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g Реклама

Замов оголошення  
в газеті «Червоний гірник»  

та отримай безкоштовне розміщення 
оголошення на сайті www.girnyk.com.uaСамолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я

В НОВИЙ РІК –  
З НОВИМ ЗОРОМ!

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

на лікування катаракти  
та лазерну  
корекцію зору
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Даруй нам радість, Святий Миколаю!
____________________________________________________________________________________________________________________ Фото Андрія ТРУБІЦИНА.
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g Вітання

Подробиці

Шановні працівники міліції  
та ветерани органів внутрішніх 

справ міста! 
Сердечно вітаю вас із професійним 

святом – Днем міліції,  
яке щорічно відзначається в нашій 

країні 20 грудня.
Це свято є визнанням поваги держави й усього на-

роду до захисників правопорядку, людей мужньої та 
відповідальної професії, від яких залежить безпека 
громадян, а часом і їх життя.

Залишаючись вірними своєму обов’язку, співро-
бітники органів внутрішніх справ сумлінною пра-
цею забезпечують мир і спокій криворіжців, дотри-
мання правопорядку й законності в місті.

Органи місцевого самоврядування та правоохо-
ронні органи Кривого Рогу співпрацюють у цьому 
напрямку, щодня застосовуючи ефективні заходи 
задля вирішення проблем життєдіяльності меш-
канців міста.

Від імені міської ради та її виконкому бажаю 
вам міцного здоров’я, родинного благополуччя й 
оптимізму, з честю виконувати свій професійний 
обов’язок, отримуючи заслужені повагу й довіру від 
територіальної громади Кривого Рогу.

Криворізький міський голова   
Ю. ВІЛКУЛ.

g Медична реформа

В Авангарді – сучасна амбулаторія
Затишні та охайні кабінети, новенькі меблі, 
повсюди – вазони з квітами, а на стінах – 
фотографії, що створюють гарний настрій. 
Якби не медичне обладнання та не люди 
в білих халатах, і не здогадаєшся, що це 
лікувальний заклад. 

Так виглядає нова амбу-
латорія загальної практики 
– сімейної медицини, яку 
днями відкрили в маленько-
му селищі Авангард у межах 

програми «Місто без око-
лиць» та з ініціативи місько-
го голови.

Перерізати стрічку в ново-
му приміщенні та вручити 

ключі від автомо-
біля медичної до-
помоги і комплект 
комп’ютерної техні-
ки приїхав мер міс-
та Юрій Вілкул.

– Сьогодні в 
рамках програ-
ми реформування 
медицини ми від-
криваємо таку ам-

булаторію. Нарешті сімейні 
лікарі прийшли і в селище 
Авангард. Ми створили всі 
умови для того, щоб його 
мешканці могли отримати 
якісну первинну медичну 
допомогу, – зазначив він.

Селище давно очікува-

ло на такий заклад, тому і 
на відкриття зібралося ба-
гато народу. Тут – і старі, й 
малі. У цей день вони захо-
дять до сучасної амбулаторії 
на оглядини, сподіваючись, 
що дійсних причин завітати 
сюди відтепер буде менше.

___________________________________________________________ Анна РОДІЧКІНА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

g Акции добра

Осуществление мечты – ко дню рождения
Уже в течение двух лет свой постоянный 
проект – «Система сопровождения и по-
мощи детям из семей, пребывающих в 
сложных жизненных обстоятельствах» – 
реализует Криворожская городская орга-
низация Партии регионов. Проект работает 
по разным направлениям, но всегда имеет 
точный адрес – помощь конкретной семье. 

Так было и на прошлой 
неделе, когда осуществи-
лось заветное желание од-
ного из юных криворожан 
– Андрея Бурачука. Он по-
лучил от народного депу-
тата Украины, председате-
ля городской организации 
Партии регионов Кон-
стантина Павлова пода-
рок, о котором мечтал. Это 
– современный компьютер 

с необходимым оборудо-
ванием и программным 
обеспечением.

Андрей подрастает в се-
мье, которой живется очень 
нелегко. Единственная точ-
ка опоры здесь – бабуш-
ка, и она самоотверженно 
растит обоих внуков, для 
младшего из которых мир 
практически ограничен их 
квартирой, вследствие тя-

желого заболевания и ин-
валидности. Старший, Ан-
дрей, учится в 8 классе, и 
Зою Павловну радует то, 
что в последнее время внук 
серьезно увлекся компью-
тером.

– Проект сопровожде-
ния детей из семей, пре-
бывающих в сложных жиз-
ненных обстоятельствах, 
был создан в нашей орга-
низации для того, чтобы 
системно помогать таким 
ребятам, – говорит за-
меститель председателя 
Криворожской городской 
организации Партии реги-
онов Олег Жицкий. – Наша 
главная цель – через реше-
ние социальных, бытовых, 

юридических вопросов 
оставить ребенка в своей 
семье. Ведь и социологиче-
ские исследования, и ста-
тистика свидетельствуют о 
том, что 90% детей, родите-
ли которых выросли в дет-
ских домах и приютах, тоже 
оказываются там. Чтобы 
разорвать этот порочный 
круг, в нашей области по 
инициативе губернатора 
Александра Вилкула соз-
даются семейные детские 
дома, несколько из них уже 
действуют в нашем городе, 
реализуются другие соци-
альные проекты. Согласно 
нашему проекту, депута-
ты от Партии регионов за-
креплены за конкретными 

семьями, поэтому знают 
проблемы ребят и участву-
ют в их решении. За время 
существования этого про-
екта наша городская орга-
низация оказала конкрет-
ную помощь по разным 

направлениям более чем 
300 криворожским семьям.

Для Андрея стало двой-
ным сюрпризом, что же-
ланный подарок он по-
лучил накануне своего 
15-летия.

_____________________________________________________________________________________________________________________________ Дарья АКУЛОВА.

g Зустрічаючи Святого Миколая
Благодійність по-студентськи

Не чекати, доки Миколай покладе подарунки 
під подушку, а самим їх роздати. Так вирішили 
криворізькі студенти.

«Щасливі діти» – це назва благодійної акції, 
яку ініціювали й влаштували представники 
молодіжного виконкому. У кожному виші на-
вчаються студенти з багатодітних родин. З пода-
рунками та солодощами вирішили організатори 
акції завітати напередодні Дня Святого Миколая 
до таких сімей. Для цього збирали кошти близько трьох тижнів. Акцію 
підтримав комітет у справах сім’ї і молоді виконкому міської ради.

– Подарунок визначаємо від потреб родини, – говорить заступник го-
лови молодіжного виконкому Олександр Ворончук, один з організаторів 
акції. – Декому даруємо побутову техніку, дехто більше потребує фінан-
сової допомоги.  Ось у понеділок привітали дві родини, де навчаються 
студенти з Металургійного інституту Криворізького національного уні-
верситету.  Студрада цього вишу і її голова Діана Тализіна, до речі, добре 
попрацювали: за найменшої кількості студентів з-поміж усіх інститутів 
вони зібрали найбільше коштів – близько півтисячі гривень.
__________________________________ Анна РОДІЧКІНА.

g До Дня працівників суду

Остання інстанція
Минулої суботи працівники суду 
відзначали своє професійне свято. 
Напередодні у виконкомі міськради був 
влаштований урочистий прийом, на яко-
му секретар міськради Сергій Маляренко 
вітав представників судової гілки влади 
Криворіжжя. 

Він підкреслив значущість ро-
боти суддів, зазначивши, що люди 
до суду звертаються як дійсно до 
останньої інстанції, коли вичерпа-
ні всі інші можливості.

– Треба мати дуже велику муж-
ність, аби взяти на себе відпо-
відальність за подальшу долю 

людини, під-
приємства чи 
й усього міста, 
– зауважив С. Маляренко, зверта-
ючись до присутніх. – І від ваших 
підходів та зважених рішень зале-
жить дуже й дуже багато для всьо-
го суспільства. Тож вітаю з вашим 

професійним святом та зичу 
вам благополуччя, затишку в 
сім’ях, упевненості в завтраш-
ньому дні та задоволення від 
здійснюваної роботи. І скажу, 
що все виходить тільки тоді, 
коли працюємо всі разом за-
ради спільної мети.

Виконуючи приємну місію, 
С. Маляренко нагородив низ-
ку працівників суду грамо-

тами виконкому міськради. При-
єднуючись до привітань, голова 
Інгулецького районного суду Та-
мара Макарова зазначила:

– Бажаю своїм колегам перед-
усім міцного здоров’я, наполегли-
вості в досягненні мети та всіля-
ких гараздів. Нині судова галузь 
перебуває в стані реформування, 
яке спрямоване насамперед на ще 
більшу прозорість судочинства в 
Україні. І ми ніколи не повинні за-
бувати, що працюємо заради лю-
дей, а тому мусимо бути чуйними, 
людяними й такими, які слугують 
виключно інтересам суспільства.

___________________________________________________ Едуард БІЛИК. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

g Передплатникам на замітку  
Запрошуємо до юриста 

Прийом черво ногірничанського юриста, ви кладача Криворізького 
факуль тету Національного університету «Одеська юридична академія» 
Олени Анатоліївни Березовської відбудеться у понеділок, 24 грудня, 
з 16 до 18 години в при міщенні редакції газети «Червоний гірник» за 
адресою: пр. Металургів, 28. Якщо ви потребуєте кваліфікова ної відпо-
віді на запитання правової тематики, запрошуємо відвідати редакцію. 

Передплатники «ЧГ» отримують консультацію без коштовно, тож не 
забудьте взяти з собою квитанцію про передплату.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Тернівський район

Ходить, ходить 
Миколай, роздає 
гостинці

Учора за ініціативи управлін-
ня освіти і науки міськвиконко-
му  вихованці дитячого будинку  
№ 4 з Тернівського району та шко-
ли-інтернату №9 з Інгулецько-
го району побували в еліт-клубі 
«Олімп» ДП «Овація», де на них 
чекали святкова вечеря й цікава 
розважальна програма. 

А сьогодні, у День Святого Мико-
лая,  в гості до тернівських дітей-си-
ріт з подарунками завітали керівники 
району, підприємці, а також молодіж-
ні лідери ПАТ «Північний ГЗК». Напе-
редодні в рамках волонтерської акції 
«Майданчик добрих справ», що з іні-
ціативи генерального директора ПАТ 
«ПівнГЗК» Андрія Левіцького запо-
чаткована на комбінаті, вони провели 
з дитбудинківцями майстер-клас з 
приготування піци, футбольний тур-
нір та інші цікаві, повчальні заходи. 
Нині волонтери приготували дітям 
святкові подарунки. Постійним і не-
зрадливим другом дитбудинку №4 є і 
підприємець Станіслав Данильченко, 
який з подарунками також завітав на 
свято. Він постійно впродовж років 
допомагає дитбудинку в проведен-
ні ремонтів, при потребі забезпечує 
транспортом тощо. Та найбільшим по-
дарунком для цих дітей було б, якби про 
них згадали їхні мами, рідня, адже 
більшість вихованців цього дитбу-
динку – сироти при живих батьках.

Нові технології 
шахтного 
будівництва

У відповідності до інвестицій-
ної програми 2012 року до  ПАТ 
«Кривбасзалізрудком» надійшла 
нова техніка. 

Це 5 машин виробництва компанії 
MEYCO всесвітньо відомого концерну 
BASF, призначені для ведення під-
земного будівництва.  Нові машини 
дають змогу застосовувати сучасну 
технологію кріплення підземних ви-
робок з допомогою набризку на них 
спеціальної цементної суміші «Тек-
хард», яку випускає українсько-ні-
мецьке ТзОВ  «Мінова Україна». На 
сьогодні ПАТ «Кривбасзалізрудком» 
забезпечене сумішшю в повному об-
сязі. Чотири нові машини експлуату-
ватимуться в шахтобудівному управ-
лінні та одна – на шахті ім. Леніна. А 
поки що технічні менеджери компа-
нії-виробника проводять навчання з 
шахтобудівниками та гірниками, які 
працюватимуть на новій техніці.

Відходи у доходи
На ремонтно-механічному за-

воді ПАТ «Кривбасзалізрудком» 
стала до ладу нова сучасна віт-
чизняна ливарна піч, її виробник 
– фірма «Термоліт». 

З допомогою печі працівники ливар-
ної дільниці на чолі з Василем Вінничен-
ком  пускають у переплавку всі залишки 
дрібних металоконструкцій та металеві 
відходи, що накопичуються на шахтах 
комбінату. А далі з литва вони виготов-
ляють чимало таких потрібних для під-
земного виробництва нових деталей, 
як, приміром, деталі для скреперів,  
гальмівні колодки для електровозів,  
вагонні колеса, зчеплення, стрілочні 
переводи тощо.  Планується, що нова 
ливарна піч даватиме до 300 тонн лит-
ва на рік. А тим часом  ведуться ремонт 
і технічне переоснащення й старої печі, 
яка трудилася на  ремонтно-механічно-
му заводі з 2004 року.

Мотрона ПАНОВА.

З місця подій

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА (Кривий Ріг – Київ – Кривий Ріг) .  

Замість містики –  
фізично  
відчутна віра

У бутність головою минулої 
ВР Володимир Литвин затято 
пропонував відкрити установ-
чу сесію 2012 року, 12 грудня, о 
12 годині, не виключено – ще 
й 12-ти хвилинах. Цілком зро-
зуміле таке прагнення вдатись 
до хоч якогось закликання ви-
щих сил в ім’я додаткової під-
тримки при пошуку злагоди 
між вороже налаштованими 
законотворцями – освятити 
приміщення парламенту за-
боронили самі ж політики, бо 
одночасно тяжіли до непри-
миренних конфесій. Містичні 
нахили екс-спікера не знайшли 
схвалення й цього разу, перше 
засідання мало стартувати о 
10-й.

Намагаючись виглядати ба-
дьорим, Володимир Михайло-
вич вітає колег із обранням, 
перелічує важливих персон із 
числа виконавчої гілки влади 
та посланців інших держав, 
присутніх у залі. Доручає най-
старішому депутату, 81-річ-
ному Юхиму Звягільському 
зачитати текст Присяги народ-
ного депутата України. За якусь 
мить у фойє кожний із присут-
ніх у залі 433 обранців особисто 
підпише клятву вірності нації.

