 1Б–5, 7, 
9, 11, 13, 15, 17–17Б, 19–19А; вул.Черняховського: 1–53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 
81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95; пров.Жолтовського

1941
ВАТ «КриворіжНДПІрудмаш», вул.Харитонова, 1А, м.Кривий Ріг, Дніпропе-
тровська обл., 50024

Звичай-
на 05236

м.Кривий Ріг – вул.Акопяна, вул.Атлантична, вул.Берлінська, вул.Бестужева, вул.Бєлороссова, 
вул.Блока, вул.Богуна, вул.Весняна, вул.Гаріна, вул.Гізенги, вул.Лавроненка, вул.Маріуполь-
ська, вул.Модрівська, вул.Правди, вул.Сташкова, вул.Фесенка, вул.Хасанська, вул.Хатаєвича, 
вул.Хостинська, вул.Шарохіна, вул.Юхневича

2324

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 5 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул.Правди, 28, м.Кривий Ріг, Дніпропетров-
ська обл., 50019

Звичай-
на 05237

м.Кривий Ріг – вул.Ньютона: 4–34; вул.Перекопська: 1–11; вул.Погребняка: 4, 6–8, 10, 12; вул.
Учителів 1864

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області вул.Погребняка, 3, м.Кривий Ріг, Дніпропе-
тровська обл., 50025

Звичай-
на 05238

м.Кривий Ріг – вул.Артилеристів, вул.Багратіона, вул.Бекетова, вул.Калузька, вул.Мукачева, 
вул.Нахічеванська, вул.Осипенка, вул.Павленка, вул.Перекопська: 11А–22; вул.Погребняка: 5, 
9, 11, 13, 15–19; вул.Статутна, вул.Студентська, вул.Усть-каменогорська, вул.Ушакова

1810
Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас 
військовослужбовців, вул.Ушакова, 4, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 
50025

Звичай-
на 05239

м.Кривий Ріг – вул.Ньютона: 38–46; вул.Політехнічна
2030

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 79 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул.Політехнічна,77, м.Кривий Ріг, Дніпропе-
тровська обл., 50025

Звичай-
на 05240

м.Кривий Ріг – вул.Погребняка: 14, 20–45;
2085

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул.Політехнічна, 71А, м.Кривий Ріг, Дніпро-
петровська обл., 50025

Звичай-
на 05241

м.Кривий Ріг – вул.Авторська, вул.Академічна, вул.Баумана, вул.Білих акацій, вул.Благонраво-
ва, вул.Буковинська, вул.Ваніна, вул.Верхоянська, вул.Весела дача, вул.Вишнева, вул.Вірмен-
ська, вул.Волховська, вул.Вольська, вул.Гете, вул.Голубина, вул.Дачна, вул.Докучаєва, вул.
Ісаковського, вул.Лабораторна, вул.Лауреатів, вул.Мокрицького, вул.Пирогова, вул.Пржеваль-
ського, вул.Пугачова, вул.Рєпіна, вул.Сєрова, вул.Сухе-Батора, вул.Трудових резервів, вул.Че-
баркульська, вул.Чигиринська

2159

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул.Політехнічна, 71А, м.Кривий Ріг, Дніпро-
петровська обл., 50025

Звичай-
на 05242

м.Кривий Ріг – вул.Миколаївське шосе: 1, 4–10, 14;
2243

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 123 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул.Миколаївське шосе, 18, м.Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 50067

Звичай-
на 05243

м.Кривий Ріг – вул.Автозаводська, вул.Довженка, вул.Каменедробильна, вул.Миколаївське 
шосе: 2, 11–13, 15–71; вул.Саранська, вул.Сиктивкарська, вул.Стерлітамацька, вул.Сумгаїтська, 
вул.Таймирська, вул.Татарська, вул.Тувинська

2218
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 123 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул.Миколаївське шосе, 18, м.Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл.,50067

Звичай-
на 05244

м.Кривий Ріг – вул.Герцена, вул.Руднична, вул.Черепанових, вул.Яцьківа
911

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 39 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул.Яцьківа, 41А, м.Кривий Ріг, Дніпропе-
тровська обл.,50032

Звичай-
на 05245

м.Кривий Ріг – вул.Альохіна, вул.Багрицького, вул.Бориса Глинки, вул.Дмитра Глинки, вул.Зор-
ге, вул.Кольорова, вул.Котовського, вул.Малигіна, вул.Меріме, вул.Митищенська, вул.Осіння, 
вул.Покришкіна, вул.Святкова, вул.Солідарності, вул.Суботня, вул.Унгенська, вул.Хмельова, 
вул.Хорватська, вул.Чеботарьова, вул.Чекаліна, вул.Шанцера, вул.Швецова

1214

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 64 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул.Зорге, 1, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська 
обл., 50097

Звичай-
на 05246

м.Кривий Ріг – Військове містечко-35: 1–29, 34–44;
мкр. Всебратське-2: 58–60; 2182

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 85 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області мкрн.Всебратське-2, 65Б, м.Кривий Ріг, Дні-
пропетровська обл., 50046

Звичай-
на 05247

м.Кривий Ріг – мкр. Всебратське-2: 45–57;
2148

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 85 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, мкрн.Всебратське-2, 65Б, м.Кривий Ріг, Дні-
пропетровська обл., 50046

Звичай-
на 05248

м.Кривий Ріг – вул.Бадьорості, вул.Барикадна, вул.Біломорська, вул.Вільямса, вул.Волинська, 
вул.Геруцького, вул.Дощова, вул.Краснодарська, вул.Мініна, вул.Одоєвського, вул.Піхотин-
ська, вул.Пожарського, вул.Тепла, вул.Улан-Батора, Військова частина А 0943, Військова части-
на А 3283, Військове містечко-35: 31–33;

1969

Будинок офіцерів, Військове містечко-35, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська 
обл., 50046

Звичай-
на 05249

м.Кривий Ріг – вул.Валявка, вул.Венеціанова, вул.Красноградська, вул.Луначарського, вул.
Менжинського, вул.Мерецкова, вул.Молодості, вул.Мудрості, вул.Нартова, вул.Неруди, вул.
Офіцерська, вул.Рахманінова, вул.Солдатська, вул.Табірна, вул.Тимошенка, вул.Шокальського, 
вул.Юних комунарів, вул.Ягідна, пров.Мерецкова, Військове містечко-1, Казарма 111

2258

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 29 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул. Рахманінова, 1, м.Кривий Ріг, Дніпропе-
тровська обл., 50001

Публічна інформація

Продовження. Початок на 25 стор.

Продовження на 28 стор.
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Звичай-
на 05250

м.Кривий Ріг – вул.Алексєєнка, вул.Беринга, вул.Болгарська, вул.Братиславська, вул.Єгорова, 
вул.Єрмолової, вул.Каракалпацька, вул.Кленова, вул.Кутаїська, вул.Ливарна, вул.Січнева, вул.
Танкістів, вул.Урицького: 42–42А, 59–103; вул.Халтуріна, вул.Хруничева, вул.Чеська

1865
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 30 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул.Кленова, 9, м.Кривий Ріг, Дніпропетров-
ська обл., 50004

Звичай-
на 05251

м.Кривий Ріг – вул.Балтійська, вул.Желябова, вул.Комуністична, вул.Курячого, вул.Машинобу-
дівна, вул.Менделєєва, вул.Плеханова, вул.Рилєєва, вул.Тургенєва, вул.Цини, вул.Челюскінців, 
вул.Чередниченка

2073
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул.Єгорова, 6, м.Кривий Ріг, Дніпропетров-
ська обл., 50004

Звичай-
на 05252

м.Кривий Ріг – вул.Бажана, вул.Вівальді, вул.Умникової, вул.Урицького: 2А–41, 45–57; вул.10-
річчя Жовтня 1570

Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас вій-
ськовослужбовців, вул.Комуністична,13, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 
50004

Звичай-
на 05253

м.Кривий Ріг – вул.Афіногенова, вул.Інгулецька, вул.Маршова, вул.Монюшка, вул.Нагірна, вул.
Патона, вул.Польська, вул.Пхеньянська, вул.Усика, вул.Цехова, вул.Широківська, вул.Шкільна, 
вул.Штрауса, будинок залізничників

1460
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул.Шкільна,27Ж, м.Кривий Ріг, Дніпропе-
тровська обл., 50098

Звичай-
на 05254

м.Кривий Ріг – вул.Воліна, вул.Даля, вул.Заводська, вул.Маміна-Сибіряка, вул.Нижньотагіль-
ська, вул.Паганіні, вул.Печорська, вул.Пуччіні, вул.Радянської Армії, вул.Тельмана, вул.Уміль-
ців, вул.Царичанська, вул.Цвєтаєвої, вул.Цементна, вул.Шубіна, вул.Шульги

1334
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул.Шкільна,27Ж, м.Кривий Ріг, Дніпропе-
тровська обл., 50098

Звичай-
на 05255

м.Кривий Ріг – вул.Грабовського, вул.Зарічна, вул.Калиниченка, вул.Камо, вул.Першотравнева, 
вул.Рубіжна, вул.Сиволапа, пров.Джерельний 1803

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул.Першотравнева, 16А, м.Кривий Ріг, Дні-
пропетровська обл., 50000

Звичай-
на 05256 м.Кривий Ріг – вул.Леніна: 2–10, 18–18А, 20–26 2024 Науково-дослідний інститут безпеки праці в гірничорудній промисловості, 

вул.Першотравнева,12, м.Кривий Ріг Дніпропетровська обл., 50000

Звичай-
на 05257

м.Кривий Ріг – вул.Джапарідзе, вул.Леніна: 11–17, 19, 27–89А
1830

Криворізька Центрально-Міська гімназія Криворізької міської ради Дніпро-
петровської області, вул.Першотравнева,16, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська 
обл., 50000

Звичай-
на 05258

м.Кривий Ріг – вул.Анненка, вул.Аргунових, вул.Глинки, вул.Жовтнева, вул.Зимова, вул.Кара-
гандинська, вул.Карла Лібкнехта, вул.Каунаська, вул.Копиленка, вул.Лебедєва-Кумача, вул.Ново-
російська, вул.Рози Люксембург, вул.Саянська, вул.Уссурійська, вул.Янова, пл.Лебедєва-Кумача