Ошатно оздоблена мону-
ментальна люстра над сесій-
ним залом розливає крізь 
кришталеві абажури міріади 
мерехтливих вогників, немов 
то ненайкраще недалеке ми-
нуле з полегшенням передає 
естафету сповненому оптиміз-
мом грядущому. Дивним чи-
ном відчутний на матеріаль-
ному рівні плин часу вселяє 
у присутніх також помітне на 
фізичному рівні сподівання на 
краще. Навіть не сподівання 
– віру! Загальні настрої під-
кріплює хор імені Верьовки 
могутнім «Боже, Великий, Єди-
ний, нам Україну храни!».

Схибити –  
не можна!

У просторих коридорах луна-
ють відгомони гімну духовнос-
ті й патріотизму,  піднесено 
вирують підписання депутат-
ських обітниць та наступна ви-
дача карток для голосування 

– завершальний штрих до 
визнання повноцінності вер-
шителя долі держави. Криво-
ріжців удостоюють такої честі 
в числі перших, одразу після 
складання Присяги.

Лаконічні заяви «Червоному 
гірнику».

Вячеслав Задорожний:
– День сьогодні знаменний 

не лише цікавим збігом чисел 
у даті. Найповнішою мірою 
наступає усвідомлення відпо-
відальності перед виборцями, 
майбутнім, власною совістю. 
Похитнутися, схибити не мож-
на аж ніяк!

Юрій Любоненко:
– Перебувати в елегійному 

настрої категорично бракує 
часу. Найперше слід змінити 
Бюджетний кодекс, нині не-
можлива ситуація, коли всі 
міста дотаційні, особливо Кри-
вий Ріг. Варто вирішувати пи-
тання, орієнтуючись на низку 
чітких чинників, як-то еколо-
гічне навантаження на одного 
мешканця. Оскільки Верховна 
Рада є колегіальним органом, 
необхідний постійний, щоден-
ний пошук компромісів, влас-
не, для того нас земляки сюди 
й відрядили – довести, що 
економічні міркування мають 
стати вирішальним чинником 
прийняття рішень, і аж ніяк не 
політичні мотиви.

Костянтин Павлов:
– Жорстка конкурентна ви-

борча боротьба забудеться 
нескоро. Це на краще, зна-
чить, народ глибоко пере-

ймається громадсько-полі-
тичним життям і покладає 
на новий склад вагомі на-
дії. Всі народні депутати від 
Кривого Рогу багато років 
трудились на відповідаль-
них посадах, володіють еко-
номічним та господарським 
досвідом. Маю тверду впев-
неність  у плідних здобутках 
нашої роботи. Незалежно від 
того, до якої фракції чи пар-
тії належать депутати, вони 
зобов’язані спрямовувати всі 
свої зусилля на відстоювання 
інтересів рядових громадян.

Найдосвідченіший за ста-
жем перебування в парла-
менті Дмитро Шпенов:

– У попередньому скли-
канні при прийнятті бю-
джету-2013 поза увагою ли-
шилось багато зауважень і 
пропозицій. Належить тер-
міново усувати недоречності, 
бо ті поправки давно обіцяні, 
вкрай необхідні, досконало 
розроблені та продумані. Го-
ловне завдання – відстояти 
збільшення бюджету Дніпро-
петровської області, це при-
зведе до зростання освоєних 
сум на місцях, спрямованих 
на підвищення добробуту 
людей. Мої громадські при-
ймальні на постійній основі 
діють у кожному райцентрі 
виборчого округу, проблеми 
громадян є влучними показ-
никами роботи парламен-
ту, саме за покращення тих 
красномовних оцінок треба 
боротися.

g Історичний момент

Вершителі долі держави

Минулої середи держава перегорнула чергову сторінку свого життєпису. 
Ще не заповнену хронікою, доленосними кроками, загальновідомими 
відомостями та версіями таємних змов. Проте незабаром усе те неодмінно 
з’явиться. Нині ж на майже порожньому аркуші ключовим записом є 
спогади про початок діяльності Верховної Ради України VІІ скликання.

Трохи роздумів в епілозі
«Криворізька четвірка» запевнила в дотриманні пе-

редвиборних програм, турботі про місто й виборців сво-
їх округів. Вони – постаті, відомі на малій батьківщині 
якраз непорушністю своїх слів. Щодо інших депутатів, 
після підписання кому – присяги, кому – декларації, 
встановилась звична для парламенту обстановка. З ві-
дірваними ґудзиками, розбитими носами, грімголоси-
ми маніфестами. З одного боку, звісно, дико зблизька 
споглядати цвіт нації в не самих приємних ракурсах. З 
іншого – відстоювання певних ідеологічних, а то й ду-
ховних переконань, не виключено, й варте публічного  со-
рому та синців. Наслідок: із ґвалтом, рукоприкладством, 
пікантними коментарями світової преси всього лише на 
другий день сесії обрали Голову ВР, віце-спікера, Прем’єр-
міністра; представники протилежних політичних флан-
гів дійшли хоч і формальної, але згоди в раніше повніс-
тю конфронтаційних поглядах. Можливо, тільки так 
народжується демократія, біль від пологів є її ціною, і 
шанувати перенесені муки належить, щоби не зазнати 
ще нестримнішого болю від їхньої повторної втрати?..
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g Актуальна тема

Своєчасна оплата – своєчасна робота
Щотижнево у виконкомах районних у місті рад 
проводяться оперативні наради із залученням 
представників підприємств – надавачів житлово-ко-
мунальних послуг, асоціації об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку, голів будинкових та 
квартальних комітетів.

Так, 14.12.2012 р. у виконкомі Інгу-
лецької районної у місті ради прове-
дено чергову оперативну нараду під 
головуванням Рижкова Є.В. – голови 
виконкому Інгулецької районної у 
місті ради та за участю заступника 
міського голови Вербицького Г.П.

На оперативній нараді розглянуто 
ряд важливих питань, що стосуються 
утримання житлового фонду міста 
всіх форм власності.

Одним із найважливіших питань є 
створення об’єднань співвласників 
багатоквартирного будинку.

Згідно з Законом України «Про 
об’єднання співвласників багато-
квартирних будинків» власники 
жилих та нежилих приміщень ма-
ють право створити об’єднання 
співвласників багатоквартирного 
будинку.

Основна діяльність об’єднання 
полягає у здійсненні функцій, що 
забезпечують реалізацію прав влас-
ників приміщень на володіння та 
користування спільним майном чле-
нів об’єднання, належне утримання 
будинку та прибудинкової терито-
рії, сприяння членам об’єднання в 
отриманні житлово-комунальних та 
інших послуг належної якості за об-
ґрунтованими цінами та виконання 
ними своїх обов’язків, пов’язаних з 
діяльністю об’єднання.

На сьогоднішній день на території 
Інгулецького району мешканцями 
багатоквартирних будинків вже 
створено 40 об’єднань співвласників 
багатоквартирного будинку, 29 з них 
здійснюють управління будинками 
самостійно через статутні органи. 

Мешканці цих будинків відповідно 
до Закону України «Про об’єднання 
співвласників багатоквартирних бу-
динків» на загальних зборах само-
стійно визначають розміри внесків 
на утримання будинків та їх при-
будинкових територій і визначають 
шляхи їх використання.

Так за вказані кошти в цих будин-
ках щорічно проводяться роботи по 
підготовці будинків до опалюваль-
них періодів, виконується ревізія 
запірної арматури, промивка та 
гідравлічне випробування систем 
централізованого опалення, відре-
монтовано під’їзди, наведено лад в 
підвальних приміщеннях та на при-
будинковій території.

Разом з тим, на виконання ст. 24 
вищезазначеного закону, з місько-
го бюджету виділяються кошти на 
виконання капітальних ремонтів 
конструктивних елементів будинків, 
які передані на балансовий облік 
об’єднань.

По Інгулецькому району виконано 
капітальний ремонт покрівлі ОСББ 
«50 років Жовтню, 34» – вул. 50 років 
Жовтню, 34, ОСББ «Каткова, 65» – 
вул. Каткова, 65, ОСББ «Ярославська, 
19» – вул. Ярославська, 19, ОСББ 
«Ярославська, 1» – вул. Ярославська, 
1, ОСББ «27 Парт’зїзду, 7» – вул. 27 
Партз’їзду, 7, ОСББ «Ярославська, 7» 
– вул. Ярославська, 7 ремонт систе-
ми гарячого водопостачання ОСББ 
«Інгулец-37» – вул. Добролюбова, 4, 
капітальний ремонт міжпанельних 
швів ОСББ «Інгулец-23» – вул. Катко-
ва, 41, ОСББ «Ярославська, 1» – вул. 
Ярославська, 1, ОСББ «Ярославська, 

7» – вул. Ярославська, 7, ОСББ «Ярос-
лавська, 19» – вул. Ярославська, 19, 
ОСББ «Ярославська, 11» – вул. Ярос-
лавська, 11 на загальну суму 1 134,8 
тис.грн.

Крім цього, у 2012 році виконано 
асфальтування прибудинкових те-
риторій житлових будинків – ОСББ 
вул. Ярославська, 1, 11, 19, на суму 
150,612 тис.грн.

Рішенням Криворізької міської 
ради від 29.12.2011 р. №860 за-
тверджено Програму підтримки 
об’ єднань співвласників багатоквар-
тирного будинку в м. Кривому Розі на 
2012-2016 роки.

Відповідно до п.6.2 зазначеної 
Програми одержувачами коштів та 
замовниками робіт з капітального 
ремонту конструктивних елементів 
є ОСББ. Це означає, що об’єднання 
мають право на свій розсуд обирати 
проектну організацію, яка виготов-
ляє проектно-кошторисну доку-
ментацію, а також підрядну органі-
зацію, яка виконуватиме ремонтні 
роботи.

Таким чином, для отримання ко-
штів для проведення капітального 
ремонту конструктивних елементів 
ОСББ надає до управління благо-
устрою та житлової політики необ-
хідний пакет документів.

В Інгулецькому районі в житлових 
будинках, де не створено об’єднання 
співвласників багатоквартирного 
будинку, діє управитель житловими 
будинками та їх прибудинкових те-
риторій – комунальне підприємство 
«Житлово-експлуатаційна організа-
ція №20».

Згідно з планами підприємства на 
2012 рік, які складено за результата-
ми проведеного у 2011 році осіннього 
огляду, з початку поточного року КП 
«ЖЕО №20» виконано ремонт покрів-
лі на 203 житлових будинках у обсязі 
28,9 тис. м2 (при цьому задоволено 

226 звернень мешканців).
Крім того, КП «ЖЕО №20» здій-

снено коригування графіка по ви-
конанню ремонтів покрівель з ме-
тою включення додаткових обсягів 
ремонтних робіт за зверненнями 
мешканців, які надійшли протягом 9 
місяців поточного року.

Станом на сьогодні підприємством 
протягом 2012 року виконано ре-
монт покрівлі на 215 житлових бу-
динках в обсязі 30, 3 тис.м2.

Водночас, зазначеним підпри-
ємством у поточному році виконано 
поточний ремонт системи холодного, 
гарячого водопостачання, водовід-
ведення та централізованого опа-
лення, а саме: замінено труб – 3,9 
тис. п.м., здійснено поточний ремонт 
міжпанельних швів на 43 будинках в 
обсязі 6,9 тис. п.м.

Проте, заборгованість мешканців 
за надані послуги з утримання бу-
динків та їх прибудинкових терито-
рій в Інгулецькому районі склала 6,8 
млн. грн.

Найбільшу заборгованість мають 
мешканці:

на вул. Сиволапа, №1 – 51,5 тис.
грн.

кв. №92 – 8,8 тис.грн.;
кв. №130 – 11,5 тис.грн.;
кв. №156 – 8,5 тис.грн.;
вул. Недєліна, №53 – 121,5 тис.грн.
кв. №204 – 4,5 тис.грн.;
кв. №316 – 4,4 тис.грн.;
кв. №405 – 2,9 тис.грн.;
кв. №517 – 2,7 тис.грн.
Разом з цим, своєчасна оплата 

мешканцями послуг з утримання 
будинків і споруд та прибудинкових 
територій надасть можливість упра-
вителям своєчасно виконувати ре-
монтні роботи, збільшувати їх обсяги 
та суттєво покращити якість цих по-
слуг, і відповідно – забезпечити ком-
фортне проживання у помешканнях 
багатоквартирних будинків.

____________________________________________________ Управління благоустрою та житлової політики міськвиконкому. 

Відкриваються 
ялинкові 
містечка

Трохи більше декади за-
лишилось до бою новоріч-
них курантів. Про очікуване 
святкування вже нагадують 
перші ялинкові красуні, що 
з’явилися в районі. Вже сьо-
годні, 19 грудня, біля ДП «Ова-
ція» ПАТ «Центральний ГЗК» 
буде урочисто відкрито одне 
з найбільших ялинкових міс-
течок.

– А вже через кілька днів вони 
будуть радувати око в інших гус-
тонаселених місцях, – пояснює 
завідуюча відділом з питань 
культури виконкому Жовтневої у 
місті ради Оксана Підглазна. – Зо-
крема, на Піонері, біля торговель-
ного центру «Терра», що на мікро-
районі Зарічний, у сквері «Ставки» 
(тут, до речі, ялинкове містечко 
з’явиться вперше). Облаштову-
ватимуть ялинки і в інших точках 
району. Нині День святого Мико-
лая, тож уже сьогодні в Палаці 
культури ПАТ «Кривбасзалізруд-
ком» відбудеться благодійний 
вечір для інвалідів. У всіх палацах 
культури району вже розпочина-
ються новорічні казки зі Сніжною 
королевою, тобто яскраві святку-
вання.

«Прописалася» 
дитяча ліга в 
ДЮСШ №4

Нещодавно одна з най-
більших спортивних споруд 
Жовтневого району – ДЮСШ 
№4 стала ареною проведен-
ня всеукраїнських зональних 
змагань.

Тут суперничали між собою 
представниці дитячої гандболь-
ної ліги, котрим по 12-13 років. 
Переможці зонального турніру (а 
він називався «Стрімкий м’яч») 
потрапляли до фіналу, який, ймо-
вірно, теж пройде в Кривому Розі. 
Збірна Дніпропетровщини добре 
виступила в цьому змаганні: ко-
манда дівчаток 2000 року наро-
дження стала першою, а 1999-го 
– посіла третє місце.