1755
Криворізька спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 
Криворізької міської ради Дніпропетровської області, вул.Жовтнева, 31, 
м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50000

Звичай-
на 05259 м.Кривий Ріг – вул.Волейбольна, вул.Волошкова, вул.Лермонтова: 1–10; вул.Чкалова, 

пл.Визволення, пров.Даргомижського, пров.Пулківський, просп.Карла Маркса: 11–43 1445 ДП «Державний проектний інститут «Кривбаспроект», пр-т Карла Маркса, 40, 
м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50000

Звичай-
на 05260

м.Кривий Ріг – вул.Лермонтова: 11–59А
1554

Криворізький Центрально-Міський ліцей Криворізької міської ради Дніпро-
петровської області, вул.Лермонтова, 12, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська 
обл., 50002

Звичай-
на 05261

м.Кривий Ріг – вул.Газетна, вул.Кавказька, вул.Клайпедська, вул.Кобилянського: 203–319Б; вул.
Краківська, вул.Лебединського, вул.Пестеля, вул.Тютчева, вул.Шуйська, пров.Ботєва, пров.Ло-
дигіна, просп.Миру: 1А, 2А, 3, 4

1586
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, вул.Чкалова, 1, м.Кривий Ріг, Дніпропетров-
ська обл., 50000

Звичай-
на 05262

м.Кривий Ріг – вул.Балхаська, вул.Бальзака, вул.Вахтангова, вул.Декабристів, вул.Івана Франка, 
вул.Кобилянського: 64-201; вул.Пушкіна: 41, 58–88А; вул.Стрєльцова, вул.Стучки, пров.Аджар-
ський, пров.Барбюса, пров.Бебеля, пров.Білецького, пров.Труща

1960
КПНЗ «Центр позашкільної освіти «Зміна», вул.Пушкіна,8, м.Кривий Ріг, Дні-
пропетровська обл., 50002

Звичай-
на 05263 м.Кривий Ріг – вул.Пушкіна: 1–39, 44–56; просп.Карла Маркса: 47–63 1604 Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний уні-

верситет», пр-т Карла Маркса,64, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50000

Звичай-
на 05264

м.Кривий Ріг – вул.Азовська, вул.Богдановича, вул.Богомольця, вул.Василенка, вул.Вершині-
на, вул.Гулака-Артемовського, вул.Дежньова, вул.Дунайська, вул.Едісона, вул.Ейнштейна, вул.
Електроніки, вул.Ентузіастів, вул.Лінійна, вул.Ольмінського, вул.Шаповалова, вул.Шопена, вул.
Шоріна, вул.Яблочкіної, пл.Воровського, пров.Врубеля, пров.Дежньова, пров.Дем’яна Бєдно-
го, пров.Доблесті, пров.Путилівський, пров.Флоксів, просп.Карла Маркса: 76–176;

1874

Український політехнічний технікум, пр-т Карла Маркса, 66, м.Кривий Ріг, Дні-
пропетровська обл., 50000

Спеці-
альна 05265

Комунальний заклад «Криворізький міський клінічний пологовий будинок №1» Дніпропе-
тровської обласної ради» 155

Комунальний заклад «Криворізький міський клінічний пологовий будинок 
№1» Дніпропетровської обласної ради», пл. Визволення, 11, м. Кривий Ріг, Дні-
пропетровська область, 50000

Спеці-
альна 05266 Комунальний заклад «Криворізька міська лікарня №3» Дніпропетровської обласної ради» 290 Комунальний заклад «Криворізька міська лікарня №3» Дніпропетровської об-

ласної ради», вул. Пушкіна, 13, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50002
Інгулецький район

Звичай-
на 05267

м.Кривий Ріг – вул.Айвазовського, вул.Бєлінського, вул.Будівельників, вул.Володарського, вул.
Гжатська, вул.Журнальна, вул.Затонського, вул.Земнухова, вул.Наливайка, вул.Новомосков-
ська, вул.Переяславська, вул.Правобережна, вул.Прохолодна, вул.Твардовського, вул.Турін-
ська, вул.Шпака, вул.Штерна, вул.Югоківська.

2092

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 67, вул.Переяславська, 6, 
м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50022

Звичай-
на 05268

м.Кривий Ріг – вул.Іжевська, вул.Кармелюка: 11, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; вул.Мануїльського: 
9, 11, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; вул.Поштова. 1924

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний універ-
ситет», Політехнічний коледж (головний корпус), вул.Кармелюка, 33, м.Кривий 
Ріг, Дніпропетровська обл., 50026

Звичай-
на 05269 м.Кривий Ріг – просп.Південний: 3, 6, 8, 10, 12, 14; вул.Добролюбова: 4, 9, 13, 15, 17; вул.Карме-

люка: 1, 3, 5, 7, 9; вул.Макаренка: 10; вул.Мануїльського: 2, 4, 6. 1716 Гуртожиток № 4, вул.Кармелюка, 3, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50026

Звичай-
на 05270

м.Кривий Ріг – просп. Південний: 7, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 27, 29, 31, 33; вул.Кармелюка: 10, 12, 14, 
16; вул.Макаренка: 4; вул.Панаса Мирного: 2, 4; вул.Подлєпи: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, 27, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56; вул.Савицького: 3, 5.

1745
Палац культури ВАТ «ПівдГЗК», пл. 60-річчя СРСР, 2, м.Кривий Ріг, Дніпропе-
тровська обл., 50026

Звичай-
на 05271

м.Кривий Ріг – просп.Південний: 16, 18, 19, 20, 24, 26, 30, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44; вул.До-
бролюбова: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35; вул.Панаса Мирного: 5, 7, 10, 11, 13; вул.Подлєпи: 8, 
10, 14, 16, 18, 31, 33; вул.Савицького: 11.

1730
Палац культури ВАТ «ПівдГЗК», пл. 60-річчя СРСР, 2, м.Кривий Ріг, Дніпропе-
тровська обл., 50026

Звичай-
на 05272 м.Кривий Ріг – вул.Добролюбова: 10; вул.Груні Романової: 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17; вул.Панаса 

Мирного: 14, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31; вул.Подлєпи: 20, 22; вул.Таганська: 3. 1738 Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 73, вул.Добролюбова, 7, 
м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50026

Звичай-
на 05273

м.Кривий Ріг – вул.Аварська, вул.Аврори: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39; вул.Алма-атинська: 9, 11, 13, 15, 
17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47; вул.Андижанська, вул.Ашгабадська, вул.
Ачинська, вул.Ліста, вул.Льоні Голікова, вул.Новокриворізька, вул.Подлєпи: 24, 26, 28, 32, 34, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 47, 49, 51, 53; вул.Таганська: 11, 13; вул.Ярославська: 8, 10, 12, 14.

1915

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 92, вул.Таганська, 1, 
м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50026

Звичай-
на 05274 м.Кривий Ріг – вул.Груні Романової: 18, 20, 22, 24, 26; вул.Ярославська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 

15, 17, 19, 21, 23. 1929 Комунальний позашкільний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа № 2»,
вул.Груні Романової, 21А, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50026

Звичай-
на 05275

м.Кривий Ріг – вул.Аврори: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 52, 54, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 
86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 
132, 134 ,136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160; вул.Аглобудівська, вул.
Алма-атинська: 2, 4, 6, 8, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 93А, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 
115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 
157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175; вул.Алуштинська, вул.Ангарська, вул.Аральська, 
вул.Громової, вул.Кімівська, вул.Кронштадтська, вул.Лисенка, вул.Лумумби.

2184

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 82, вул.Кронштадтська, 20,
м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50026

Звичай-
на 05276

м.Кривий Ріг – вул.Багратіона, вул.Бонч-Бруєвича, вул.Геодезична, вул.Гоголя, вул.Горлівська, 
вул.Готвальда, вул.Гротеволя, вул.Киргизька, вул.Кочубея, вул.Льотна, вул.Наукова, вул.Нова, 
вул.Панфьорова, вул.Салютна, вул.Таджицька, вул.Чапека, вул.Шаляпіна, вул.Шевцової, вул.
Уральська, вул.Федька, вул.Флобера, вул.Церетелі, вул.Чавдара, вул.Чайок, вул.Чернишев-
ського, вул.Шувалова, провулок Єршова.

1199

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр туризму, краєзнавства 
та екскурсій учнівської молоді», вул. Гротеволя, 20, м. Кривий Ріг, Дніпропе-
тровська обл., 50102

Звичай-
на 05277

м.Кривий Ріг – вул.Бадаєва, вул.Біла гірка, вул.Боженка, вул.Гданська, вул.Героїзму, вул.Жовто-
нога, вул.Листопадова, вул.Тиха, вул.Мироненка, вул.Мордовська, вул.Надії, вул.Ненецька, вул.
Петровського, вул.Сім’ї Демиди, вул.Удегейська, вул.Фіалкова, вул.Філіппова, вул.Чапаєва, вул.
Чуковського.

1336

Комунальна установа «Центр первинної медико-санітарної допомоги №7», 
амбулаторія №1, вул.Чапаєва, 42, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50052

Звичай-
на 05278

м.Кривий Ріг – вул.50 років Комсомолу, вул.Вереснева, вул.Весела, вул.Зеленівська, вул.Кампа-
нелли, вул.Краснодонська, вул.Калинова, вул.Овочеводів, вул.Робітнича, вул.Спортивна, вул.
Фельдмана, вул.Червонофлотська, вул.Яновського, вул.Ясна.

941
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 101, вул.Червонофлотська, 
1А, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50073

Звичай-
на 05279

м.Кривий Ріг – вул.Будівельна, вул.Бурщицька, вул.Бухарестська, вул.Веселкова, вул.Гімалай-
ська, вул.Гуренка, вул.Дворжака, вул.Дружби, вул.Енергетична, вул.Каткова: 1, 5; вул.Лихачова, 
вул.Макіївська, вул.Нижня, вул.Новорічна, вул.Остапа Вишні, вул.Переможців, вул.Садова, вул.
Соколовського, вул.Сухомлинського, вул.Юна, вул.Ялинкова.

984

Приміщення дільниці № 5 КЖП №20, вул.Остапа Вишні, 6А, м.Кривий Ріг, Дні-
пропетровська обл., 50102

Звичай-
на 05280 м.Кривий Ріг – просп.Седнєва, вул.Каткова: 7, 9, 11, 13, 15, 25; вул.Рудна: 3, 5, 9, 13, 17, 21, 23, 40. 2029 Будинок тимчасового проживання працівників ПАТ «ІнГЗК», корпус №1, вул.

Каткова, 25, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50102
Звичай-

на 05281 м.Кривий Ріг – просп.Перемоги: 1, 3, 5, 7, 9, 13, вул.Каткова: 21, 23; вул.Сонячна: 12, 14, 15, 16, 
17, 19, 20, 24. 1755 Палац культури ПАТ «ІнГЗК», ДП «Овація» ПАТ «ЦГЗК», пр-т Перемоги, 2А, 

м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50102
Звичай-

на 05282 м.Кривий Ріг – вул.50 років Жовтню: 1/2, 4, 4А, 6, 8, 10, 18, 20, 22, 24, 26; вул.Сонячна: 3, 4, 5, 8, 
9, 13. 2049 Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 102, вул.Сонячна, 10, 

м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50102
Звичай-

на 05283 м.Кривий Ріг – просп.Перемоги: 15, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 33, 33А, 35; вул.50 років Жовтню: 28, 
32, 34, 50, 52. 2151 Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 59, вул.50 років Жовтню, 

30, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50102
Звичай-

на 05284 м.Кривий Ріг – просп.Перемоги: 8, 10, 12, 16, 16А, 18, 20, 22, 30, 30А, 34, 36. 1773 Палац культури ПАТ «ІнГЗК», ДП «Овація» ПАТ «ЦГЗК», пр-т Перемоги, 2А, 
м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50102

Звичай-
на 05285 м.Кривий Ріг – просп.Перемоги: 2, 4; вул.Каткова: 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 55. 2050 Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 114, вул.Каткова, 35, 

м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50102

Звичай-
на 05286

м.Кривий Ріг – вул.Каткова: 6, 8А, 57; вул.Левицького, вул.Мартовича, вул.Мирослава Андрущу-
ка, вул.Найденка, вул.Недєліна: 20, 22, 24, 28, 30, 32, 51, 53; вул.Панкова, вул.Плємяшова. 1982

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний універ-
ситет», Інгулецький технікум, вул.Каткова, 8, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська 
обл., 50102

Продовження. Початок на 25 стор.

Закінчення на 29 стор.
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Звичай-
на 05287

м.Кривий Ріг – просп.Перемоги: 38, 38А; вул.Каткова: 59, 61; вул.Недєліна: 2, 4, 4А, 8, 10, 12, 55, 
59; вул.50 років Жовтню: 44. 1932

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр дитячої та юнацької 
творчості «Ріднокрай», вул.Недєліна, 25, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 
50102

Звичай-
на 05288

м.Кривий Ріг – просп.Перемоги: 37, 37А, 39, 41, 43, 45, 47; вул.50 років Жовтню: 48.
1898

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр дитячої та юнацької 
творчості «Ріднокрай», вул.Недєліна, 25, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 
50102

Звичай-
на 05289 м.Кривий Ріг – просп.Перемоги: 42, 44, 46; вул.Недєліна: 37, 45, 47, 49; вул.Каткова: 63, 65. 1879 Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 99, вул.Недєліна, 41А, 

м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50102
Звичай-

на 05290 м.Кривий Ріг – просп.Перемоги: 48, 53, 55; вул.ХХVІІ Партз’їзду: 9, 17, 19, 21, 23. 1996 Криворізька гімназія № 127, вул.ХХVIІ Партз’їзду, 7А, м. Кривий Ріг, Дніпропе-
тровська обл., 50102

Звичай-
на 05291

м.Кривий Ріг – вул.ХХVІІ Партз’їзду: 1, 2, 2А, 3, 5, 7, 13, 15; вул.Каткова: 69, 71; вул.Рудна: 49; вул.
Федора Дацка, вул.Озерна, вул.Олега Ричкова, вул.Олега Купріянця, вул.Сергія Заїки, вул.Юрія 
Кажанова.

1902
Криворізька гімназія № 127 вул.ХХVIІ Партз’їзду, 7А, м. Кривий Ріг , Дніпропе-
тровська обл., 50102

Спеці-
альна 05292

Комунальний заклад «Криворізька міська лікарня №11» Дніпропетровської обласної ради»
180

Комунальний заклад «Криворізька міська лікарня №11» Дніпропетровської 
обласної ради», вул. Добролюбова, 6, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська об-
ласть, 50026

Спеці-
альна 05293

Комунальний заклад «Криворізька міська лікарня №17» Дніпропетровської обласної ради»
215

Комунальний заклад «Криворізька міська лікарня №17» Дніпропетровської об-
ласної ради», вул. Каткова, 2, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50102

На виконання Закону України «Про житлово-ко-
мунальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів 
України від 21.07.2005 №631 «Про затвердження 
Порядку проведення конкурсу з надання житлово-
комунальних послуг», наказу Державного комітету 
України з питань житлово-комунального господар-
ства від 25.04.2005 №60 «Про затвердження Поряд-
ку визначення виконавця житлово-комунальних по-
слуг у житловому фонді», управління благоустрою 
та житлової політики виконкому міської ради оголо-
шує конкурс про визначення управителів будинку, 
споруди або групи будинків по Саксаганському ра-
йону (об’єкт 1).

1. Найменування, місцезнаходження органі-
затора конкурсу:

1.2. Управління благоустрою та житлової політи-
ки виконкому Криворізької міської ради, пл. Радян-
ська, 1.

 2. Перелік послуг:
 2.1. Управління будинком, спорудою або групою 

будинків на території Саксаганського району: мкр. 
Гірницький, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 
25, 27, 28, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50; мкр.Сонячний, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57; 
мкр. Ювілейний, 1, 3, 4, 5, 6/7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; 
проспект 200-річчя Кривого Рогу, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 32, 34; вул. Гір-
ничорятувальна, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; 
вул. Джамбула, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 25; вул. Дмитра Донського 26, 27, 27а, 28, 38; вул. 
Житомирська, 1, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; вул. 
Калінінградська 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6; вул. Каспійська, 
3, 5, 10, 11; вул. Керчинська, 1, 2, 3; вул. Кузнецова, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 25; 
вул. Курчатова, 1, 1а, 1б, 3, 5, 7, 9, 11, 38, 39; вул. 
Магнітогорська, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 28, 29, 31, 33, 
37, 41, 43, 44, 45, 47; вул. Павлика Морозова, 1, 2, 5, 
6, 7, 9, 11, 13, 13а, 14, 15; вул. Поперечна, 1, 2; вул.
Подбєльского, 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 
41, 42, 43; вул. Рубльова, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 22; 
вул. Сагайдачного, 30, 32а; вул. Світлогірська, 76, 80, 
84, 86, 91, 92, 94, 96, 104, 105, 106, 108, 110, 112, 114; 
вул.Спаська, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 20а, 21, 24, 25, 26, 28, 29; вул.Співдружнос-
ті, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 36, 
38, 40, 42, 43, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 
72, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 
102, 104, 104-а, 106, 107, 112; вул. Тольятті, 10, 11; вул.  
Чигоріна, 1, 1а, 3, 3а, 5, 7.

 3. Прізвище, посада та номери телефонів 
осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учас-
никами конкурсу:

1. Коркач Ю.В. – завідувач відділу житлово-кому-
нального господарства виконкому Саксаганської 
районної у місті ради, тел. 64-43-78, вул. Мелешкіна, 32.

2. Авраменко Л.Д. – головний спеціаліст відділу 
житлової політики управління благоустрою та жит-
лової політики виконкому міськради, тел. 74-42-10 
(кімн.446), пл. Радянська, 1.

4. Способи, місце та кінцевий строк подання 
конкурсних пропозицій:

4.1. Спосіб: Особисто або поштою.
4.2. Місце реєстрації пакетів документів: 50101, 

м.Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, управління благо-
устрою та житлової політики, кімн. 552.

4.3. Кінцевий строк подання конкурсних пропо-
зицій: 04.03.2013 до 9.00.

5. Термін подання заяв на отримання конкурс-
ної документації –  з 31.01.2013 до 04.03.2013.

6. Місце, день та час розкриття конвертів з 
конкурсними пропозиціями:

6.1. Місце: 50101, м.Кривий Ріг, пл.Радянська, 1, 

управління благоустрою та житлової політики ви-
конкому міськради, кімн. 444.

6.2. День: 06.03.2013.
6.3. Час: 14.00.

* * *
На виконання Закону України «Про житлово-ко-

мунальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів 
України від 21.07.2005 №631 «Про затвердження 
Порядку проведення конкурсу з надання житлово-
комунальних послуг», наказу Державного комітету 
України з питань житлово-комунального господар-
ства від 25.04.2005 №60 «Про затвердження Поряд-
ку визначення виконавця житлово-комунальних по-
слуг у житловому фонді», управління благоустрою 
та житлової політики виконкому міської ради оголо-
шує конкурс про визначення управителів будинку, 
споруди або групи будинків по Саксаганському ра-
йону (об’єкт 2).

1. Найменування, місцезнаходження органі-
затора конкурсу:

1.2. Управління благоустрою та житлової політи-
ки виконкому Криворізької міської ради, пл. Радян-
ська, 1.

2. Перелік послуг:
 2.1. Управління будинком, спорудою або групою 

будинків на території Саксаганського району: пло-
ща Артема, 1, 2, 3; бульвар Вечірній, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 14, 16; вул. Балакіна, 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 29, 31, 33, 41; вул. Бикова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 18; вул. 
Гамарніка, 2; вул. Геленджицька, 5, 7, 8; вул. Генічесь-
ка, 17, 19; вул. Дибенка, 1, 7, 9, 15; вул. Дитинства, 1, 
6, 8, 11, 12; вул. Качалова, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32, 34, 
36, 38, 40, 42; вул. Корнійчука, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 18, 19; вул. Космонавтів, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 21, 22, 
23, 24, 25, 27, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 45; вул. Куста-
найська, 6; вул. Льотчиків, 5, 7, 15, 19, 21, 25, 27; вул. 
Мануйлова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 
20; вул. Мелешкіна, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16а, 17, 17а, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 29б, 30, 31, 
31б, 33, 33а, 34, 35, 35а, 37, 37а, 37б, 38, 39, 39а, 40, 41, 
42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57; вул. Одеська, 4, 6, 10, 
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 
39, 41, 43, 46, 47, 50, 52, 54, 58, 60; вул. Паркова, 1, 3, 5, 
7, 9, 11, 13; вул. Пришвіна, 4, 5; вул. Софії Перовської, 
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10; вул. Тесленка, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7а, 8, 
9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 27, 29, 31, 40; вул. Тинка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 31, 32, 33, 
34, 36, 39, 40, 41; вул. Ульянівська, 1, 2, 3, 4; вул.Упіта, 
3а, 4а, 5а, 6а, 7, 9, 11, 12, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 
37, 39, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 
74, 76, 78, 80; вул. Філатова, 18, 20, 32; вул. Харцизька, 
5, 7, 13, 15, 16; пров. Бульварний, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 
11, 12, 13, 16.