Баталії на призи 
Діда Мороза

У жодному районі нашого 
міста немає такого футзаль-
ного турніру серед дітлахів 
молодшого віку. Мається на 
увазі те, що він проводиться 
на призи… Діда Мороза. Чи 
не правда, трохи незвично?

– Подібного змагання ніхто в 
районах не організовує, ми ж за-
провадили його давно, – пояснює 
голова Жовтневого райспортко-
мітету Олександр Плакса. – Ха-
рактерно те, що спочатку були 
визначені переможці зональних 
змагань, а вже у фіналі зустрілися 
між собою сильніші. У результаті 
баталій перше місце дісталось 
дружній команді з міні-футболу 
КЗШ №126, друге – КЗШ № 71, тре-
тє – школярам КЗШ №111 (чет-
вертими були представники КЗШ 
№52). Усі переможці та призери 
отримали призи від Діда Мороза 
– солідні комплекти футбольної 
форми та м’ячі.

Віталій ТКАЧУК.

g  Живемо і пам’ятаємо

Статус у ліквідаторів аварії на ЧАЕС один – Герої!
День вшанування учасників ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС у Кривому Розі 
традиційно пройшов у Саксаганському районі. 
Перша частина урочистостей відбулася у виконкомі 
райради. Від міської влади щиру подяку героям 
– ліквідаторам техногенної катастрофи висловив 
заступник міського голови Костянтин Бєліков. Поба-
жав, аби ті далекі події залишилися тільки в історії і 
більше ніколи не повторилися.

– Імена кожного з вас, шанов-
ні герої – борці з трагедією, не 
забуті, – сказав Костянтин Ар-
кадійович. – У всіх навчальних 
закладах від Інгульця і до Тер-
нів проходять уроки патріотиз-
му і діти пишаються, що живуть 
поруч з вами. А місцева влада 
подбала, аби кожному з лікві-
даторів і постраждалих від вра-
ження атомом виділялися кошти 

на оздоровлення. У нас реально 
діють програми щодо підтримки 
всіх, хто виконував свій священ-
ний обов’язок у 1986-му та на-
ступних роках.

Нині у Кривому Розі прожи-
ває більше  3 тисяч ліквідаторів 
наслідків вибуху атомного ре-
актора. Попри всі незгоди, біль-
шість з них залишилася актив-
ними учасниками будівництва 

суспільства, показує приклад 
стійкості. Про це говорили самі 
чорнобильці.

А голова міської організа-
ції «Союз Чорнобиль Україна» 
Олексій Цибань поінформував 
присутніх товаришів про робо-
ту, яка виконується спільнотою, 
аби ліквідаторам жилося ще кра-
ще, аби вони не знали проблем з 
лікуванням тощо.

Із зали урочистості переміс-
тилися в парк Героям Чорноби-
ля – до пам’ятника криворізьким 
ліквідаторам аварії на ЧАЕС. До 
підніжжя лягли пломенисті кві-
ти як шана всім, хто виконав свій 
священний обов’язок перед Бать-
ківщиною, хто пожертвував своїм 
здоров’ям заради нас.

__________________________________________________________________ Микола КРАМАРЕНКО. Фото Андрія ТРУБІЦИНА. 
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Інгулецький р-н

Ремонт вартістю 
100 млн. грн.

На Південному ГЗК після ка-
пітального ремонту секції №1 
РЗФ-2 із тією ж метою зупине-
но секцію №3. 

У цей проект планується ін-
вестувати понад 100 млн. грн., 
окрім реконструкції метале-
вих конструкцій, передбачено 
впровадження автоматизованої 
системи управління технологіч-
ним процесом. Загалом до кінця 
2013-го року планується повністю 
оновити не менше трьох чвертей 
обладнання, у тім числі заміні 
підлягають 2 кульових млини, 26 
магнітних сепараторів, 5 вакуум-
фільтрів.

Голова правління ВАТ «ПівдГЗК» 
Михайло Короленко вважає мо-
дернізацію не лише виробничою 
необхідністю:

– Це відповідь на виклик сучас-
ного дня. Ринок жорстко вимагає 
підвищення якості залізорудної 
сировини, ми посилено працюємо 
в даному напрямі. Після модерні-
зації секцій на РЗФ-2 вміст заліза 
у концентраті зросте на 0,5% і ста-
новитиме 65%.

Ставка –  
на молодь

ІнГЗК розпочав втілення 
Програми співробітництва з 
Політехнічним коледжем КНУ 
з підбору обдарованої молоді. 

Студенти опановують профе-
сії слюсаря з ремонту рухомого 
складу, помічника машиніста 
теп ло- та електровоза, оператора 
поста централізації, приймальни-
ка-здавальника вантажів. Моло-
дим фахівцям передбачено мож-
ливості проходження дипломної 
та виробничої практик, створено 
належні умови знайомства з кор-
поративною культурою, історією, 
традиціями підприємства.

Дозвілля  
як запорука  
трудових  
досягнень

У спортивному клубі «Інгу-
лець» під егідою молодіжного 
та профспілкового комітетів 
Інгулецького ГЗК відбулося 
фізкультурно-розважальне 
свято «Нумо, хлопці!». 

Сильні, мужні, винахідливі па-
рубки з комбінату та підприємств-
партнерів змагались у спритності 
та гостроті розуму. Численні 
групи вболівальників підтриму-
вали команди на шляху здобуття 
лаврів найдостойніших лицарів 
сучасності. Славу переможців 
вибороли працівники кар’єру, 
трохи не дотягнувся до лідер-
ських позицій цех технологічного 
автотранспорту, гідно на третю 
сходинку зійшли залізничники. 
Переможці отримали заохочення 
та сертифікати на відпочинок у 
боулінг-клубі. Вітаючи учасників 
змагань, в. о. головного інженера 
Сергій Кучер наголосив, що голо-
вна місія подібних заходів полягає 
в організації корисного дозвілля, а 
гарний настрій, міцна дружба, до-
бре здоров’я завжди є запорукою 
трудових досягнень.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.

Інгулецькому району – 50

g Золотий ювілей
Спасибі Євгену Рижкову, що повернув депутатів у молодість

Цими днями в Інгулецькій районній раді пройшла 
урочиста сесія – зібрання депутатів місцевих рад усіх 
скликань, починаючи з 1962-го по нинішній рік. Причи-
на для цього була вагома – 50-річчя славного надзви-
чайно працьовитими людьми району.

У президію запросили шанованих і авторитетних лю-
дей: заступника міського голови, куратора району Ва-
лентину Бєрлін, екс-голову райради Аллу Лєвшину і нині 
діючого голову районної ради Євгена Рижкова. Останні 
по черзі доповіли депутатам про виконану роботу за 
минулий період, згадали всіх, хто прославляв район. А 
це – Герої Соціалістичної Праці Іван Савицький, Микола 
Ємельянов, Валентин Мироненко, без перебільшен-

ня самородок – Герой Праці Олександр Кривохижа...
В ці дні писати і говорити про район-ювіляр будуть дуже 

багато. Але мені вже зараз хочеться виділити унікальність 
робітничих і керівних кадрів вихідців з Інгулецького ра-
йону. Приміром, робітники Південного ГЗК першими 
освоїли підняття руди на-гора залізничним транспортом і 
потім ділилися досвідом на всіх ГЗК Кривбасу і Радянсько-
го Союзу. Про потенціал керівників високого рівня годі й 
говорити. Саме в Інгулецькому районі кувалися керівні 
кадри для міста, області, України...

Інгулецький район і сьогодні передовик у праці, пока-
зує приклад розбудови не лише місту, а області і держа-
ві. До ста літ і далі процвітати тобі, рідний районе!

Микола КРАМАРЕНКО, депутат міської ради від Інгулецького району (1991-1995 рр.).

Розвиток – стрімкий і гармонійний!
Голова Інгулецької 
районної у місті ради 
Євген Рижков багато зро-
бив для рідного міста, але, 
крім цього, він щасливий 
тим, що побудував буди-
нок, посадив дерево, ви-
ростив сина та має наснагу 
продовжувати працювати 
на благо району.

– Євгене Вікторовичу, район 
святкує 50-ту річницю з дня за-
снування. Якими здобутками 
він звітує до святкової дати?

– Здавалося б, 50 років – це не 
так уже і багато, та все ж… Нині 
Інгулецький район розвивається, 
змінює обличчя на краще, стає 
комфортнішим для проживан-
ня, зростає його економічний та 
культурний потенціал. Спільни-
ми зусиллями регіональної, місь-
кої, районної влад та за підтрим-
ки промислових підприємств 
впроваджуються проекти і пла-
ни, спрямовані на соціально-еко-
номічний і культурний поступ. 
Відзначу, що вперше за останні 
роки ми знайшли можливість по-
ліпшити житлові умови молодим 
лікарям та вчителям і докладемо 
максимум зусиль для продовжен-
ня цієї роботи.

Особлива гордість – останні 
звершення. За ініціативи та під-
тримки губернатора Дніпропе-
тровської області Олександра 
Вілкула в рамках програми гу-
бернатора «Місто без околиць», 
спільно з ВАТ «Південний ГЗК» у 
2012 році завершено комплексну 
реконструкцію проспекту Півден-
ний, а саме: прокладено безшумні 
трамвайні колії, оновлено покрит-
тя автодоріг і тротуарів. Проспект 
Південний є магістральною тран-
спортною артерією Кривого Рогу, 
віднині проспект виглядає по-
святковому. Особливо ввечері, 
коли вмикається модернізована 
сучасна ілюмінація, центром якої 
є відновлений сяючий фонтан. 

Також відбулась реконструкція 
парку ім. І.Савицького, пляжу з 
прекрасними спортивними поля-
ми та зоною відпочинку. На дво-
рових територіях встановлено 
дитячі майданчики. Ще в рамках 
цієї програми та корпоративної 
програми соціального партнер-
ства компанії Метінвест рекон-
струйовано проспект Перемоги – 
центральну вулицю мікрорайону 
Інгулець.

За підтримки та участі депута-
тів усіх рівнів реконструйовано 
проспект Седнєва і Комсомоль-
ську алею, упорядковано парк 
50 років ВЛКСМ, відновлено зо-
внішнє освітлення в селищі Зе-
леному, встановлено дитячі май-
данчики, гімнастичні комплекси.

У районі відновлено прекрас-
ний досвід шефської допомоги 
підприємств закладам освіти. Од-
ним з найбільших проектів стала 
реконструкція шкіл у селищах 
Зеленому та Матрьонівці. У КЗШ 
№101 перебудовано сантехніч-
ні приміщення, відремонтовано 
покрівлю, замінено дерев’яні ві-
кна на енергозберігаючі, полаго-
джено ганок і стіни. У 67-й школі 
оновлено дах, фасад, спорудже-
но пандус. За кошти міського 
бюджету в навчальних закладах 
встановлено спортмайданчики, 
які стали центром фізичної куль-
тури для мешканців району.

Інгулецький район є засновни-
ком та хранителем традицій, ві-
домих далеко за межами Кривого 
Рогу, зокрема це обласний відкри-
тий фестиваль дитячої та юнаць-

кої творчості «Срібне джерельце», 
метою якого є відродження пріо-
ритетних напрямів у популяриза-
ції народних традицій і звичаїв, 
духовних цінностей, відновлення 
історико-етнічних особливос-
тей українського народу, а також 
сприяння популяризації народної 
творчості в молодіжному середо-
вищі. Він став першою сходинкою 
до великого мистецтва таланови-
тій молоді від 8 до 18 років, яка 
цікавиться мистецтвом, піснями 
та національними танцями. Це і 
військово-спортивна гра «Інгуль-
чани», що проводиться вже 17-й 
рік поспіль з метою підбиття під-
сумків військово-патріотичної 
роботи, вдосконалення фізичної 
і моральної підготовки молоді до 
служби у Збройних силах Укра-
їни, підвищення рівня військо-
во-патріотичного виховання, ор-
ганізації змістовного дозвілля, 
культурного відпочинку молоді. 
Святкування Дня Перемоги вже 
40 років Інгулецький район пер-
шим у країні розпочинає о 4-й го-
дині ранку.

– Які обрії плануєте підкори-
ти?

– Турбот вистачає сповна, в усіх 
сферах. Вважаю, Інгулецький ра-
йон розвивається гармонійно, цю 
тенденцію слід продовжити. На 
часі розгорнулось реформуван-
ня, як і в усій державі, медици-
ни, комунального господарства, 
слід подбати про облаштування 
культурного дозвілля громадян, 
спорт, підтримувати підприєм-
ців, наповнювати бюджет... Не 

перелічити всіх напрямів, потре-
буючих особливої уваги. Надзви-
чайно приємно говорити про це: 
інгульчани – депутати обласної, 
міської, районної рад щосили до-
лучаються до вирішення постав-
лених завдань. Значить, осили-
ти всі омріяні рубежі й нагальні 
справи – реально!

– Якими будуть ваші поба-
жання жителям району напере-
додні свята?

– Дякую жителям району за 
нашу злагоджену роботу, упев-
нений, що ми завжди будемо зна-
ходити порозуміння для того, 
щоб наш район динамічно роз-
вивався, а люди жили краще. Ра-
зом з усіма радію і я успіхам на-
шого району, переживаю за його 
проблеми і щиро вірю – ми змо-
жемо зробити його кращим, за-
можнішим, привабливішим. А 
це значить: необхідно ще тісні-
ше працювати заради досягнен-
ня планів у майбутньому. Зичу 
щастя, здоров’я, благополуччя в 
кожну родину і кожен дім. Нехай 
щодня ваше життя наповнюється 
радістю, теплом і новими здобут-
ками, а ваші добрі справи при-
множать славу рідної України та 
нашого району!

Юлія ШЕВЧЕНКО.

У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ 

РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про утворення  

нових районів у містах  
Запоріжжі,

Кривому Розі та Одесі  
Української РСР

( Відомості Верховної Ради 
(ВВР), 1963, N 2, ст. 33 )

Враховуючи значне збільшення на-
селення і зростання економіки у містах 
Запоріжжі, Кривому Розі та Одесі, Пре-
зидія Верховної Ради Української РСР  
п о с т а н о в л я є:

1. Утворити нові райони:
Шевченківський – в місті Запоріж-

жі, за рахунок території Жовтневого і 
Орджонікідзевського районів;

Інгулецький – в місті Кривому Розі, 
за рахунок території Дзержинського 
району, підпорядкувавши Інгулецькій 
районній Раді м. Інгулець Широків-
ського району і смт Рахманівку;

Київський – в місті Одесі, за рахунок 
території Іллічівського і Приморського 
районів, підпорядкувавши Київській 
районній Раді смт Іллічівку.

2. Доручити виконкомам Запо-
різької, Дніпропетровської і Одеської 
обласних Рад депутатів трудящих ви-
значити межі зазначених в п. 1 цього 
Указу новоутворених районів.

Голова Президії  
Верховної Ради Української РСР 

Д.КОРОТЧЕНКО.
Секретар Президії Верховної 

Ради Української РСР А.ЗЛЕНКО. 
м. Київ, 30 грудня 1962 р.

Указом Президії Верховної Ради УРСР  від 30 грудня 1962 року 
за рахунок виділення частини Дзержинського району та підпо-
рядкування міста Інгулець і селища Зелене Широківського райо-
ну було створено четвертий промисловий район — Інгулецький. 
До його складу ввійшли більше 50 підприємств промисловості та 
будівництва, 2 будинки культури, 3 клуби, 11 шкіл, 4 бібліотеки, 
кінотеатр, 15 дитячих дошкільних закладів, музична школа № 7, 
11-та міська лікарня.

У відповідності до Указу Президії Верховної Ради УРСР з 3 січня 
1963 року місто Інгулець підпорядковане Інгулецькому району.

Площа району складає 105 кв. км, загальна протяжність –  57 км. 
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g Відзначаємо кращих
Положення міського огляду-конкурсу на кращу організацію 
новорічних, різдвяних культурно-мистецьких заходів 
у ялинкових містечках, закладах культури та мистецтва

Організатором міського огляду-конкурсу на 
кращу організацію новорічних, різдвяних культур-
но-мистецьких заходів у ялинкових містечках, за-
кладах культури та мистецтва міста є управління 
культури і туризму виконкому Криворізької місь-
кої ради.

Мета міського огляду-конкурсу
Міський огляд-конкурс на кращу організацію 

новорічних, різдвяних культурно-мистецьких за-
ходів у ялинкових містечках, закладах культури 
та мистецтва міста проводиться з метою пошуку 
нових цікавих форм змістовного дозвілля дітей 
та підлітків, виховання у підростаючого покоління 
поваги до народних традицій, свят та обрядів.

Умови проведення міського огляду-конкурсу
У міському огляді-конкурсі на кращу організа-

цію новорічних, різдвяних культурно-мистецьких 
заходів у ялинкових містечках, закладах культури 
та мистецтва міста беруть участь заклади культу-
ри клубного типу незалежно від форм власності, 
центри дитячої та юнацької творчості, міські теа-
три.

Міський огляд-конкурс на кращу організацію 
новорічних, різдвяних культурно-мистецьких за-
ходів у ялинкових містечках, закладах культури та 
мистецтва (далі – огляд-конкурс) проводиться з 
19 грудня 2012 року по 06 січня 2013 року.

В програмі міського огляду-конкурсу:
 – масове дійство біля ялинки;
 – театралізована новорічна (різдвяна) вистава.
Критерії оцінки проведення культурно-

мистецьких заходів у клубних закладах:
 – художньо-постановочний рівень культурно-

мистецького заходу;
 – режисерське вирішення проведення заходу у 

відповідності до народних традицій, використан-
ня українського фольклору, персонажів україн-
ських казок та нових цікавих форм;

 – художнє та музичне оформлення;
 – рівень виконавчої майстерності учасників за-

ходу;
 – масовість заходу, організація глядача та ви-

ступів колективів художньої самодіяльності;
 – якість реклами;
 – забезпечення безпеки проведення масового 

заходу (наявність протипожежних засобів, запас-
них виходів; належний стан електричних комуні-
кацій, приладів тощо);

 – мова заходу – державна.
Критерії оцінки проведення куль-

турно-мистецьких заходів у місь-
ких театрах:

 – емоційність та виразність виконав-
ської майстерності;

 – сценічна культура;
 – актуальність теми та компози-

ційна побудова програми;
 – оригінальність режисерського ви-

рішення;
 – ступінь активізації глядачів;
 – якість реклами;
 – забезпечення безпеки проведення 

масового заходу (наявність протипожеж-
них засобів, запасних виходів; належний 
стан електричних комунікацій, приладів тощо);

 – мова заходу – державна.
Критерії оцінки проведення культурно-

мистецьких заходів в ялинкових містечках:
 – художнє та музичне оформлення ялинкового 

містечка, його відповідність до народних тради-
цій, використання українського фольклору, персо-
нажів українських казок та нових цікавих рішень 
в оформленні;

 – святкове вбрання ялинки;
 – наявність ігрового майданчика та атракціонів 

для дітей, їх кількість, стан та доречність;

 – благоустрій прилеглої території;
 – наявність та якість реклами щодо 

роботи ялинкового містечка;
 – забезпечення протипожежної без-

пеки, запобігання нещасним випадкам 
під час проведення новорічних та різд-
вяних заходів;

 – мова заходу – державна.
Нагородження:

Переможці огляду-конкурсу нагороджуються 
дипломами та подарунками.

Заявки на участь у огляді-конкурсі подаються 
до оргкомітету не пізніше 19 грудня 2012 року за 
адресою: м. Кривий Ріг, площа Радянська, 1 (кімн. 
220, 112).

Телефони для довідок: 74-69-39, 74-73-24.
Форма заявки:
 – назва закладу культури;
 – назва заходу, вистави, хронометраж ;
 – кількість учасників заходу;
 – автор, режисер – постановник заходу;
додаток-сценарій заходу (крім театрів).

______________________________________________ Управління культури і туризму виконкому Криворізької міської ради.

g Презентація нового проекту для підприємців

У Кривому Розі створено єдину в Україні 
електронну програму спрощення процедур

У криворізькому муніципальному центрі послуг 
відбулась презентація нового пілотного проекту 
«Електронна система оцінки якості надання послуг». 
Він створений з метою спрощення дозвільних проце-
дур у сфері господарської діяльності, раціонального 
скорочення кількості документів і процедурних дій.

– Проект став переможцем об-
ласного конкурсу серед проектів 
і програм розвитку місцевого са-
моуправління в минулому році, 
– сказав, відкриваючи презента-
цію, міський голова Юрій Вілкул. 
– Ця програма – ще один крок 
уперед у тому, щоб не було коруп-
ції. Програма дає можливість в 
електронному вигляді звертатись 
у центр муніципальних послуг і 
одержувати всі необхідні пого-
джувальні документи. Вона наба-
гато спрощує роботу, прискорює 
її. Для того, щоб ми могли швид-

ше відповісти на всі запитання 
наших підприємців і мешканців 
нашого міста чи видати їм усі по-
годжувальні документи. Тут у нас 
працюють 33 різних служби з на-
дання 226 послуг. І думаю, що це 
така єдина програма в Україні, у 
жодному місті її поки що немає. 
Гадаю, що підприємці та мешкан-
ці Кривого Рогу оцінять цю про-
граму й побачать, що ми робимо 
все для абсолютної толерантності, 
прозорості діяльності всіх пого-
джувальних органів, у тому числі 
міськвиконкому й міськради. Пе-

реконаний: усе це поліпшить на-
дання якісних послуг городянам.

Детально ознайомила присут-
ніх із новою програмою заступ-
ник начальника відділу дозвіль-
но-погоджувальних процедур 
виконкому Криворізької міськ-
ради Ольга Шаповалова.

– Ми виграли обласний гранд, 
тому протягом цього року прово-
дилась велика робота по впрова-
дженню цієї програми, – зазначи-
ла вона. – Програма насамперед 
спрямована на спрощення по-
годжувальних процедур для 
суб’єктів господарювання. Це її 
перший етап: зменшення кон-
тактів службовців із заявником. 
Кінцева мета програми – це мож-
ливість надання документів по-
годжувального характеру в елек-
тронному вигляді. Тобто, сидячи 
вдома чи в офісі, суб’єкт госпо-
дарювання може через мережу 
Інтернет зайти на наш сайт, за-
реєструватись і заповнити необ-
хідні форми, надати свою заяву 
у сканованому вигляді. І одразу 
адміністратор, отримуючи ці до-
кументи в електронному вигля-
ді, відправляє їх дозвільному ор-
гану. Тобто скорочується строк 
процедури – 1-2 дні. Оскільки 
згідно з існуючим законом до-
кументи повинні передаватись 
цього дня або ж наступного у від-
повідні органи. Місто в нас дуже 
велике, деякі процедури викону-
ються в Дніпропетровську. Тому 
це вже спрощує на цьому етапі 

виконання процедури. Одна із 
складових – це виконавча дисци-
пліна, програма адміністратора 
здійснює контроль за виконан-
ням як нашими співробітниками, 
так і працівниками погоджуваль-
них органів, контроль за строка-
ми, якістю виконання процедур. 
Тобто йдеться про недопущення 
невмотивованих відмов.

Ми створили таку систему, щоб 
ефективно й поступово перейти 
на систему електронного управ-
ління. А це вже майбутнє! Два мі-
сяці тому прийнятий Закон «Про 
адміністративні послуги», який 
передбачає наявність таких про-
грам і обігу електронної докумен-
тації, котру буде введено із січня 
2014 року. Ми дещо пішли на ви-
передження. Думається, що пре-
зентована нами програма буде 
корисна криворізьким підприєм-
цям. Уже на другому її етапі хоче-
мо перенести її на всі адміністра-
тивні послуги, котрі надаються в 
нашому муніципальному центрі. 
Програма вже запрацювала, єди-
ний нюанс: на сьогодні електрон-
ний документ, який отримуємо 
і переправляємо заявнику, поки 
що не має юридичної сили. Та 
вже розроблено законопроекти, 
котрі в наступному році будуть 
прийняті. І котрі дозволять нею 
користуватись суб’єктам госпо-
дарювання із сканованими копі-
ями, з відповідними підписами 
виконавця, держадміністратора 
та самого заявника.

Віталій ТКАЧУК. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

На часі

За життя прий-
деш ніх поколінь

У День вшанування учасни-
ків ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС поруч 
пам’ятного знака постражда-
лим при ліквідації аварії на 
ЧАЕС, відбувся мітинг на честь 
загиблих учасників ліквідації 
аварії на ЧАЕС. 

До підніжжя лягли живі квіти, 
покладені представниками ке-
рівництва району, громадської 
організації «Довгинцівська та 
Дзержинська районна організація 
міста Кривого Рогу Всеукраїнської 
громадської організації інвалідів 
«Союз Чорнобиль Україна», учасни-
ками ліквідації аварії на ЧАЕС, вдо-
вами померлих ліквідаторів аварії 
на ЧАЕС, мешканцями району.

Усього в Довгинцівському ра-
йоні на обліку нині перебуває 746 
громадян, постраждалих від на-
слідків аварії на Чорнобильській 
АЕС. І ми всі маємо бути вдячни-
ми за їхній подвиг та втрачене 
здоров’я, а подекуди й саме жит-
тя, покладені за те, щоб на укра-
їнській землі могли вільно жити 
прийдешні покоління.

Зекономлений 
мільйон

Колись Г. Форд зауважив, що 
зекономлений мільйон – це 
зароблений мільйон. 

Про цей вислів не зайве згадати 
й нашим підприємцям, особливо 
тим, хто не прийшов на нещодав-
ній семінар із суб’єктами госпо-
дарювання щодо застосування в 
об’єктах бізнесу енергозберігаючих 
технологій, заощадливого торго-
вельно-технологічного обладнан-
ня, екологічно-чистих санітарно-
гігієнічних засобів тощо. Одним зі 
співорганізаторів заходу виступило 
управління розвитку підприємни-
цтва виконкому міськради.

Зацікавлені в економії власних 
непродуктивних витрат отримали 
на семінарі чимало корисної ін-
формації, як методологічної, так 
і практичної, й уже мають краще 
розуміння, де можна зекономити 
під час ведення діяльності.

Утім, подібні семінари, як обіця-
ють організатори, проходитимуть 
й у подальшому.

Кінець світу  
переноситься  
на наступний  
тиждень

Хтось розраховує, що вже 
наприкінці нинішнього тижня 
станеться кінець світу. 

Натомість криворізькі елек-
трики з цим твердженням не 
згодні, адже за їхніми планами 
деякі вулиці району будуть зне-
струмлені тільки наступного тиж-
ня. Це потрібно для проведення 
ремонтів на електромережах, які 
триватимуть упродовж робочого 
часу з 24 по 29 грудня. Роботи про-
водитимуться, зокрема, на таких 
вулицях, як Старих більшовиків, 
Літке, Янки Купали, Лафарга, Во-
лодимирівській та деяких інших. 
Внаслідок цього можливі відклю-
чення споживачів з 9 до 17 години 
з поверненням напруги надвечір.

А щодо кінця світу, що буцімто 
відбудеться в п’ятницю, то авто-
ритетно запевняємо – нічого не 
буде. І наступний суботній ранок 
стане тому підтвердженням.

Едуард БІЛИК.
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g Реклама g Оголошення

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Дзержинський р-н

g Твої люди, Криворіжжя

Вивчіть гімн, і тоді поговоримо
У нашій постійній рубриці у любові до Кривого Рогу 
зізнається власниця найбільшого квіткового магазину 
в місті «Бізнес-букет» Людмила Скрипковська – успішна 
бізнес-леді, яка близько 20 років свого життя віддала 
квітам і… нашому місту.

– Людмило Володими-
рівно, ви народилися у 
Кривому Розі?

– Ні, я не корінна кри-
ворожанка, я кримчанка. 
Коли переїздила сюди, 
мене відмовляли. Але 
саме тут я нарешті зна-
йшла себе, друзів, втілила 
свої мрії, навчилась отри-
мувати задоволення від 
життя. Я пробувала роз-
починати бізнес в інших 
містах, та лише в Кри-
вому Розі справи пішли 
успішно. А коли людина 
пізнає радість від роботи, 
самореалізації, то відпо-
відно налагоджується і 
особисте щастя.