3. Прізвище, посада та номери телефонів осіб, 
уповноважених здійснювати зв’язок з учасника-
ми конкурсу:

1. Коркач Ю.В. – завідувач відділу житлово-ко-
мунального господарства виконкому Саксаганської 
районної у місті ради, тел.64-43-78, вул.Мелешкіна, 32.

2. Авраменко Л.Д. – головний спеціаліст відділу 
житлової політики управління благоустрою та жит-
лової політики виконкому міськради, тел. 74-42-10 
(кімн.446), пл. Радянська, 1.

4. Способи, місце та кінцевий строк подання 
конкурсних пропозицій:

4.1. Спосіб: Особисто або поштою.
4.2. Місце реєстрації пакетів документів: 50101, 

м.Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, управління благо-
устрою та житлової політики, кімн. 552.

4.3. Кінцевий строк подання конкурсних пропо-
зицій: 04.03.2013 до 9.00.

5. Термін подання заяв на отримання конкурс-
ної документації – з 31.01.2013 до 04.03.2013.

6. Місце, день та час розкриття конвертів з 

конкурсними пропозиціями:
6.1. Місце: 50101, м.Кривий Ріг, пл.Радянська, 1, 

управління благоустрою та житлової політики ви-
конкому міськради, кімн. 444.

6.2. День: 06.03.2013.
6.3. Час: 14.15.

* * *
На виконання Закону України «Про житлово-ко-

мунальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів 
України від 21.07.2005 №631 «Про затвердження 
Порядку проведення конкурсу з надання житлово-
комунальних послуг», наказу Державного комітету 
України з питань житлово-комунального господар-
ства від 25.04.2005 №60 «Про затвердження Поряд-
ку визначення виконавця житлово-комунальних по-
слуг у житловому фонді», управління благоустрою 
та житлової політики виконкому міської ради оголо-
шує конкурс про визначення управителів будинку, 
споруди або групи будинків по Саксаганському ра-
йону (об’єкт 3).

1. Найменування, місцезнаходження органі-
затора конкурсу:

1.2. Управління благоустрою та житлової політи-
ки виконкому Криворізької міської ради, пл. Радян-
ська, 1.

2. Перелік послуг:
 2.1. Управління будинком, спорудою або групою 

будинків на території Саксаганського району: пло-
ща Дзержинського, 1, 2, 3; проспект Гагаріна, 1, 3, 5, 
7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 
39, 43, 45, 47, 49, 51, 55; проспект Дзержинського, 2, 
3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 
28, 30, 32, 34, 38, 40, 50; проспект Миру, 7, 7а, 19, 21, 
23, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а, 35, 37, 39, 41; вул. 
Волгоградська, 17, 18, 19, 21, 23; вул. Волосевича, 17, 
21, 23, 25, 29, 33, 35, 36, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 
56, 66, 76, 78; вул. Галенка, 4, 7, 11; вул. Демиденка, 3, 
4, 6, 9, 10; вул. Дніпровська, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17; 
вул. Енгельса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 17 вул. Єсеніна, 9, 
11, 13, 18, 23; вул. Іллічівська, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 
96, 98, 100, 102, 104, 106; вул. Костенка, 1, 2, 3, 4, 5, 
7; вул. Крупської, 8; вул. Кубанська, 2а, 4а, 14, 15, 19, 
26, 39; вул.Липнева, 2, 4, 5, 6; вул. Меркулова, 5, 9, 13; 
вул. Отто Брозовського, 38, 40, 42, 44, 49, 50, 53, 54, 
55, 58, 60, 60а, 62, 63, 64, 67, 68, 70, 72, 73, 75, 77; вул. 
Рокоссовського, 7, 9, 10, 11, 13; вул. Рязанова, 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8; вул. Свєтлова, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11; вул. Станіс-
лавського, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13; вул. Технічна, 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 9, 10, 13; вул. Харківська 3, 5, 6, 7.

3. Прізвище, посада та номери телефонів осіб, 
уповноважених здійснювати зв’язок з учасника-
ми конкурсу:

1. Коркач Ю.В. – завідувач відділу житлово-ко-
мунального господарства виконкому Саксаганської 
районної у місті ради, тел.64-43-78, вул.Мелешкіна, 32.

2. Авраменко Л.Д. – головний спеціаліст відділу 
житлової політики управління благоустрою та жит-
лової політики виконкому міськради, тел. 74-42-10 
(кімн.446), пл. Радянська, 1.

4. Способи, місце та кінцевий строк подання 
конкурсних пропозицій:

4.1. Спосіб: Особисто або поштою.
4.2. Місце реєстрації пакетів документів: 50101, 

м.Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, управління благо-
устрою та житлової політики, кімн. 552.

4.3. Кінцевий строк подання конкурсних пропо-
зицій: 04.03.13 до 9.00.

5. Термін подання заяв на отримання конкурс-
ної документації – з 31.01.2013 до 04.03.2013.

6. Місце, день та час розкриття конвертів з 
конкурсними пропозиціями:

6.1. Місце: 50101, м.Кривий Ріг, пл.Радянська, 1, 
управління благоустрою та житлової політики ви-
конкому міськради, кімн. 444.

6.2. День: 06.03.2013.
6.3. Час: 14.30.

Управління  благоустрою та  житлової політики виконкому міської ради.

Про укладання колективних договорів підприємствами, 
організаціями та установами Центрально-Міського району

Станом на 01.01.2013 на підприємствах, в організаціях та установах Центрально-Міського 
району діє 281 колективний договір. Дією колективних договорів охоплені 19369 працівни-
ків підприємств, установ і організацій усіх форм власності та господарювання. У ІV кварталі 
2012 року суб’єктами господарювання району укладено та зареєстровано у виконкомі Цен-
трально-Міської районної у місті ради 17 колективних договорів разом із змінами та допо-
вненнями, з них 13 – без зауважень.

Колективні договори зареєстрували: Приватне підприємство «СТПРЕС»; Позашкіль-
ний навчальний заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Чемпіон»; Кому-
нальний позашкільний мистецький навчальний заклад «Криворізька міська художня школа 
№3»; Криворізька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №22; Комунальний заклад «Приту-
лок для дітей №2 служби у справах дітей» виконкому Криворізької міської ради Дніпропе-
тровської області; Криворізький відділ Державної служби охорони Управління Державної 
служби охорони при ГУМВС України в Дніпропетровській області; Військова частина А3283; 
Комунальне підприємство теплових мереж «Криворіжтепломережа»;  Комунальний ком-
бінований дошкільний навчальний заклад №201; Криворізька загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів №30; Комунальний заклад «Криворізька міська поліклініка №5» ДОР; Позашкіль-
ний навчальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа №3»; ТОВ «Метенергомаш»; Ко-
мунальний комбінований дошкільний навчальний заклад №201; ТОВ «Ресторан «Червона 
калина»; Криворізький спеціалізований воєнізований гірничорятувальний (аварійно-ря-
тувальний) загін Міністерства надзвичайних ситуацій України; Комунальна установа «Тери-
торіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Центрально-
Міському районі.

Управління праці та соціального захисту населення  виконкому  
Центрально-Міської районної у місті ради.                                                                                                      

Управління праці та соціального захисту населення  викон-
кому Жовтневої районної у місті ради повідомляє, що з 1 січня 
2013 року розпочався прийом заяв на отримання в 2014 році са-
наторно-курортних путівок для оздоровлення осіб, постраж-
далих внаслідок Чорнобильської катастрофи (дорослих 1 та 2 
категорій та їх дітей віком до 18 років).

До заяви додаються:
Довідка ф.070, копія чорнобильського посвідчення (для 1 катего-

рії з вкладкою) та копія паспорта 1, 2 та 11 сторінка.
За довідками звертатися:
Управління праці та соціального захисту населення виконкому 

Жовтневої районної у місті ради, вулиця Ватутіна, 37а (район 129-го 
кварталу), кабінет №224.

Виконком Саксаганської районної у місті ради оголошує кон-
курс на заміщення вакантної посади:

 – спеціаліста I категорії організаційного відділу.
До участі у конкурсі запрошуються громадяни України з повною 

вищою освітою відповідного професійного спрямування за освіт-
ньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, які вільно воло-
діють державною мовою, мають навички роботи на комп’ютері та з 
відповідними програмними засобами. Без вимог до стажу роботи.

Документи для участі у конкурсі приймаються протягом місяця 
від дня публікації цього оголошення за адресою: 50071, м. Кривий 
Ріг, вул. Мелешкіна, 32, кімн. 211, 212, телефони для довідок: 64-40-16 
(організаційний відділ), 64-10-45 (відділ з питань служби в органах 
місцевого самоврядування та кадрової роботи).

Детінізація доходів 
та відносин у сфері  
зайнятості населення

Проблема нелегальної зайнятості та тіньової 
зарплати становить серйозну соціально-еконо-
мічну загрозу для держави. Небезпека тіньової 
зарплати в тому, що, перш за все, потерпають 
від цього люди, які погоджуються одержувати 
зарплату у «конверті» без належного оформлен-
ня трудових відносин. За таких умов втрачаєть-
ся трудовий стаж і, досягнувши пенсійного віку, 
громадяни позбавляються можливості мати гід-
не пенсійне забезпечення.

Одним із основних напрямків роботи виконкому 
Тернівської районної у місті ради є вдосконалення 
соціально-економічного і правового захисту працю-
ючих у сфері малого і середнього бізнесу, детінізація 
їх заробітної плати.