– Де ви найбільше лю-
бите бувати?

– Вечорами любимо 
вдвох із чоловіком мча-
ти машиною по місту. 
Нам подобаються широкі 
освітлені вулиці, де мож-
на хоч у 5 рядів їхати. На 
Водохреща обов’язково 
їздимо на Карачуни: чо-
ловік пірнає в ополонку, 
а я тільки духом збира-
юсь, та поки що ніяк не 
відважусь. Влітку нам 
подобається відпочивати 

в кафе «Соллі», а взимку 
– де тепліше, у рестора-
ні «Танго». А от відпуст-
ку проводимо не в місті. 
Виїжджаємо по черзі, бо 
кинути роботу не може-
мо – треба вести бізнес, 
давати поради працівни-
цям. Я завжди тримаю 
кілька секретів «у рукаві» 
і час від часу дивую ними 
своїх працівниць.

– Що б ви хотіли змі-
нити на краще?

– Мабуть, екологію. А 
ще турбують питання 

освіти: хотілось би, 
щоб наших діток у 
дитсадках, школах 
та вишах навча-
ли не за гроші. Вважаю, 
здіб ним дітям треба при-
діляти більше уваги – це 
майбутнє і міста, і дер-
жави.

– Плануєте все по-
дальше життя пов’я-
зати з Кривим Рогом?

– Так уже пов’язали. За 
кордон, принаймні, точ-
но не тягне.

– І дітей також не тяг-

не, бо ніхто їм не дозво-
ляє, – жартома втруча-
ється в розмову чоловік 
Людмили Володимирів-
ни Геннадій Новиков. 
– Місто своє вважаємо 
унікальним, воно дру-
жить з Європою і з усім 
світом. Нікуди звідси не 
поїдемо.

– Ви можете зізна-
тись, що любите Кри-

вий Ріг, чи просто зви-
кли до нього?

– Любимо. Скучаємо 
за домівкою у відряджен-
нях. Особливо, витрача-
ючи нерви у столичних 
пробках, із вдячністю зга-
дуємо наші вільні дороги. 
До речі, ми частенько ек-
заменуємо бізнес-парт-
нерів на знання гімну 
їхнього рідного міста. І 
жоден з них похвалитись 
не може. Тільки криво-
ріжці знають слова свого 
гімну і співають його. Ну 
що ж, – жартуємо в колі 
знайомих, – наступного 
разу вивчіть свій, і тоді 
будемо вести з вами діло-
ві перемовини.

_________________________________________________________________________ Тетяна ДРЄЄВА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

Подробиці

Публічні слухання
Відповідно до розпорядження місь-

кого голови від 11.12.2012 №301-р 
«Про проведення публічних слухань» 
у муніципальному центрі послуг міста 
Кривого Рогу (50101, м. Кривий Ріг, пл. 
Радянська, 1) 21.12.2012 о 16.00 від-
будуться публічні слухання з питання 
обговорення проекту регуляторного 
акта – рішення міської ради «Про 
затвердження Тимчасового порядку 
щодо встановлення меж зони дії осо-
бистого сервітуту під тимчасовими 
об’єктами для здійснення підприєм-
ницької діяльності».

Проект зазначеного рішення ви-
конкому міської ради розміщено в 
міській комунальній газеті «Червоний 
гірник» від 28.11.2012 та на офіційній 
веб-сторінці Криворізької міської ради 
в мережі Інтернет www.kryvyirih.
dp.ua у підрозділі «Регуляторна полі-
тика» розділу «Інформаційна база».

Консультацію з питання проведення 
публічних слухань можна отримати у 
виконкомі міської ради за адресою: 
50101, м. Кривий Ріг, пл. Металургів, 
36-б у розробника проекту рішен-
ня – управління земельних ресурсів 
виконкому міської ради (каб. № 217, 
тел. 74-24-33) та управління розвитку 
підприємництва (каб. № 505, тел. 74-
12-03).

Запрошуємо громадян, суб’єктів 
господарювання, їх об’єднання, пред-
ставників громадських організацій 
міста, комунальних підприємств та 
консультативно-дорадчі органи від-
повідно до процедури здійснення 
державної регуляторної політики 
взяти участь в обговоренні вищезаз-
наченого проекту рішення виконкому 
міської ради.

Управління земельних ресурсів 
виконкому міської ради.

Людмила Скрипковська з донькою та 
чоловіком.

Квіткове багатство.

Не старіють  
душею ветерани

А ще їхньому завзяттю, пе-
реконані, може позаздрити 
немало наших більш молодих 
співгромадян. Тож недаремно 
на рахунку криворізьких вете-
ранів чимало добрих справ і 
починань.

Про це йшлося нещодавно в 
Дзержинському районі. Тут, у ви-
конкомі районної ради, відбулося 
засідання активу Дзержинської 
районної організації ветеранів. На 
зустрічі голова ради Криворізької 
міської організації ветеранів Мико-
ла Дабіжа детально звітував перед 
присутніми про роботу, проведену 
міською організацією в 2012 році.

«Знай свої  
права»

Знати свої права та не забува-
ти про обов’язки – інакше чи й 
можна говорити про свідомість 
людини як активного громадя-
нина своєї держави. 

Свідомість, що формується з 
дитинства. Цьогорічний Всеукраїн-
ський тиждень права у Дзержин-
ському районі пройшов досить ак-
тивно та запам’ятався багатьом його 
учасникам. У рамках тижня прове-
дено чимало тематичних заходів.

Зокрема, як повідомили у рай-
виконкомі, у вишах, технікумах та 
загальноосвітніх закладах пройшли 
інформаційно-просвітницькі заходи 
з актуальних питань прав і свобод 
людини в Україні, тематичні години. 
Відбувалися бесіди на тему «Основи 
правознавства», «Право для всіх», 
«Знай свої права». Долучилися до 
цього процесу і такі осередки куль-
турно-просвітницького життя, як 
бібліотеки. У них на відвідувачів 
чекали тематичні виставки, літера-
турні експозиції.

Володимир СКІДАНОВ.

g Із вдячністю
Спасибо за поддержку 
во имя спасения  
жизни ребенка

Дорогая редакция газеты «Чер-
воний гірник». Мы, родственники 
Никиты Яновича (13 лет), выражаем 
искреннюю благодарность за ока-
занную помощь в публикации об-
ращения «Помогите спасти жизнь 
ребенку». На нашу просьбу откликну-
лось много добрых и неравнодушных 
людей. Благодаря оказанной мате-
риальной помощи Никите удалось 
побороть тяжелую болезнь (острая 
В-зрелоклеточная лейкемия, ФАБ – 
L3) на протяжении долгих восьми ме-
сяцев лечения, семи курсов химиоте-
рапии в клинике «Охматдет» в городе 
Киеве, впереди – год реабилитации. 
А нам эта поддержка дала веру в его 
выздоровление. Огромное спасибо 
всем добрым, отзывчивым людям, 
кто проникся сочувствием и понима-
нием, помог в сборе материальных 
средств, так необходимых для про-
ведения очень дорогостоящего и 
длительного лечения Никиты. К 
огромному сожалению, перечислить 
всех, кто откликнулся на нашу прось-
бу, невозможно. Слава Богу, что у нас 
еще много добрых людей, которые 
откликнулись на просьбу о помощи, 
смогли оказать неоценимую матери-
альную и моральную поддержку во 
имя спасения жизни ребенка!

Пусть Господь оберегает их всех и 
посылает свою благодать.

Семьи  
Янович, Кайданович.
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«Цифра» проти плівки
– Кіномеханік займається демонстрацією 

фільмів, слідкує за станом кінотехніки, за-
ймається дрібним ремонтом, налаштуванням 
обладнання, регулюванням, – вводить у курс 
справ кіномеханік «Мультиплексу» Андрій Ма-
жара.

Доки в залі люди насолоджуються перипетія-
ми прем’єрної кінострічки, в апаратній монотон-
но дзижчить техніка. На найвищому поверсі, за 
залізними дверима і табличкою, яка забороняє 
вхід стороннім, розташоване його 
робоче місце. З часів братів Люм’єр, 
батьків кінематографа, обладнання 
добряче змінилося. Сучасна кіно-
апаратна – це цілковиті процесори, 
підсилювачі та комп’ютери. Фільми 
зручніше зберігати на звичних нам 
сьогодні цифрових носіях, однак за-
лишилося тут місце і старій добрій 
плівці. У радянські часи, до речі, піс-
ля 450 кінопоказів плівку відправ-
ляли на утилізацію, нині ж, завдяки 
новим технологіям, плівка набагато 
міцніша.

– Є у нас тут і для плівки обладнання, – про-
водить екскурсію Андрій Мажара, показуючи ве-
личезний апарат, на якому на громіздких колах 
намотані метри і метри кадрів чергового довго-
очікуваного екшену. – Воно вже модернізоване, 
немає старих «бобін», які після кожного показу 
треба було перемотувати назад. Звідси фільм йде 
на проектор, показується на екрані і намотується 
назад, так би мовити, повертається. А для цифро-
вих фільмів у нас інше обладнання. З ним працю-
вати легше разів у п’ять. Виходить війна форматів: 
плівку витісняє «цифра».

До речі, про плівку і «цифру». Стрічка з записом 
усіх картин знаменитої епопеї «Володар перснів» 
займає аж понад дев’ять кілометрів плівки, фільм 
«Клерки» – близько чотирьох, а улюблений для 
багатьох старий добрий мультик радянських часів 
«Їжачок у тумані» вміщується «всього» на 440 ме-
трах. Зважаючи на ці нюанси, з «цифрою» не тіль-
ки простіше працювати, її легше і доставити.

– Фільм у цифровому форматі має багато пере-
ваг. Збирається він набагато швидше, ніж плівко-
вий. Його протягом півгодини скачуємо на жор-
сткий диск, і все – можна показувати. З плівкою 
клопоту в рази більше. Коробки великі, їх треба 
сюди привезти. Далі – склеїти, на що йде купа 
часу. До того ж, цифрова картинка якісніша – і за 
яскравістю, і за кольоровістю.

Холерикам і сангвінікам, твердять кіношники, 
тут не місце. У першу чергу, кіномеханік має бути 
спокійним та врівноваженим. Робота потребує 
максимум уваги, спостережливості. Навіть зва-
жаючи на те, що більшість процесів автомати-
зовано, без роботи «кіномехи», як називають їх 
у кінотеатрі, не сидять. Коли фільм потрапляє до 
кінотеатру, завдання кіномеханіка – перевірити, 
чи всі частини на місці, чи придатна плівка для по-
казу, чи немає смуг на зображенні. Після цього все 
монтується в окремий рулон. Тут і потрібні кіноме-

ханіку спостережливість та прискіпливість, щоб не 
переплутати частини, звукові доріжки. Дозволив 
собі неуважність – і фільм піде догори ногами.

Крім того, залізо залізом, але і з ним треба вміти 
«домовлятися», наприклад, якщо раптом хоч на 
секунду вимкнеться світло, переконує Андрій.

– Останні декілька років десь раз на рік у нас 
з’являється новий проектор – цифровий. Тож по-
ступово плівки стає все менше й менше.

Шлях у фах
Людмила Пестушко в кіно не грає, вона ним живе. 

Освоювати фах кіномеханіка її звабила можливість 
дивитися фільми безпосередньо на роботі.

– Я вважаю свою професію такою-собі зв’язкою 
між глядачем і творцями кіно, – говорить красуня-
кіномеханік. – Незважаючи на те, що маємо справу 

з технікою, тут особливих змін за останній час не 
відбулося. У 90-ті, коли індустрія кіно переживала 
застій, довелося закинути свої професійні нави-
чки. Думала, цей фах уже нікому не буде потрібен, 
диплом припадав пилом. Потім у місті відкрився 
«Сучасник», і мій диплом знову знадобився. Спершу 
думала, що все забула. Страшнувато було – скільки 
часу минуло. Але побачила кінопроектор – і за ліче-
ні секунди все згадала.

Про те, що відбувається там, звідки прямує про-
мінь проектора, глядач не тільки не знає, але й 
подумати не може. А от за тим, що діється в залі, 
механіки спостерігають через маленьке віконечко. 
Доки публіка в кінотеатрі не зводить очей з екрана, 
Андрій і Людмила проводять нам далі екскурсію.

– Та не думайте, що кіномеханік – це людина, яка 
тільки натискає кнопочку, щоб увімкнути фільм і 
щоб вимкнути його, – посміхаються кіношних справ 
майстри. – Якщо раптом під час сеансу щось пішло 
не так, усунути це кіномеханік повинен за мінімаль-
ний час, щоб глядач нічого не помітив.

Ранок у представників цієї професії починається з 
перевірки обладнання.

– Робочий день – це час з першого і до останньо-
го сеансу. І спочатку я повинен оглянути апаратуру, 
перевірити її, щоб можна було добре відпрацювати 
свою зміну і з кожного сеансу люди виходили щас-
ливі та задоволені, – Андрій показує на віконечко, 
звідки видно залу. – З цим пов’язано багато. Скажі-
мо, каса. Якщо треба щось налаштувати, ми повинні 
попередити касу, що сеансу не буде. Потім готуємо 
до демонстрації сам фільм. Якщо він на плівці, то її 
треба зарядити в проектор. А якщо фільм цифро-
вий, його просто вибираємо зі списку.
Любити кіно до останнього 
гвинтика

– Для нас головне, щоб для глядачів процес де-
монстрації залишився непоміченим, навіть якщо 
були якісь збої, – каже Людмила.

Кіномеханіком Андрій працює 6 років. Навчитися 
зараз цій професії можна фактично тільки на прак-
тиці, адже в Україні нині є тільки один навчальний 
заклад, який приймає бажаючих оволодіти цим фа-
хом, – у Шахтарську Донецької області.

– У радянський час у нашому місті було, здаєть-
ся, п’ятнадцять кінотеатрів, які потім благополучно 
канули в Лету. А коли кіно пішло на відновлення, по-
чали таку практику: брати на роботу двох-трьох ме-
ханіків з досвідом та відповідною освітою і декіль-
кох новачків, які проходили стажування та вчилися 
азам. Так навчився цій справі і я.

А от колега Андрія Людмила, щоб крутити кіно, 
вчилася в дніпропетровському технікумі. Кіномеха-
ніку треба не тільки знати, як запустити фільм, але й 
уміти зібрати й розібрати кінопроекційне обладнання 

до останнього гвинтика, вважає вона.
– Тут треба або кіно любити до нестями, або 

техніку, – резюмує Людмила. – Я люблю і те, і те. 
Удома, до слова, у мене з технікою все гаразд.

Але фільми в домашній обстановці кіноме-
ханіки не надто полюбляють дивитися. Виста-
чає, кажуть, і на роботі, адже переглянути кіно-
стрічку, хай навіть і прем’єрну, можуть багато 
разів. У фільмі найбільшу увагу звертають на 
операторську роботу. Хай яким карколомним 
буде сюжет, які б дотепні та влучні репліки не 
вклали в уста персонажів сценаристи, яким 
би ефектним не зробили звук, кіномеханіки 
люблять кіно очима. Можливо, тому, що відчу-
вають споріднений зв’язок з братами по кіно-
техніці – операторами.

Цікавий ракурс

Велике кіно через маленьке віконце
Через їхні руки проходять усі 
прем’єри. Більше того: якщо для 
когось кіно – це дозвілля, для них 
– це професія. Тільки от дивитися 
велике кіно кіномеханікам дово-
диться крізь маленьке віконце. 
Сьогодні мова піде саме про них.
Їхньої праці пересічні відвідувачі 
кінотеатру зазвичай не помічають. 
Тільки обернувшись назад, у 
кінотеатрі можна побачити ма-
леньке віконце апаратної. Та якщо 
щось під час сеансу піде не так, 
саме в це віконце посипляться усі 
можливі й неможливі скарги. У 
кіно народ приходить як на свято, 
і його ніяк не можна 
зіпсувати.

Анна РОДІЧКІНА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Андрій Мажара.

Людмила Пестушко.

Анекдот у тему
– Татку, а чому в кінозалі по-

вільно гасне світло?
– Ось бачиш, синку, там си-

дить кіномеханік і повільно ви-
тягає штепсель з розетки…

Зігріти  
безхатченків

На вихідних у Центрально-
Міському районі був розгор-
нутий мобільний пункт обі-
гріву на вул. Урицького, 5 біля 
Цент рального ринку.

Тут притулок з теплим чаєм, бу-
тербродами та обігрівом у перші 
ж години роботи пункту знайшли 
близько десятка людей без по-
стійного місця проживання.

Крім того, такий пункт роз-
горнутий на базі Територіального 
центру соціального обслуговуван-
ня, працівники якого гостинно зу-
стрінуть усіх, хто потребує допо-
моги. Всіх суб’єктів господарської 
діяльності та просто небайдужих 
людей просять долучитись до цієї 
акції та надати підтримку цим 
пунктам продуктами харчування, 
теплими речами та ковдрами.

До речі, скоро у Централь-
но-Міському районі планується 
розпочати акцію «Вільна кава». 
Минулого року вона мала успіх, а 
цього року є всі шанси повторити 
його. Завітавши до кав’ярні, від-
відувачі безкоштовно зможуть 
пригоститися кавою та подарувати 
її тому, хто потребує. За кордоном 
така практика вже давно введена 
і зветься ще як «підвішена кава».

Ліцеїсти  
про енерго- 
збереження

Рік, що минає, за рішенням 
ЮНЕСКО було проголошено 
роком сталої енергетики. 
Вихованці Криворізького 
Центрально-Міського ліцею 
вирішили не залишатися 
осторонь проблеми енергоз-
береження. Тут нещодавно 
пройшов конкурс енергетич-
них розробок і досліджень.

Нещодавно в ліцеї відбувся 
тиждень енергозбереження, який 
відзначився захистом пізнаваль-
них проектів про альтернативні 
джерела енергії, акцією «Енер-
гозберігаючі поради», вікторина-
ми та віртуальною подорожжю 
енергозберігаючим будинком. А 
минулого тижня тут, у Централь-
но-Міському ліцеї провели кон-
курс «Інтел-Техно Кривий Ріг».  
8 міських команд презентували 
власні енергетичні розробки і до-
слідження. Їх захист та подальші 
дебати засвідчили: підростаюче 
покоління замислюється над різ-
ними проблемами, у тому числі 
– й над питанням енергозберіга-
ючих технологій.

Усі – на ялинку!
Наступного тижня, у четвер, 

27 грудня о 15.00 у Централь-
но-Міському районі урочисто 
відкриють новорічне ялин-
кове містечко. Організатори 
свята гостинно запрошують 
завітати на відкриття і гаран-
тують новорічний настрій.

Центральну ялинку встанов-
лять на оновленій площі по 
проспекту Карла Маркса, яка 
носитиме назву Арт-майдан. Тут 
планується з часом облаштувати 
шаховий клуб та майданчик для 
криворізьких художників. До 
різдвяних свят у ялинковому міс-
течку розплановані театралізова-
ні дійства та ігри для дітей.

Анна РОДІЧКІНА.



ЧЕРВОНИЙ ГІРНИК•№96(21322)•СЕРЕДА, 19 ГРУДНЯ 2012 РОКУ 9Читайте нас на сайті:  
www.girnyk.com.ua

g Слідами судової справи

Небезпека бути білявкою
Не знаю, чому саме білявки стали мішенню для 
анекдотів, кількість яких нині б’є всі рекорди 
популярності. Можливо, тому, що справжніх білявок 
на світі стає все менше, а чого мало, те в ціні. Можливо, 
тому що вони насправді гарні і тим викликають 
не тільки захоплення. Можливо, тому, що 
перше й друге білявок дещо розслаблює, 
і вони дозволяють собі справді бути саме 
такими, не дуже серйозними, навіть легко-
важними.

Підсудна по справі, яку розглядав Жов-
тневий суд, Аліна К. також була природною 
білявкою і чимось справді нагадувала ге-
роїнь з анекдотів. Була гарненька і не дуже 
переймалася високими теоріями. Працюва-
ла офіс-менеджером в одній із комерційних 
фірм, а простіше сказати – секретарем у при-
ймальні свого шефа. Як стверджувала Аліна, 
вона з усіма колегами старалась підтриму-
вати добрі ділові стосунки, однак знала, що 
жінки їй заздрять. Ще б пак! В Аліни не бра-
кувало заможних залицяльників, які дарува-
ли дівчині коштовності, – вона дуже любила 
всякі золоті прикраси. І при своїй зарплаті в 
2,5 тисячі гривень виглядала, як кажуть, ко-
ролевою. Нині ж Аліну звинувачували в кра-
діжці в особливо великих розмірах.

Річ у тім, що в травні цього року з сейфа 
керівника фірми, де працювала дівчина, зни-
кли велика сума грошей і кілька коштовних 
прикрас. Під час обшуку саме в сумці Аліни 
був знайдений дублікат ключа від того зло-
щасного сейфа. Потім був обшук у її квар-
тирі. І хоч ані грошей, ані зниклих із сейфа 
прикрас не було знайдено, хоч як дівчина 
намагалася довести, що не причетна до кра-
діжки, однак, на думку слідства, її вина була 
настільки очевидною, що й не потребувала 
особливих доказів. У неї був ключ від кабі-
нету шефа. У неї знайшли дублікат ключа від 
сейфа. Вона того дня довше за всіх залиша-
лася на роботі. Як свідчив у суді охоронець, 
Аліна чи не останньою залишала офіс, при 
цьому дуже поспішала, якось надто нерво-
во, як йому здалося, розписувалася в журна-
лі. А головним аргументом на користь того, 
що саме Аліна К. вчинила крадіжку, став об-
ламок її нігтя, який було знайдено під час 
огляду сейфа. А відтак Аліні загрожувало до 
семи років позбавлення волі.

Як під час слідства, так і в суді Аліна не 
визнавала себе винною, пробувала довести, 
що її сумка завжди висить на бильці робочо-
го стільця і будь-хто інший міг підкинути їй 
того ключа. Дівчина запевняла, що якби на-
справді це вона вчинила крадіжку, то чого 
б носила дублікат ключа з собою, а не вики-
нула його одразу по тому на якомусь першо-
му-ліпшому смітнику? Просто вона навіть не 
підозрювала, що її в такий спосіб хтось під-
ставив. Оскільки в неї в сумці сам чорт ногу 
зламає, через те вона й не помітила підкину-
того їй кимось ключа аж до обшуку. Так, того 
дня вона засиділась на роботі, але ж вона час-

тенько йде додому пізніше за всіх. Адже у неї 
вдома немає Інтернету і вона спілкується зі 
своїми друзями з робочого комп’ютера. Так, 
вона швиденько пройшла повз охоронця, бо 
того вечора коханий чоловік зателефонував 
їй, що чекає біля офісу. Звісно, вона скоріше 
вимкнула комп’ютер і стрімголов помчалась 
до нього. Звідки в сейфі опинився її зламаний 
ніготь? Цього вона пояснити не може, адже 
того дня вона взагалі нігтів не ламала. Раніше 
таке траплялося, але не того дня. І слідчі мали 
б у тому переконатися.

Колеги ж Аліни були впевнені і в один го-
лос твердили, що це саме вона вкрала гро-
ші й коштовності із сейфа. Бо з чого б то на 
другий день вона прийшла на роботу в но-
вих дорогих золотих сережках? Серед них 
давала свідчення і Тамара Войтович, пра-
цівниця бухгалтерії фірми. Саме вона най-
тісніше співпрацює з Аліною – та, зазвичай, 
передає їй робочі табелі, накази тощо. Вона 
характеризувала Аліну як непогану співро-
бітницю, але підкреслювала, що дівчина аж 
занадто полюбляє розкіш, веде легковажний 
спосіб життя, вишукує собі багатих чолові-
ків і просто використовує їхні матеріальні 
статки. Тому, знаючи, що її шеф нещодавно 
продав машину (про це всі на фірмі знали), 
можливо, вирішила перевірити, чи не в ро-
бочому сейфі часом той тримає гроші? На 
неї це дуже схоже! Не сумнівався в непо-
рядності своєї підлеглої і її начальник, хоч 
за три роки, що дівчина працювала на фірмі, 
він нібито й не мав до неї особливих претен-
зій. Однак, як кажуть, біс може поплутати 
кожного, а Аліна, яка по роботі була вхожа 
до його кабінету, мабуть, далеко не свята.

Словом, світило б Аліні сім років тюрми, 
якби не випадок, який зненацька і розста-
вив усі крапки над «і». Уже під час слухан-
ня справи у судовій залі раптом з’явився 

неочікуваний свідок – як 
виявилося, віднедавна 
колишній чоловік тієї са-
мої Тамари Войтович, яка 
так ревно звинувачувала 
Аліну. Він працює водієм 
у сусідній фірмі, яка орен-
дує приміщення в тому ж 

самому будинку. Звісно, він чув 
про крадіжку – ця тема жваво обговорю-

валася між водіями обох фірм. Тому, коли 
на дачі, де він після розлучення тимчасово 
мешкає, серед робочих інструментів випад-
ково знайшов захований кимось пакет з гро-
шима і прикрасами, одразу зрозумів, звідки 
вони і чиї. А коли довідався, що за крадіжку 
можуть засудити абсолютно невинну люди-
ну, совість не дозволила йому також при-
ховати, присвоїти ці гроші і прикраси. Він 
же сам батько, його дочці 16 років. А якби 
її хтось отак у майбутньому підставив? Він 
не поніс гроші ні в міліцію, ні власникові, а 
вирішив принести їх прямо в суд, по-перше, 
як речовий доказ невинуватості Аліни, по-
друге, щоб суд встановив, хто ж їх туди схо-
вав.

Оскільки з присутніх в судовій залі тільки 
Тамара Войтович могла знати, де знаходиться 
їхня з колишнім чоловіком дача, то її й запро-
сили до трибуни для повторних свідчень. І в 
жінки здали нерви. Вона зізналася, що одного 
разу, зайшовши в кабінет начальника, який 
у той час був на виїзді, на видному місці по-
бачила ключ від сейфа. Вона взяла його і про 
всяк випадок зробила собі дублікат. Потім 
так само непомітно повернула ключ назад. 
Це було нескладно, бо її кабінет – поруч з ка-
бінетом начальника, а Аліна часто виходила 
покурити в туалет, що в кінці коридору, зали-
шаючи приймальню відчиненою. Так само у 
відсутність Аліни Тамара Войтович якось по-
бачила її зламаний ніготь, що валявся на сто-
лі прямо на паперах. Саме тоді в неї й визрів 
план, який вона і реалізувала.

За таких обставин суд, звісно, виправдав 
Аліну та звільнив її з-під варти прямо в залі 
суду. Справу повернули на повторне роз-
слідування. Кажуть, усе добре, що добре за-
кінчується. Напевне, після цього Аліна по-
серйознішає, стане більш обачною. І добре 
вивчить цей життєвий урок.

______________________________________________________________________________________________ Мотрона ПАНОВА.

Кримінал

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Саксаганський р-н

g Хроніка пригод
Непедагогічний сусід

Закрита черепно-мозкова травма, 
струс мозку, численні забої грудей і 
живота, розрив селезінки: наслідки 
«виховної» роботи одного мешканця 
Жовтневого району над сусідом, яко-
му здумалось о 5-й годині гучно ввім-
кнути телевізор.

Спритні патрульні
Тиждень для восьмикласниці з Ін-

гулецького району розпочався з вель-
ми вдалого понеділка. Отримала гарні 
оцінки, помирилася з подругою, окри-
лена поверталась додому. Молодик 
1985 року народження зіпсував чудо-

вий день: біля під’їзду її будинку бру-
тально відібрав мобільний телефон. 
Патрульний наряд затримав нападника 
за кілька кварталів від місця злочину.

Прикрі гостини
Неприємним фіналом затьмарився 

вечірній візит неповнолітньої мешкан-
ки Саксаганського району до знайомо-
го, що проживає на першому поверсі. 
Доки вони чаювали на кухні, сприт-
ний грабіжник зламав двері на балкон, 
проник у помешкання, схопив шкіряні 
перчатки дівчини, шапку, сумку з чи-
малою сумою грошей і телефоном та 
дав драла. Крадія, раніше засудженого 
31-річного чоловіка, наздогнали.