З метою захисту прав громадян, у виконкомі ра-
йонної у місті ради працює районна спостережна 
комісія з питання сприяння Державній податковій 
інспекції у здійсненні заходів з детінізації доходів 
та відносин у сфері зайнятості населення. Очолює 
комісію голова Тернівської районної у місті ради Те-
рьохін Володимир Петрович. Також до складу комісії 
входять представники Криворізької північної МДПІ, 
Тернівського районного центру зайнятості, управ-
ління Пенсійного фонду України в Тернівському ра-
йоні, Тернівського районного відділу Криворізько-
го МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, 
структурних підрозділів виконкому Тернівської ра-
йонної у місті ради.

Протягом 2012 року проведено 28 засідань ко-
місії, 16 з яких – виїзні, обстежено 506 суб’єктів під-
приємницької діяльності (СПД). За результатами 
обстежень виявлено у 80 СПД 96 неоформлених на-
йманих працівників. Впродовж 2012 року укладено 
75 трудових договорів з виявленими «нелегалами», 
порушення усунули 63 СПД.

За результатами виїзних засідань комісії склада-
ється районний реєстр суб’єктів господарювання, 
які порушують діюче законодавство про працю і 
не виконують рекомендації посадових осіб органів 
місцевого самоврядування стосовно легалізації на-
йманої робочої сили. Також дані про осіб, які сис-
тематично порушують законодавство про працю, 
щомісяця направляються до управління праці та 
соціального захисту населення виконкому Криво-
різької міської ради для внесення у загальноміський 
реєстр порушників.

З метою підвищення результативності системної 
роботи у частині легалізації трудових відносин у 
сфері зайнятості населення до Криворізької північ-
ної МДПІ виконкомом Тернівської районної у місті 
ради надаються списки суб’єктів підприємницької 
діяльності – фізичних осіб, обстежених протягом мі-
сяця під час виїзних засідань комісії для проведення 
односторонньої роботи з суб’єктами підприємниць-
кої діяльності – фізичними особами, у яких під час 
обстежень виявлені порушення в частині оформ-
лення трудових відносин.

Налагоджена співпраця комісії з Тернівським ра-
йонним центром зайнятості м.Кривого Рогу в час-
тині практичного використання в роботі інформації 
щодо суб’єктів господарювання, зареєстрованих в 
інших районах міста, та, при взаємодії з районним 
центром зайнятості, здійснюється контроль з легалі-
зації робочих місць на обстежених об’єктах бізнесу 
суб’єктів підприємницької діяльності – порушників 
чинного законодавства про працю.

В ході обстежень ведеться активна роз’ясн ю-
вальна робота щодо переваг отримання легальних 
доходів та переваг легального оформлення найма-
ної праці.

В Тернівському районі діє «телефон довіри»  
38-08-32 (понеділок-п`ятниця з 8.30 до 17.00), за 
яким можна звертатися з питань використання 
суб’єктами підприємницької діяльності найманої 
праці без належного оформлення. Інформаційні та-
блички про роботу вказаного телефону розміщені на 
інформаційних стендах відділу розвитку підприємни-
цтва виконкому Тернівської районної у місті ради, 
Криворізької північної МДПІ, Тернівського район-
ного центру зайнятості м.Кривого Рогу, управління 
Пенсійного фонду України в Тернівському районі.

Також виконкомом Тернівської районної у місті 
ради протягом 2012 року направлено 3 листи до від-
ділу з питань додержання законодавства про пра-
цю, зайнятість та інших нормативно-правових актів 
у м.Кривому Розі і 1 лист – до Криворізької північної 
МДПІ стосовно 14 порушників трудового законодав-
ства.

Отже, всім суб’єктам господарювання слід упо-
рядкувати трудові відносини з найманими особами 
та легалізувати виплату заробітної плати в розмірах 
не менше передбаченого законодавством мінімуму.

Управління праці та соціального захисту  
населення виконкому Тернівської районної 

у місті ради.

Публічна інформація

Закінчення. Початок на 25 стор.
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Виставка 
пластичної 
мініатюри

Василя  
Новікова.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

Персональна 
виставка

заслуженого 
художника 

України  
Л. Давиденка.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

«Новосвітська 
симфонія»
Персональна  

виставка худож-
ніх робіт члена 
Національної 
спілки худож-

ників  
України 

В’ячеслава 
Странніка. 

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

«Новорічний 
вернісаж»

Тематична ви-
ставка (сувеніри, 
картини, папе-
ропластика) ви-
хованців станції 
юних техніків 
Тернівського, 

Довгинцівського 
районів, ЦДЮТ 
«Терноцвіт».

Філія КЗК «Міський 
історико-краєзнав-

чий музей» (сел. 
Веселі Терни) –

3 лютого, 
10.00-17.00. 

Тел.: 35-13-66.

Персональна 
виставка
Людмили 

Халабуди в 
техніці арт-фіш.
Філія КЗК «Міський 
історико-краєзнав-

чий музей» (сел. 
Веселі Терни) –

3 лютого, 
10.00-17.00. 

«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.

Виставка 
фоторобіт

Наума Страшуна.
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00. 

Тел. 90-37-59.

g Вистави

«Очень простая 
история»
Вистава.

Криворізький 
академічний театр 
драми та музичної 
комедії ім. Тараса 

Шевченка.  
2 лютого о 17.00.

Тел.: 410-33-00.

«День  
наро дження 

кота  
Леопольда»

Вистава для дітей. 
Криворізький 

академічний театр 
драми та музичної 
комедії ім. Тараса 

Шевченка.  
3 лютого об 11.00.

g Виставки

g Кіно

Білет  
на Vegas
Комедія,  
пригоди.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс»,  

«Одеса-кіно».

Виставка
робіт образотвор-
чого мистецтва 
криворізьких 
художників – 
членів  Націо-
нальної спілки 

художників 
України з нагоди 

20-ї річниці  
Криворізької ор-
ганізації НСХУ.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Ювілейна 
виставка
живописних 
робіт Миколи 

Рябоконя.
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00.

«Витівки братця 
Кролика»

Лялькова вистава 
для дітей.

3 лютого  
об 11.00 та о 12.30, 

Криворізький місь-
кий театр ляльок.

Виставка 
вишивки

Галини 
Шуляківської.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

«Зіркове шоу 
«Суперстар»
Лялькова вистава  

для дітей.
2 лютого  

об 11.00 та о 12.30, 
Криворізький місь-
кий театр ляльок. 

Тел.: 26-61-45.

Паркер
Трилер, екшн.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс»,  

«Одеса-кіно», 
«Олімп».

Обладунки 
бога: Місія 

«Зодіак» 3D
Бойовик, комедія, 

пригоди.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс»,  
«Одеса-кіно», 

«Олімп».

Тепло наших 
тіл

Комедія,  
мелодрама, жахи.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс»,  

«Одеса-кіно».

Мисливці  
на гангстерів
Бойовик, драма.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно».

«Джанго  
вільний»

Драма, пригоди.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно».

ТЕЛЕФОНИ:  «ОЛІМП» –  440-07-77, «МУЛЬТИПЛЕКС» –  493-83-63, 493-84-74,  «ОДЕСА-КІНО» – 493-09-09.

«Ніч  
на полонині»

Вистава. 
Криворізький 

академічний театр 
драми та музичної 
комедії ім. Тараса 

Шевченка.  
3 лютого о 17.00.

g Цирк

g Гастролі

Сім  
психопатів

Комедія.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Олімп».

«Мама»
Жахи.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно».

«Джек  
Річер» 

Драма, екшн.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Олімп», 
«Одеса-кіно».

Афіша

«Зірка Амазонки»
Провідні майстри  
світового цирку
Клоунський дует «Crazy 
family»
Дівчата-джигіти на конях
Велика група  
дресированих тварин

Циркова програма для дітей  
та дорослих.

ДП «Криворізький державний 
цирк». 

Тел.: 92-88-68.
 2 лютого о 12.00  

та 3 лютого о 15.30.

Мисливці  
на відьом  

3D
Бойовик, жахи, 

фантастика.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс»,  
«Одеса-кіно», 

«Олімп».

Відеофільм  
«Кривий Ріг –  

моє місто»;

тайм-лепс  
«Динамічне місто»;

віртуальна 
художня галерея 

живописних 
робіт  українських 

і сучасних 
криворізьких 
художників.

Відеогалерея КЗК 
«Міський історико-

краєзнавчий музей».
2 лютого о 9.00, 

3 лютого о 17.00. 
Тел.: 92-22-12.

Broadway
5 лютого о 19.00, 

Палац молоді та студентів.

Днепропетровск впервые посетит 
легенда мирового театра и кино 

АЛЕН ДЕЛОН. 
Легендарный французский кино-
актёр выступит с единственным 
творческим вечером на сцене.

Вы сможете увидеть фрагменты  
из фильмов, услышать интересные 
истории и факты его биографии.

2 февраля, Дворец спорта «Метеор».

Легендарный Делон –  
в Днепропетровске! 
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Куплю

Продаю

Загублене

Різне

Реклама. Оголошення

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 зберігання 
до установки.
Трампарк, торговий 
центр, 1 поверх,  
вул. Каховська, 116, 
Тел. 401-16-27, 067-9806960, 098-2197663.

САЛОН-ВИСТАВКА
«ГРАНІТ+»
вироби Послуги

№ 17. 2-комн. свою квартиру на 1 
участке: 4/5, газ. колонка, во дворе 
погреб, сан. узел совмещен. Тел. 097-
8238860, 097-9020147.

№ 82. 2-комн. квартиру «сталинку» 
пл. 48,8 кв.м, 3 этаж. Тел. 096-8552060.

№ 30. Маршрутку. Тел. 067-7215757.
№ 62. «Волгу-31029», один хозяин. 

Тел. 096-7697610.

№ 88. Очень дорого! Цена дого-
ворная. Старинные награды, зна-
ки, документы на них. Кинокаме-
ру «Красногорск-3», объективы, 
фотоаппараты, монеты, иконы, 
фарфоровые статуэтки, картины, 
часы, статуэтки, военную фор-
му до 1960 г., знамена, столовое 
серебро, корал. бусы, старин. 
книги, мебель, люстры, бивни 
мамонта, моржа, кашалота (из-
делия), ТВ, радио до 1955 г. Ниве-
лир, теодолит. Тел. 401-17-42, 063-
7670807, 066-1761807, 097-0422903.