_____________________________________________ Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.

g Оголошення
Дані про хід здійснення приватизації  
15.11. – 30.11.2012

Дзержинський район
Нежитлове приміщення, загальною площею 202,5 кв.м за 

адресою: 50007, м. Кривий Ріг, вул. Іллічівська, буд. 1, прим. 1. 
Приватизоване шляхом викупу фізичною особою-підприємцем 
за 242 346 грн. 00 коп., у тому числі ПДВ – 40 391 грн. 20 коп.

Нежиле приміщення, загальною площею 109,2 кв.м за адре-
сою: 50051, м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, буд. 6, прим. 
32. Приватизоване шляхом викупу юридичною особою за  
129 026 грн. 40 коп., у тому числі ПДВ – 21 504 грн. 40 коп.

Жовтневий район
Нежиле приміщення, загальною площею 35,8 кв.м за адре-

сою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Шостаковича, буд. 12, прим. 21. 
Приватизоване шляхом викупу юридичною особою за 37 958 
грн. 40 коп., у тому числі ПДВ – 6 326 грн. 40 коп.

Управління комунальної власності міста.

З древнього  
Львова –  
у древній Таїланд 
за кубком

Зовсім недавно древній 
Львів приймав збірні команди 
з 10 областей нашої країни, а 
також з Польщі та Угорщини, 
які виборювали Кубок Украї-
ни з таїландського боксу Муей 
Тай. І от там збірна Дніпропе-
тровської області посіла 2 за-
гальнокомандне місце, посту-
пившись лише дуже сильній 
команді Одеси. 

Наш земляк, вихованець спор-
тивного клубу «Гірник» Віталій Ні-
кіфоров зробив вагомий внесок у 
цей результат, виборовши 1 місце 
у ваговій категорії 75 кілограмів. 
Цим самим Віталій підтвердив, що 
недарма входить до складу На-
ціональної збірної України, яка в 
лютому 2013 року візьме участь у 
Кубку світу з цього виду спорту, що 
проходитиме в Таїланді.

– Іти до успіху було надзви-
чайно важко, – говорить Віталій. 
– Протягом року потрібно було по-
стійно тренуватися, витримувати 
неймовірні і фізичні, і психологічні 
навантаження. Тренування – це 
найскладніший етап для спорт-
смена. Але нелегко було і моєму 
наставнику, заслуженому тренеру 
України Сергію Лавренку, котрий 
весь час був зі мною. І тому свою 
чергову перемогу я знову розді-
ляю з Сергієм Олександровичем.

Приємний, показовий і ще один 
факт. На початку грудня в Павлогра-
ді проходив Кубок Дніпропетров-
ської області з таїландського боксу 
Муей Тай. У цих змаганнях взяли 
участь близько 100 спортсменів. 
Команда СК «Гірник» була представ-
лена 16 спортсменами, які показали 
чудовий результат, здобувши 16 ме-
далей, 7 з яких – золоті.

Не будьмо  
байдужими  
до чужої біди!

З метою недопущення випадків 
обмороження людей, пов’язаних 
з різким зниженням температу-
ри, своєчасного проведення всіх 
необхідних запобіжних заходів на 
території Саксаганського району 
17 грудня 2012 року на засіданні 
районної комісії з питань тех-
ногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій під голо-
вуванням заступника голови Сак-
саганської районної у місті ради 
з питань діяльності виконавчих 
органів ради Василя Старовойта  
було розглянуто питання «Про під-
готовку пунктів обігріву людей на 
території Саксаганського району». 

Також у Довгинцівському районі 
(вул. Водоп’янова, 1в) Криворізь-
ким підрозділом МНС України буде 
розміщено палатку з засобами  
обігріву, яка обслуговуватиме, в 
тому числі, і Саксаганський район.

– Шановні мешканці та гості Сак-
саганського району! Звертаємось 
до вас із проханням не залишатись 
байдужими до чужої біди та вияв-
ляти активну суспільну позицію, – 
інформує через газету В. Старовойт. 
– У разі виявлення безпритульних, 
життю яких загрожує смертельна 
небезпека у зв’язку з сильними 
морозами, вам необхідно одразу 
викликати швидку медичну допо-
могу або допомогти людині діста-
тись одного з перелічених пунктів 
обігріву. 

Микола КРАМАРЕНКО.
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g Актуальна тема

Ціни. Товари. Послуги

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Криворізький р-н

Обережно, піротехніка
Що насамперед потрібно знати при купівлі петард, 
хлопавок, бенгальських вогнів тощо? Як уникнути 
біди, не зіпсувати свята собі й іншим?

Під час придбання в торго-
вельній мережі піротехнічної 
продукції необхідно:

1. Вимагати від продавця пред-
ставлення копії сертифіката якості 
виготовлювача і сертифіката відпо-
відності, виданого повноваженим 
органом країни-виробника (поста-
чальника).

2. Перевірити наявність на піро-
технічному виробі або його упаков-
ці інформації про термін придат-
ності виробу або його гарантійний 
термін.

3. При кожному піротехнічному 
виробі в обов’язковому порядку 
повинна бути інструкція із засто-
сування (експлуатації), що містить 
текст про небезпеку піротехнічного 
виробу та обмеження за віком спо-
живача щодо його застосування. 
Інструкція може бути нанесена на 
корпусі піротехнічного виробу або 
його споживчій упаковці україн-
ською (російською) мовою, а також 
прикладена до піротехнічного ви-
робу за умови наявності на ньому 
та в інструкції однозначних іденти-
фікаційних ознак.

Основними небезпечними 
факторами при використанні 
піротехнічних засобів є:

1. Полум’я або високотемпе-
ратурний струмінь продуктів 
загорання. Цей фактор характер-
ний для фонтанів, феєрверків тощо 
і небезпечний можливістю заго-
рання легкозаймистих речовин, які 
знаходяться поряд з працюючим 
виробом.

До найбільш небезпечної 
споживчої піротехнічної 
продукції слід віднести 
ракети.

2. Палаючі елементи виробів 
(зірки іскри, шлаки). Ця небез-
пека виникає при роботі римських 
свічок, салютів та інших виробів, 
ефект яких досягається розкидан-
ням на висоті палаючих різноко-
льорових зірок. Час горіння зірок 
підбирається таким чином, щоб 
встигли згоріти раніше, ніж 
досягнуть поверхні землі. 
Тому при неправильному 
розташуванні виробу ці па-

лаючі зірки можуть 
упасти на землю. У 
неякісних бенгаль-
ських вогнів іноді 
відпадають падаючі 
шлаки, що є небез-
печним у домашніх 
умовах.

3. Небезпечний 
склад продуктів горіння. При го-
рінні піротехнічних складів у вели-
кій кількості утворюються речови-
ни, шкідливі для здоров’я людини.

4. Звуковий тиск. Велика гуч-
ність при розриві піротехнічних 
виробів може викликати у глядачів 
відчуття дискомфорту або травму-
вання органів слуху.

Стабілізатори, які виконують у них 
роль направляючої частини, виго-
товлені з дерева. Через погодні умо-
ви, а іноді неякісну, не просушену де-
ревину, яка деформується, виникає 
загроза під час застосування виробу. 
Крім того, при неправильному збері-
ганні або простроченому терміні дії 
використання ракет є небезпечним: 
вони можуть повести себе неперед-
бачено, змінити напрямок польоту.

Сільпо Metro Ашан Ринок
Фрукти, овочі

Картопля (кг) 1,84 – 3,39 1,49 – 1,66 1,93 – 2,85 2,00 – 3,50
Буряк (кг) 1,68 – 3,59 1,69 – 2,45 1,99 2,50 – 3,50
Морква (кг) 1,09 – 5,45 2,14 – 2,87 1,84 2,50 – 3,00
Огірки (кг) 23,99 – 33,79 31,99 18,99 –  24,99 18,00 – 22,00
Капуста (кг) 1,67 – 3,99 1,80 – 2,34 1,76 1,50 – 2,50
Помідори (кг) 18,59 – 24,99 19,99 17,02 15,00 – 18,00
Яблука (кг) 5,99 – 11,59 5,89 5,15 – 7,99 5,00 – 9,00

М’ясо, яйця
Свинина (кг) 39,99 – 58,99 39,79 – 55,19 24,95 – 54,95 32,50 – 55,00
Яловичина (кг) 58,89 – 64,49 27,89 – 70,19 34,95 – 61,95 36,00 – 55,00
Кури (кг) 21,49 19,87 – 22,26 20,48 – 24,73 20,50 – 22,90
Яйця (10 шт.) 8,00 – 13,64 14,89 7,70 – 13,27 7,50 – 10,00

Бакалія
Цукор 5,39 – 6,54 5,16 – 5,58 5,08 –- 8,95 5,70
Пшоно 3,79 – 4,14 5,44 – 7,58 3,17 – 7,46 3,50 – 5,50
Рис 5,19 – 22,99 7,84 – 11,12 6,94 – 13,13 6,00 – 10,50
Гречка 7,24 – 9,39 7,78 – 19,68 8,38 – 14,38 8,00 – 10,00
Олія соняшникова 11,94 – 17,19 14,28 – 15,62 15,24 – 16,00 14,00 – 16,00

Борошняні вироби
Хліб (булка) 3,54 – 7,87 4,58 – 4,79 3,59 – 4,44 3,00 – 4,25
Борошно (кг) 3,20 – 19,54 3,70 – 5,50 3,63 – 5,67 4,25 – 4,50
Макаронні вироби 4,79 – 8,22 5,16 – 7,88 4,83 – 9,02 6,00 – 7,50

Молочні вироби
Молоко (0,9 л) 5,79 – 10,49 6,79 – 7,99 5,44 – 8,49 7,00
Сир твердий (кг) 54,00 – 113,20 51,98 – 95,99 33,08 – 79,46 49,99 – 89,69
Вершкове масло (0,2 кг) 10,34 – 22,14 10,19 – 17,60 10,16 – 18,18 9,20 – 14,80
Сметана (0,4 л) 7,49 – 10,99 4,48 – 7,39 5,51 – 12,17 20,00 – 22,00
Кефір (0,5 л) 3,84 – 4,44 3,68 3,49 – 4,37  –

Кошик споживача

Ціни записала Любов КОЗИНЕЦЬ.

грн.
g Довідкове бюро «ЧГ»
Де можна відремонтувати 
слуховий апарат?

– Я учасник Великої Вітчизняної 
війни, мені 86 років. Проживаю по 
вулиці Косіора, 54/16. Звертаюся 
до «Гірничка» з проханням допомог-
ти. Річ у тому, що в мене вийшов із 

ладу слуховий апарат. Але не знаю, де в на-
шому місті є майстерня з ремонту таких 
апаратів. Підкажіть, будь ласка, червоно-
гірничани. Заздалегідь вдячний.

Климентій Васильович Даниленко.
До шанованого ветерана війни, який у листі до 

редакції назвав номер свого телефону, додзво-
нитися не вдалося, незважаючи на неодноразові 
спроби. Певно, у Климентія Васильовича і справді 
поганий слух. Але через газету хочемо йому або 
близьким, рідним повідомити наступне. Слухові 
апарати бувають різних типів, тобто їх дуже ба-
гато, тому варто звернутися до магазину «Мед-
техніка» (це державна установа, що знаходиться 
по вулиці Лермонтова, 18, телефон 405-52-83). 
Там спеціалісти визначать тип вашого слухового 
апарата, Климентію Васильовичу, і постараються 
допомогти. Неподалік, а точніше – по вулиці Лер-
монтова, 10 (телефон 92-59-97), є ще й приватний 
магазин «Медтехніки». Звідти нам повідомили, 
що сервісного центру як такого в магазині немає. 
Та коли ви купували слуховий апарат саме в цьо-
му приватному магазині і гарантійний строк ще 
не вийшов, вони візьмуться його відремонтува-
ти. Щоправда, не на місці, а відправлять його до 
Дніпропетровська.
____________________ Віталій ТКАЧУК.

g Оголошення
До уваги мешканців Тернівського району, які перебувають на квартирному обліку 
при виконкомі Тернівської районної у місті ради

З метою формування і ведення Єдиного держав-
ного реєстру громадян, які потребують поліпшен-
ня житлових умов, громадянам, які перебувають 
на квартирному обліку при виконкомі Тернівської 
районної у місті ради, необхідно терміново звер-
нутися до громадської комісії з житлових питань 

виконкому районної у місті ради (каб. 111) з ме-
тою поновлення особистих документів, а саме:

– довідки з місця мешкання та про склад сімї;
– копії документів, що посвідчують особу (копія 

паспорта, свідоцтва про народження дітей);
– копії  ідентифікаційних кодів (на всіх членів сім’ї);

– довідки з КП «Криворізьке бюро технічної 
інвентарізації» про наявність зареєстрованої не-
рухомості (вул. Димитрова, 34).

Довідки за тел. 35-04-63. Прийомні дні 
– щопонеділка, каб. 111 виконкому Тернів-
ської районної у місті ради.

___________________ Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому міськради.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивіль-
ного захисту населення виконкому міськради застерігає:

Шановні громадяни, будьте уважнішими і обережніши-
ми та завжди дотримуйтесь вищевказаних правил, тому 
що необережне поводження з піротехнічними виробами 
може призвести до травматизму.

Категорично забороняється:
1. Розбирати, ремонтувати 

піротехнічні вироби, а також використо-
вувати не за призначенням або в умовах, 
непередбачених експлуатаційною доку-
ментацією.

2. Запускати піротехнічні вироби з рук 
(крім хлопавок).

3. Нахилятися над виробом під час за-
пуску.

4. Знаходитися після підпалу вогнепро-
відного шнура (сповільнювача) у небез-
печній зоні.

5. Направляти або кидати піротехнічний 
виріб у бік людей, ударяти по них будь-
якими предметами, тягти за гніт.

6. Кидати приведені в дію побутові піро-
технічні вироби під ноги перехожих з вікон 
та балконів, здійснювати феєрверки з дахів 
будинків та проводити інші дії, від яких мо-
жуть постраждати люди або майно.

7. Носити підготовлені до запуску піро-
технічні вироби у кишенях одягу.