№ 89. Фотоаппараты: «Нар-
цисс» – 500 грн., «Горизонт» – 
350 грн., «Ленинград» – 150 грн., 
«Спорт» – 3000 грн., «Спутник» – 
200 грн., «Геодезия» – 2000 грн., 
«Репортер» – 1500 грн., «Киев-88» 
– 300 грн., «Лейка» – от 1000 грн., 
«Друг» – 200 грн., «Искра» – 200 
грн., «ФЭД» – 100 грн., «Зоркий» – 
100 грн., «Киев-5» и «Алмаз» – 200 
грн. ОБЪЕКТИВЫ: «Зодиак» – 400 
грн., «Руссар» – 250 грн., «Калей-
нар-3» – 300 грн., «Вега-28» – 300 
грн., «Гелиос-40» – 300 грн., «Юпи-
тер» (3, 9, 11, 12) от 150 до 650 
грн., «Карл Цейс», «Пентакон», 
«Пан Колор», «Волна» и «Мир» – 
350 грн. и др. Тел. 401-17-42, 063-
7670807, 066-1761807, 097-0422903.

№ 97. Очень дорого! Орде-
на, медали, нагрудные знаки 
«Почетный...», «Заслуженный...», 
«Отличный…», «Отличник...», 
«Ударный...», «Ударник...». 
Награды царской России. Удо-
стоверения к медалям, зна-
кам, грамоты и благодарнос-
ти. Иконы, монеты, статуэтки, 
столовое серебро, картины, 
портсигары, самовары и мн. др. 
Тел. 408-16-68, 067-5641655.

№ 1. ВАЗ у будь-якому стані, ДЕУ, 
іномарку, «Славуту», «Таврію», мікро-
автобус. Дорого. Тел. 50-22-74, 067-
9209037.

№ 34. Мед. Тел. 067-9210634, 067-
9243057, 066-8271468.

№ 68. ВАШ АВТОМОБИЛЬ на 
ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ. ВОЗМО-
ЖЕН ВЫКУП из КРЕДИТА. ПОРЯ-
ДОЧНОСТЬ ГАРАНТИРУЮ. Тел. 
067-5392676.

№ 98. Покупка, продажа, ремонт 
компьютеров и мониторов. Запись 
с кассет на DVD. Продажа и ремонт 
пультов ДУ. Рынок Соцгорода, маг. 
«Ковры». Тел. 401-33-74, 067-5980996.

№ 96. Свідоцтво про право влас-
ності, видане Третьою Криворізькою 
державною нотаріальною конторою 
19.02.1968 р. за реєстром № 2-399 
на ім’я Мажари Антоніни Антонівни, 
вважати недійсним.

№ 100. Студентський квиток, ви-
даний ПК ДВН КУ 1.09.2012 р. на ім’я 
Пильного Володимира Анатолійови-
ча, вважати недійсним.

№ 101. Торговий патент серія ТПБ 
№ 786840, виданий 1 травня 2011 
року на ім’я Болтової Марії Степанів-
ни, вважати недійсним.

№ 103. Атестат про середню осві-

№ 6. РЕМОНТ ВОДОПРОВО-
ДА В ЧАСТНЫХ ДОМАХ. Тел. 096-
1217344.

№ 18. Врезка замков, утепление, 
обшивка дверей, балконов, лоджий 
пластиком. Тел. 401-35-15, 098-
2413969, 65-98-52.

№ 38. РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ 
ВАНН без мусора на дому. Новые 
технологии. Договор, гарантия, ка-
чество! Тел. 404-91-04, 098-6585254.

№ 79. Эмалировка ванн. Выбор 
цвета. Качество, гарантия. Тел. 27-
58-95, 096-2452758.

№ 19. Спил деревьев. Порезка, 
вывоз, корчевка, обрезка кустов. Тел. 
097-0341978.

№ 31. Спил деревьев бензопилами 
(с автовышкой). Порезка, вывоз, кор-
чевка. Продаю дрова круглогодично. 
Тел. 098-6929955.

№ 1655. АДВОКАТ: всі види пра-
вової допомоги. Звертатись: пр. К. 
Маркса, 52 («Мрія»), офіс 313. Тел. 
401-04-34, 097-0444425. Свід 2254.

№ 74. Школа кроя и шитья. Сайт: 
www.liza.dp.ua

№ 50. Курси перукаря і кравця. 
Тел. 096-6699770.

№ 103. Спутниковое ТВ. Продажа, 
установка, ремонт. Без абонплаты. 
Скидки. Тел. 097-3669155.

№ 67. Сниму 1-комн. квартиру в 
Центрально-Городском р-не. НЕДО-
РОГО. Для себя! Тел. 067-7733912, 
067-8444117.

№ 24. Снимем квартиру. Тел. 410-
01-77, 097-4810162.

№ 25. Куплю гараж. Тел. 401-39-
19, 067-7659992.

№ 1717. Магазин «Медтехника», 
ул. Димитрова, 17/1, предлагает: 
тонометры, ингаляторы, слуховые 
аппараты, лампы кварцевые и 
соляные, ортопедию – средства ре-
абилитации (матрацы, ходунки и 
др.). Товары для младенцев, банда-
жи и другие товары, необходимые 
для здоровья. Тел. 493-04-72, 098-
2556072.

№ 75. Криворізька гільдія бджо-
лярів запрошує мешканців та гос-
тей міста відвідати відкритий семі-
нар «Маточне молочко – від вулика 
до людини». Семінар відбудеться у 
Кривому Розі в будівлі Політехніч-
ного технікуму (колишнього КТРА), 
пр. К. Маркса, 66, 2 лютого о 10.00. 
У програмі лекції: «Бджолопродук-
ти – основа здорового способу жит-
тя», «Використання маточного мо-
лочка, як лікарського препарату» 
– читає лікар-апітерапевт Сімонов 
В.М, «Зберігання та продаж маточ-
ного молочка» – читає виробник 
бджолопродукції і спеціаліст з ви-
ведення маток Піскорський А.Н., 
«Сучасні технології промислового 
виробництва маточного молочка та 
виведення бджолиних маток» – чи-
тає кандидат біологічних наук Ко-
місар О.Д. (м. Київ). На заході буде 
присутній представник організації з 
оптової закупівлі меду. Організацій-
ний збір – 35 грн., для членів гільдії 
– безплатно. Тел. 067-5396340.

№ 22. ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУД-
НИЧЕСТВУ КОММУНИКАБЕЛЬНЫХ, 
АКТИВНЫХ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ 
ЛЮДЕЙ. ПОСТОЯННАЯ И ИНТЕРЕС-
НАЯ РАБОТА. ВАШИ СТАРАНИЯ БУ-
ДУТ ХОРОШО ОПЛАЧЕНЫ. Тел. 067-
1552226.

№ 26. Требуется диспетчер. Тел. 
097-3052016.

№ 27. Приму на работу диспетчера. 
Тел. 066-7182005.

№ 32. ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР-
КОНСУЛЬТАНТ. Тел. 067-1169608.

№ 41. СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В 
ОФИСЕ. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ В КОЛЛЕКТИВЕ ПРО-
ФЕССИОНАЛОВ. 2000-2500. Тел. 
067-5865108.

№ 65. Помощь в трудоустройстве. 
Тел. 067-7835074.

№ 77. Офис. Стабильная рабо-
та, пн.-пт. с 9.00 до 18.00. Тел. 066-
1441679, 096-6153620.

№ 78. Работа молодым активным 
пенсионерам. Функции диспетчера. 
Тел. 067-8539123.

№ 91. Требуется сотрудник для 
контроля звонков, контроля вхо-
да/выхода по пропускам. Тел. 098-
3198110.

№ 102. Стерилизованная бездо-
мная кошечка, 6 месяцев, приучен-
ная к горшку ждет своего  хозяина. 
Тел. 71-09-87, 096-4756690.

ту та свідоцтво про додаткову освіту 
«Комп’ютерні науки. Користувач ПК» 
на ім’я Супрунової Альони Сергіївни, 
вважати недійсними.

• ПОБУТОВА ТЕХНІКА
№ 11. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 

Гума. Будинок «Ремпобуттехніка», пр. 
Миру, 29-В, 8. Тел. 74-52-59, 401-50-38, 
067-5993757. Професіоналізм.

№ 10. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КІВ ВДОМА. Гарантія. Тел. 95-66-68, 
067-3165901, 050-5614766. Ремонт 
пральних машин. Тел. 440-38-10, 
401-57-12. Майстерня – вул. Крем-
лівська, 28.

№ 12. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 
Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 401-02-

85, 097-7795606. Дешево.
№ 55. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ. 
ВЫЕЗД за ГОРОД. Тел. 410-03-73, 
098-5105170.

№ 2. Ремонт ТВ на дому. Тел. 401-82-
63, 067-3981097.

№ 4. Ремонт ТВ любых. Тел. 74-62-
78, 097-2824057, Кондратьевич.

№ 64. Ремонт СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН, МИКРОВОЛНОВОК, ТV, КО-
ФЕ-МАШИН, БОЙЛЕРОВ. Тел. 440-
18-10.

№ 29. Профессиональный ремонт, 
обслуживание аудио-видеотехни-
ки, телевизоров, СВЧ, пылесосов, 
электроинструмента и прочей 
бытовой техники. Тел. 098-4320865, 
Владимир.

• ПАМ’ЯТНИКИ
№ 1502. Гранит (каталог – 

более 90 образцов), крошка, 
бетон; оградки, столики, ска-
мейки. Укладка плитки недо-
рого и качественно. Тел. 440-
50-39, 401-17-82, 098-1229633, 
ул. Телевизионная, 1-А.

№ 1360. ПАМЯТНИКИ. Пл. АРТЕ-
МА, 3. Тел. 401-26-28. Выставочный 
зал (более 80 образцов). Професси-
ональное художественное оформ-
ление. Беспроцентная рассрочка. 
Срочные заказы от трех дней. Хране-
ние бесплатно. Благоустройство мес-
та на кладбище. Пенсионерам скид-
ки. Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 401-26-28, 
098-0421494.

№ 1465. Памятники. Пионер. Тел. 
66-10-77, 406-43-50.

№ 54. Памятники. Черный, красный 
гранит. Долгинцево. Тел. 499-09-49, 
067-5690949.

 • МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ

№ 1709. Металеві двері та грати 
за 1 день. Тел. 401-15-07, 401-23-79, 
098-3871377.

№ 3. ОГРАДКИ, РЕШЕТКИ, ВОРО-
ТА, ДВЕРИ, ляды, ставни, козырьки, 
лестницы, перила, заборы; замена 
замков, утепление дверей. Тел. 401-
07-88, 401-35-20, 063-3367853, 097-
2336250.

• МЕБЛІ

№ 99. Перевезу мебель и др. Услу-
ги грузчиков. Недорого. Тел. 401-31-
05, 067-5671948.

№ 1665. ПЕРЕТЯЖКА и РЕ-
МОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ! НАША 
ФИРМА МОЖЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ 
ВАМ ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ, в КО-
ТОРОМ НУЖДАЕТСЯ МЯГКАЯ 
МЕБЕЛЬ! РАБОТАЕМ по ГОРО-
ДУ и БЛИЗЛЕЖАЩИМ СЕЛАМ! 
ВЫЗОВ и ДОСТАВКА по ГОРОДУ 
БЕСПЛАТНО+СКИДКА КАЖДОМУ 
КЛИЕНТУ 20%. Тел. 097-3223562, 
401-39-01, Звоните, не пожалеете!

№ 25. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОР-
ПУСНОЙ МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ! ШКАФЫ-КУПЕ; КУХНИ; 
ДЕТСКИЕ; ПРИХОЖИЕ и МНОГО 
ДРУГОЙ ИНТЕРЕСНОЙ МЕБЕЛИ. 
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ! ЗВО-
НИТЕ, НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ! Тел. 096-
8296577, 410-04-00.

№ 57. Ремонт на дому любой ме-
бели: шкаф, комод, кровать. Пере-
тяжка кресел, диванов, реставрация 
стульев. Сложный ремонт в цеху. Тел. 
410-07-44, 097-3853008.

№ 95. ПРОДАЮ В РАССРОЧКУ 
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА, БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕБЕ-
ЛИ. Тел. 410-12-77, 406-28-77.

• ІНШЕ

№ 5. ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ И 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ. Тел. 097-3406107.

№ 7. Ремонт, установка бойлеров, 
колонок, счетчиков тепла, воды, 
эл. энергии; замена труб; ремонт 
стиральных машин. Тел. 66-05-47, 
098-4842663.

g  Публічна інформація
Про планування діяльності міської ради  
з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік

Керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», рішенням міської ради від 30.01.2013 №1683 з плану діяль-
ності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів, за пропозицією управ-
ління земельних ресурсів виконкому міської ради, виключено підготовку проекту 
рішення міської ради «Про встановлення розмірів річної орендної плати за ко-
ристування земельними ділянками в межах міста» (ІІ квартал, пункт 3) та проекту 
рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради 
від 14.05.2010 №3884 «Про затвердження технічної документації з нормативної 
грошової оцінки земель міста Кривого Рогу» (І квартал, пункт 4).

Розробник управління земельних ресурсів виконкому міської ради (50101, 
м.Кривий Ріг, пл.Радянська,1,каб.217, тел.74-24-33).

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні розвитку підприємни-
цтва виконкому міської ради щоденно (50101, м.Кривий Ріг, пл.Радянська,1,каб.505, 
тел.74-12-03).

Про проведення конкурсу з визначення суб’єктів 
господарювання 
для виконання функцій з організації та управління рухом міського  
пасажирського транспорту загального користування в м. Кривому Розі

Загальні положення
Згідно з Законами України «Про автомобільний транспорт», «Про місцеве самовря-

дування в Україні», Постановами Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року 
№176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного 
транспорту» та 03 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення 
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користуван-
ня», рішенням виконкому міської ради від 09.01.2013 №25 «Про проведення конкурсу 
з організації та управління рухом міського пасажирського транспорту загального ко-
ристування в м. Кривому Розі», організатор перевезень оголошує конкурс з визначен-
ня суб’єктів господарювання для виконання функцій з організації та управління рухом 
міського пасажирського транспорту загального користування в м. Кривому Розі.

Організатором конкурсу є виконавчий комітет Криворізької міської ради. Організа-
тором проведення конкурсу є відділ транспорту і зв’язку виконкому міської ради.

Конкурс є відкритим для всіх претендентів та відбувається у порядку, встановлено-
му рішенням виконкому міської ради від 09.01.2013 №25 «Про проведення конкурсу з 
організації та управління рухом міського пасажирського транспорту загального корис-
тування в м. Кривому Розі».

Найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою пода-
ються документи для участі у конкурсі та кінцевий строк їх прийняття

Для участі у конкурсі претендент подає організатору проведення конкурсу (м. Кри-
вий Ріг, пл.Радянська, 1, к.155) конкурсну пропозицію, яка містить:

– заяву на участь у конкурсі;
– анкету претендента;
– інформацію про відповідальну особу з питань, пов’язаних із заявкою, її місце-

знаходження, номер телефону;
– завірені копії ліцензійної та правовстановлюючої документації;
– документи, що підтверджують кваліфікацію працівників суб’єкта господарюван-

ня в сфері GPS-систем;
– поетапний план підприємства, щодо впровадження Системи, у тому числі про-

грамного забезпечення, поставки та монтажу технічних засобів, забезпечення 
віддаленого контролю за транспортними засобами, одержання статистичних і 
звітних даних та ін.;

– кошторис видатків з утримання Системи та надання послуг з організації й управ-
ління рухом міського пасажирського транспорту загального користування у м. 
Кривому Розі та підготовки інформації про роботу перевізників Організатору 
перевезень;

– довідку з відповідного підрозділу Державної податкової інспекції про відсут-
ність заборгованості перед бюджетом;

– інформаційний лист про наявність/відсутність провадження у справі про бан-
крутство суб’єктів господарювання, перебування в процедурі банкрутства або 
визнання їх банкрутами.

Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсному 
комітету в конверті з описом вкладення кореспонденції, на якому зазначається повне 
найменування і місцезнаходження Організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, 
на надання яких подається пропозиція.

Конкурсні пропозиції реєструються у журналі обліку.
Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх на-

дання, не розкриваються й повертаються учасникам конкурсу без реєстрації.
Одержати технічне завдання до системи GPS-моніторингу міського пасажирського 

транспорту, кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу та бланки документів можна 
за адресою: м.Кривий Ріг, пл.Радянська, 1, к.155.

Телефони для довідок: 74-70-49, 74-24-41.
Конкурсні пропозиції подаються організатору проведення конкурсу щоденно з 9.00 

до 17.00, крім святкових та вихідних днів, за адресою: м.Кривий Ріг, пл.Радянська, 1, 
к.155.

Кінцевий строк прийняття документів – 18.02.2013.
Місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету
Початок проведення конкурсу – 01 березня 2013 року о 14.00, за адресою: 

пл.Радянська, 1, каб.444, початок реєстрації претендентів о 13.45,  каб.151.
Відділ транспорту і зв’язку міськвиконкому.

Управління земельних ресурсів виконкому міської 
ради повідомляє 

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залу-
чені до проведення оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення 
площею 0,0068 га на пр-ті 200-річчя Кривого Рогу, 42 в Саксаганському районі для роз-
міщення павільйону «Свіжа риба» та площею 0,0035 га на вул. Косіора, 29н у Дзержин-
ському районі для розміщення існуючої будівлі торговельного павільйону.

Згода про продаж земельних ділянок та проведення їх експертної грошової оцінки 
надана рішеннями Криворізької міської ради від 28.12.2012 №1663.

 Учасникам конкурсу необхідно подати до конкурсної комісії заяву та конкурсну до-
кументацію. Конкурсна пропозиція подається в запечатаному конверті. Підтвердні до-
кументи подаються з описом наявних.

До підтвердних документів належать:
 – заява на участь у конкурсі за встановленою формою;
– копія установчого документа претендента;
– копія ліцензії Державного комітету України по земельних ресурсах;
– копія свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів (у разі наявності);
– копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які будуть залучені до проведення 

оцінки і підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;
– інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента 

щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів 
із незалежної оцінки земельних ділянок, які будуть залучені ним до проведення 
оцінки і підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки).

 До підтвердних документів додаються рекомендації та висновки контролюючих ор-
ганів та інших державних установ (у т.ч. органів державної експертизи) щодо практич-
ної діяльності претендентів.

 Конкурсна пропозиція претендента має містити інформацію щодо пропонованої 
вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних із виконанням робіт, а також 
терміну виконання робіт з оцінки земельних ділянок (у календарних днях).

 Конкурсну документацію слід подавати не пізніше ніж за 4 робочих дні до оголоше-
ної дати проведення конкурсу (включно).

Конкурс відбудеться 21 лютого 2013 р. о.15.00 за адресою: м. Кривий Ріг, пр-т Мета-
лургів, 36 б, кімната 216. Документи до комісії приймаються до 17 лютого 2013 р. включ-
но. Телефон для довідок: 74-73-53.

Знижки!
з 01.01.13 р. по 31.12.13 р.
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Хмарно
За даними Українського гід-

рометцентру, у п’ятницю очі-
кується хмарна погода. Темпе-
ратура вночі до 3 градусів мо-
розу, вдень до 2 градусів те-
пла. Вітер південно-східний, 
2-4 м/сек. Атмосферний тиск 
754…755 мм рт. ст.  

g Погода

станом на 30.01.2013 р. 
(грн. за 100 од.)

Долар Рубль Евро

Курс НБУ 799,30 26,51 1073,6997

УкрСиббанк
811,00 26,40 1082,00
816,00 27,30 1106,00

ПриватБанк
810,00 26,70 1084,00
816,00 27,50 1114,00

Промінвест-
банк

810,90 26,50 1083,00
816,00 27,20 1107,00

Райффайзен 
Банк Аваль

810,00 26,20 1070,00
816,00 27,20 1115,00

Форум
809,00 26,70 1072,00
815,20 27,90 1103,00

Південком-
банк

812,50 26,00 1080,00
815,50 27,00 1105,00

Укрексімбанк
812,00 26,50 1088,00
815,00 27,20 1105,00

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

g Курси валют

31.01.2013   1.02.2013

1. Нема помітних збурень.
2. Невеликі збурення.
3. Слабка геомагнітна буря.
4. Мала геомагнітна буря.
5. Помірна геомагнітна буря.
6. Сильна геомагнітна буря.
7. Жорсткий геомагнітний шторм.
8. Екстремальний шторм.

31 січня – 1 лютого

Геомагнітний прогноз  
по Кривому Рогу

g Магнітні бурі

2:00 2 2
5:00 1 1
8:00 2 2
11:00 1 1
14:00 2 2
17:00 1 1
20:00 2 2
23:00 2 2

g Реклама

g Гороскоп
На 4-10 лютого

Овен (21.03-20.04).
Не пiддавайтеся поганому настрою, не 

приймайте пiд його впливом важливих 
рiшень, не розривайте стосунки з людьми. 
Друга половина тижня обiцяє радiсть i удачу.
Телець (21.04-21.05).

Зараз вашi амбiцiйнi та смiливi пла-
ни можна втiлити в життя. Вiдберiть тi з 
них, якi вас особливо надихають. Навiть 
якщо це стосується дрiбниць для оселi, 
все одно починайте з них.
Близнюки (22.05-21.06).

Як вiдомо, все нове – це добре забу-
те старе. Зробiть ревiзiю у незавершених 
справах, саме зараз час пiти вчитися або 
спробувати свої сили у новiй дiяльностi.
Рак (22.06-23.07).

Ви можете опинитися у станi нервового 
напруження, гостро реагуватимете на дiї 
колег. Погляньте на ситуацiї з iншого боку, 
не надавайте значення дрiбним подiям.
Лев (24.07-23.08).

Великому кораблю – велике плаван-
ня. Друга половина тижня буде вдалою 
для вас – натхнення та оптимiзм допо-
можуть реалiзувати задуманi плани, а 
головне – допомогти близьким.
Діва (24.08-23.09).

Вам принесуть удачу давнi знайомi, 
щось повернеться у ваше життя. Чудо-
вий час для виправлення помилок, нала-
годження стосункiв, вiдновлення взає-
мо розумiння.
Терези (24.09-23.10).

Працюйте i ще раз працюйте, i вам воз-
дасться! Для вас тиждень буде насиче-
ним, використовуйте цей час для службо-
вих справ. Не останню роль вiдi грають ко-
леги, з якими краще скооперуватися.
Скорпіон (24.10-22.11).

У другiй половинi тижня вас захоплять 
справи i проблеми близьких. Розкри-
вайте їхнi таланти i розвивайтеся разом 
iз ними. Вирiшення будь-якої проблеми 
вiдбуватиметься само по собi, тiльки не 
лiнуйтеся!
Стрілець (23.11-21.12). 

Саме зараз бiльше часу треба придiлити 
давнiм справам, про якi ви вже й забули. Не 
чекайте, що хтось вирiшить вашi пробле-
ми. А вже потiм все пiде як по маслу. Мож-
ливо, ви вiдкриєте в собi новi таланти.
Козеріг (22.12-20.01). 

Ви будете у своїй стихiї, в хорошiй компанiї 
як на роботi, так i в особистому життi. Вас че-
кає приємне i корисне спiлкування, цiкава 
i потрiбна iнформацiя. Наприкiнцi тижня 
вдало вирiшаться домашнi справи.
Водолій (21.01-19.02). 

Доля дає вам повний карт-бланш у 
другiй половинi тижня. Удача чекає вас i 
в поточних, i в нових справах. Але не до-
зволяйте собi зайвого на роботi, це може 
призвести до заздрощiв.
Риби (20.02-20.03). 

На початку тижня у вас буде пригнiчений 
настрiй, ви сваритиметеся з оточуючими. 
Але ближче до четверга все владнається, i 
ваша уява опиниться в полонi нових iдей. 
Прислухайтеся до iнтуїцiї.

СТОМАТОЛОГИЯ
Не плачь! Не бойся! Приходи!

Лиц. № 063657 от 27.06.2012.

Лечение, протезирование, имплантация, 
художественная реставрация,  
отбеливание зубов.

РАССРОЧКА ДО 6 МЕСЯЦЕВ.

без боли!

Запишись по тел. 401-38-26,
Николаевское шоссе, 6; 410-21-20, 
ул. Филатова, 10 (каб. 101), «Провентус».

g Гастролі

Калейдоскоп

Життя – це карнавал,  
це мить і безкінечність…
Феєричну, іскрометну комедію «Люкс для інозем-
ців» привезли до Кривого Рогу майстри національ-
ної сцени, народні артисти України Богдан Бенюк, 
Анатолій Хостікоєв, Наталія Сумська і Василь Ма-
зур. Режисером постанови за однойменною п’єсою 
Девіда Фрімана став Анатолій Хостікоєв – керівник 
театральної компанії «Бенюк і Хостікоєв». 

Як зізналась нам у інтерв’ю його дру-
жина Наталія Сумська, від другого акту 
п’єси мало що залишилось – Анатолій 
Георгійович майже повністю перепи-
сав його, перекроївши, так би мовити, 
«під наші реалії». Блискучо створені те-
атральними зірками образи приємно 
вразили криворізького глядача щиріс-
тю й непередбачуваністю.

Публіка побачила легку, не обтяже-
ну суспільно-політичними акцентами 
виставу про інтимно-особистісні колізії 
людських стосунків. Попри те, що події 
відбуваються у невеличкому французь-
кому містечку 70-х років минулого сто-
ліття, висміяні в комедії людські грішки 
сміливо можна назвати інтернаціональ-
ними: подружня зрада, жадібність, ли-
цемірство, хтивість і байдужість. Хитро-
сплетіння сюжету вибудувались у ціл-
ком логічну завершеність, вкотре під-
твердивши відому істину: «Все прихова-
не рано чи пізно стає явним».

…У дешевому готелі, де ламається 
все, що тільки може зламатись, у пошу-
ках мандрівних пригод оселяються дві 
подружні пари з Британії та Німеччини. 
Містечко саме святкує фестиваль Свя-
того Вольфґанґа, готелі забиті гостями 
міста під самісіньку маківку, тож оби-

дві родини випадко-
во поселяють в один 
і той же номер. На тлі 
бадьорої фестиваль-
ної музики розгорта-
ються хоч і кумедні, 
та насправді – доволі 
сумні перипетії вза-
ємовідносин. Бруд-
ні й пошарпані стіни, 
зламані меблі номе-
ра яскраво підкрес-
люють не завжди 
щирі й відверті, ду-
ховно злиденні сто-
сунки між близькими 
людьми, їхні злама-
ні долі. Кожен з тим-
часових співмешкан-
ців «люксу» прина-
гідно підкреслює свій 
вагомий соціальний 
статус і добропоряд-
ність, але під впли-
вом непередбачува-
них обставин раптом 
зриваються маски, 
з перекошених шаф 
випадають «скелети» 

– і в усій своїй потворності виринає по-
двійне життя цих людей. І ось вже ди-
пломат обертається на звичайнісінько-
го продавця бісквітів, відданий чоловік 
– на перелюба, гонорова красуня – на 
провінційну танцюристку кабаре.

…Доброчесна й скромна Хель-
га (Наталія Сумська) несподівано при-
буває в готель зі шляхетною метою – 
привітати з Днем ангела коханого чо-
ловіка. Не підозрюючи про наміри дру-
жини, її благовірний Клод (Богдан Бе-
нюк) запрошує в номер свою коханку, 
Симону (Анна Сирбу). У тому ж номері 
з’ясовує стосунки й молоде подружжя 
з Британії – Х’ю та Бренда. Але й показ-
на порядність Х’ю не витримує елемен-
тарних випробувань спокусою – волею 
випадку опинившись в одному ліжку 
з Симоною, британець посилає усі свої 
принципи до біса. Серед сюжетних лі-
ній тремтливою струною інтерпрето-
ваної «Черемшини» бринить тема емі-
грації, пошуку щастя за кордоном, але 
й тут не обходиться без людських вад: 
розв’язка вистави розкриває чолові-
чу легковажність і безвідповідальність 
одного з героїв спектаклю – швейца-
ра готелю. Полишивши за плечима ко-
ханих жінок і народжених у любові ді-
тей, він поневіряється по світу у надії 
на примарне чужоземне щастя. Усі три 
жінки – мешканки неблагополучного 
номера – виявля-
ються його донька-
ми. У фіналі кожен 
з головних геро-
їв демонструє своє 
справжнє єство, ви-
даючи власне, не-
повторне соло на 
різних музичних ін-
струментах...

Життя – це кар-
навал, – резюмує 
автор п’єси. Жит-
тя – це мить і без-

кінечність. У вихорі цього пістряво-
го карнавалу ми плачемо і сміємось, 
молимось і грішимо, звершуємо ве-
ликі вчинки і падаємо долу. Зірковий 
акторський склад вистави доступно 
доніс ці сентенції до публіки. Емоцій-
на палітра спектаклю варіювалася від 
сміху до суму й роздумів. Соковити-
ми, контрастними фарбами зобрази-
ли своїх персонажів наші улюблені ак-
тори. Тонкий голосок і гаркавість, а та-
кож фінальні піруети в негліже зроби-
ли майже невпізнаваною чарівну На-
талію Сумську. Напрочуд виразним і 
достовірним у любовних походень-
ках виглядав Богдан Бенюк. Прониз-
ливим видався й образ швейцара у 
виконанні Василя Мазура. Достойни-
ми своїх видатних колег по сцені ви-
глядали молоді, але вже відомі при-
хильникам серіалів актори Олеся Вла-
сова, Денис Мартинов, Анна Сирбу. 
Майстерно передати пихатість та іро-
нічність свого героя вдалося Ігореві 
Рубашкіну. Сюрпризом для глядачів 
став вихід режисера постанови Анато-
лія Хостікоєва в образі ефемерної пані 
Гофмаєр – меценатки фестивалю, до-
вкола імені якої і закручуються описа-
ні події.

Журналістам «Червоного гірника» 
випала приємна нагода поспілкувати-
ся з Богданом Бенюком і Наталією Сум-
ською про творче сьогодення і споді-
вання на майбутнє. Інтерв’ю з видат-
ними акторами читайте в наступних 
номерах «ЧГ».

Тетяна ДРЄЄВА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Мистецька подія

Наступний номер газети вийде 7 лютого 2013 року.

Тел.: 410-33-00, 098-783-01-53.
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