8. Запускати піротехнічні вироби з види-
мими механічними пошкодженнями.

9. Застосовувати до піротехнічних виро-
бів великі механічні навантаження.

10. Залишати побутові піротехнічні ви-
роби без догляду, вжити заходів щодо без-
контрольного доступу до них неповнолітніх 
дітей.

11. Використовувати побутові піротех-
нічні вироби особам, які знаходяться у не-
тверезому стані.

12. Використовувати піротехнічні виро-
би, які створюють світлові та шумові ефек-
ти, на відстані ближче 100 м від лікарень, 
церков, дитячих установ, шкіл, будинків 
престарілих та інших громадських споруд 
та будинків.

13. Проводити запуск виробів при сильно-
му вітрі.

Лізуть наркоділки 
з «білою смертю» 
в село

У Криворізькому районі 
порівняно з минулим роком 
зменшилась кількість справ 
кримінального судочинства. 

Так, у нинішньому році роз-
глянуто 226 таких справ, тоді як у 
2011-му – 260. Поменшало також 
злочинів, скоєних проти життя та 
здоров’я людей. Протягом ми-
нулого року було розглянуто 18 
кримінальних справ цієї категорії, 
у той час як поточного року – 10.

– Хочу звернути увагу на те, що 
цього року значно зменшилась 
кількість злочинів, пов’язаних з 
порушенням громадського поряд-
ку, зокрема хуліганств, – зауважує 
голова Криворізького районного 
суду Ганна Приміч. – Поменшало 
випадків таємного викрадення 
чужого майна. 

А от що стосується злочинів 
щодо незаконного виготовлення, 
придбання, зберігання, перевезен-
ня чи пересилання наркотичних за-
собів та психотропних речовин або 
їх аналогів без мети збуту, то в 2012 
році показник справ з цієї категорії 
порівняно з минулим роком збіль-
шився на 3 і складає 15 справ.

Ганна Приміч наголошує, що 
нині працівники Криворізького 
районного суду роблять все від 
них залежне, аби довіра до судо-
вої влади міцніла.

Щоб не сковзатись 
на кризі

Голова райдержадміністра-
ції Олександр Позивайло і 
голова райради Володимир 
Мельник провели чергову 
нараду з сільськими та се-
лищними головами, на якій 
предметно, по пунктах, роз-
глянуто питання функціону-
вання всього господарства 
сільського Криворіжжя в ни-
нішній зимовий період. 

Керманичами району було ще 
раз наголошено, що вся відпові-
дальність за збої в роботі об’єктів 
життєдіяльності населених пунк-
тів лягає на плечі голів сільських 
і селищних рад. Отож, до снігових 
хурделиць і ожеледиці потрібно 
бути готовими заздалегідь. Ке-
рівники територіальних громад 
як один погодилися з цією наста-
новою, тим більше, що проблем з 
спецтехнікою, пально-мастильни-
ми матеріалами немає.

Поспішіть  
з поміччю  
до ближнього

На території Криворізького 
району мешкає 153 дитини-
інваліда та майже 1600 дорос-
лих інвалідів. 

Не так давно 53 сім’ям, в яких 
виховуються діти-інваліди, нада-
но матеріальну допомогу на 15900 
гривень. Також, відповідно до ра-
йонної програми «Забезпечення 
державних соціальних гарантій», 
матеріальну допомогу отримали 
132 інваліди. Ще 317 інвалідам 
матеріальну натуральну допомогу 
надали сільські та селищні ради, 
приватні підприємці, фермерські 
господарства.

У рамках акції «Турбота», під-
ставили своє плече немічним лю-
дям і учнівські загони, які діють 
майже в кожному селі.

Микола КРАМАРЕНКО.
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g Сьогодні – День адвокатури

Мій обов’язок – захищати
Володимир Дерев’ященко здобув вищу юридич-
ну освіту в Національній академії внутрішніх справ 
України. Багато років працював у міліції, правозахис-
ну діяльність розпочав у 2003-му, спеціалізується на 
кримінальних справах та дорожньо-транспортних при-
годах. Президент Криворізької асоціації сприяння пра-
воохоронним органам, інструктор Федерації руського 
бойового мистецтва України. Мешкає в Інгулецькому 
районі.

Мимоволі врятував 
маніяка

– Дехто вважає адвокатів без-
чесними особами, здатними за 
гонорар з чорного зробити біле, 
грішника перетворити на правед-
ника, – ділиться Володимир Юрі-
йович міркуваннями про свою 
професію. – Нічого не казати-
му про інших своїх колег, але так 
склалося, закінчені негідники до 
мене просто не звертаються. Бо 
загалом діє правило: кожен клієнт 
знаходить захисника, саме на яко-
го заслуговує. Часто навіть помі-
чав тенденцію – клієнт і захисник 
якщо не зовнішньо, то внутріш-
ньо чимось схожі між собою. Так 
трапляється, що веду справи або 
справді невинних, або таких, хто 
потрапив у халепу випадково. Та 
трапилося, що вимушений був за-
хищати справжнього маніяка.

Звернувся до адвоката поваж-
ний громадянин К. Мовляв, не-
законно порушили проти нього 
кримінальну справу за фактом по-
грабування дівчини. Нібито він, 
заможний, при посаді, із застосу-
ванням фізичної сили, з корисли-
вих мотивів відібрав у молодиці 
мобільний телефон. Коли К. опи-
сав ситуацію, напрошувалась вер-
сія: ніякого злочину фактично не 
було, натомість міліція елементар-
но скористалась приводом «при-
тягнути за вуха» невдалий для 
клієнта збіг обставин, щоб гучним 
розслідуванням покращити показ-
ник роботи. 

Приблизно так згодом і вияви-
лося, насправді К. забрав «мобіль-
ник» за борг, зберігав його, періо-
дично спілкуючись з «потерпілою» 
про умови обміну телефону на по-
зичену нею річ. Фактично, ніякої 
загрози в цій ситуації для клієнта 
не відчувалося. Та несподівано К. 
зник. Дружина обдзвонила всіх 
знайомих, морг, найближче відді-
лення міліції, лікарні – безрезуль-
татно. Знала тільки, що після робо-
ти він збирався заїхати до слідчого, 
передати виробничу характерис-
тику. На запитання адвоката слід-
чий відповів, що відпустив К. 
опісля нетривалої бесіди. Проте в 
голосі слідчого почулись насторо-
жуюча напруга та нещирість. 

Що зветься, по своїх каналах 
довідався про затримання клієн-
та працівниками зовсім іншого 
районного відділу, вже добу той 
утримувався в кабінеті оператив-
них працівників. Теоретично до 
такого, на перший погляд, безза-
коння могли вдаватися у двох ви-
падках: або особа, на котру вдягли 
кайданки, потенційно являє собою 
значну небезпеку і допоки трохи 
бракує доказів для документуван-
ня її злочину та повноцінного аре-
шту, або опери геть втратили глузд.

Суть підозри К. у вчиненні зло-

чину збентежила неабияк! Невже 
така зовнішньо порядна людина, 
ще й у минулому депутат місце-
вої ради, на таке здатна? Виявило-
ся, що так… Працівники карного 
розшуку, хоч і запізно, перевіри-
ли вилучений у К. чужий мобіль-
ний телефон, виявили там декіль-
ка сторонніх набраних номерів. 
Встановили їхніх власників, один 
належав зовсім юній школярці… 
І потягнулась нитка розмотувати 
клубок ганебної пристрасті.

Почалась історія із давнього за-
хоплення К. порнографічними ма-
теріалами. Очевидно, в радянську 
добу, коли володіння такою про-
дукцією жорстко переслідувалось, 
хобі викликало вибух адреналіну – 
безкарно чинити всупереч закону. 
Поступово «дисидентський» ін-
терес» переріс у патологічну жагу. 
Він їх трепетно леліяв, класифіку-
вав за категоріями, систематич-
но поповнював колекцію. Навіть 
дав оголошення на ТРК «Рудана»: 
«Придбаю «гарячі» фотографії або 
обміняюсь». Оперативники щиро 
здивувались, довідавшись, аж 
скільки в місті «заклопотаних» да-
ним аспектом осіб, телефонна кни-
жечка К. вміщувала понад півтори 
тисячі контактів!

Та, умовно кажучи, невинним 
колекціонуванням порок не об-
межився. К. почав у телефонному 
режимі знайомитися з дівчатами, 
пропонувати їм сфотографувати 
себе в оголеному вигляді та наді-
слати йому ММС. А тих, хто від-
повідав категоричною відмовою в 
брутальній формі, брав на заміт-
ку. З іншого телефону, видаючи 
себе за молодого парубка, призна-
чав побачення, і якщо дівчина по-
годжувалася, приходив, не підхо-
дячи до неї, таємно фотографував, 
висліджував, де, з ким та мешкає, 
вивчав розпорядок дня. Раптово 
вривався у помешкання…

Чим далі закінчувались візити 
збоченця, адвокат не перепові-
дає з етичних міркувань, власне, 
досить і сказаного для створення 
образу схибленого на сексі. Виму-
шено продовжував його захища-
ти, бо за юридичними нормами 
лише дві перепони дозволяють 
відмовити клієнту під час слід-
ства: тяжка хвороба адвоката чи 
визнання власної фахової неком-
петентності. Побудував відбиття 
атак прокурора на суто проце-
дурних моментах, до емоційного 

тиску на співчуття та розкаяння 
не вдавався. У цілому держав-
не звинувачення чітких доказів і 
не мало. Один молодик божився, 
ніби бачив К. певної дати в певно-
му місці, натомість з місця роботи 
свідка надійшла довідка, де зна-
чилось: у згаданий період часу він 
не відлучався, виконував невід-
кладне виробниче завдання. Ін-
ший очевидець, жінка, через «за-
будькуватість» міліціонерів, довго 
зирила на підозрюваного перед 
пред’явленням його для впізнан-
ня, – беззаперечно, такий доказ 
визнали недійсним. У підсумку К. 
засудили до незначного терміну 
позбавлення волі, хоча він сам го-
тувався мінімум років до восьми 
перебування за гратами.

Самооборонець
Найважчими справами Воло-

димир Юрійович вважає ті, де за-
мішані добропорядні люди, які 
в скрутних ситуаціях просто не 
могли вчинити інакше. Показо-
вим став епізод із Ф. Він на дачі 
застав типа, котрий нахабно, спо-
кійнісінько розбирав залізний 
паркан. Перед тим дачники неод-
норазово затримували «чорних 
металістів», і того-таки бузувіра 
в їхньому числі, доставляли до мі-
ліції, та стримуючого ефекту не 
помічали. Лиходії продовжували 
нищити десятиліттями надбане 
майно. Відтак Ф. зарядив мислив-

ську рушницю, тишком 
підійшов до лиходія 
ззаду, наказав під-
няти руки та стати 
навколішки. Злодій 
і гадки не мав так 

просто здаватись. Вхопив ар-
матурину і з розмаху вдарив 
Ф., намагаючись влучити у 

голову, тобто вбити. Ф. 
намагався захиститися 
лівою рукою, і залізяка 

зламала пальці. Рушниця 
у правій руці мимоволі 

вистрілила. Заряд дробу влучив 
нападникові у ногу. Як досвідче-
ний мисливець, Ф. визначив сту-
пінь небезпеки, побіг до будинку 
за аптечкою. Повернувся – крадія 
на місці не було, – утікаючи, той 
відповз і впав до канави з водою, 
почав захлинатись. Ф. витяг пото-
паючого, перетягнув йому джгу-
том стегно, аби припинити крово-
течу, переніс до свого мотоцикла, 

вклав у коляску. Долаючи несамо-
витий біль у зламаних пальцях, 
повіз до лікарні.

Трохи очунявши дорогою, по-
ранений злодюга почав погрожу-
вати вбити дітей. Ф. понад усе на 
світі ставив родину, тому вирішив 
захиститись єдиним вірним, як 
тоді йому здавалося, способом. 
Минув лікарню, завіз крадія до лі-
сосмуги, де позбавив життя. Далі, 
привівши себе в належний вигляд, 
попрощався з рідними і прибув до 
відділу міліції. Місія адвоката по-
лягала в недопущенні перетворен-
ня надто чесного самооборонця 
(той уперто відстоював свої пере-
конання жорстко і з відкритим за-
бралом протистояти нелюдам) на 
закоренілого та жорстокого вбив-
цю. Суд, визнавши доводи сторо-
ни захисту вагомими, призначив 
мінімальне покарання, передба-
чене санкцією інкримінованої Ф. 
статті кримінального кодексу, – 
сім років позбавлення волі.

Допомогли «бандерівці»
Пригадує Володимир Дере- 

в’ я щенко неординарний, майже 
анекдотичний випадок зі своєї мі-
ліцейської бутності. На початку 
80-х карному розшуку належало 
затримати знавіснілу банду. Голо-
ворізи влаштували кубло в квар-
тирі на 173-му кварталі, звідти 
здійснювали набіги на обійстя за-
можних криворіжців, не цурались 
(що не властиво «домушникам») і 
пограбувань перехожих.

Прийняли рішення захопити їх 
«тепленькими» о 4-й ранку. Замок у 
задрипаних, не раз вибитих дверях 
мався поганенький, здолали запор 
без зайвої метушні. Дерев’ященку 
довелося йти першому. Через про-
смерділу самогонним перегаром та 
тютюном вітальню тихо зайшов 
до кімнати, намацав вимикача. Від 
вибуху світла шестеро бандитів 
пробудились миттю, спросоння не 
второпали, що коїться: на порозі 
кімнати молодий парубок зовсім 
незагрозливо посміхається та як-
найприязніше «глаголить» щирою 
українською: «Доброго ранку, яс-
новельможне панство! Як ся має-
те? Що солодкого зустріли у снови-
діннях? Мерщій-но підіймайтеся 
та виходьте, на вас чекає карета».

Оскільки українська мова на 
той час у Кривбасі лунала поміж 
місцевим людом украй нечасто, 
ситуація видалась незвичною. 
«Гангстери», не відчуваючи за-
грози, з півхвилини продирали 
очі. Допоки вони не оговталися, 
квартиру заповнили інші опера-
тивники, без ґвалту і галасу «упа-
кували» злочинну «кумпанію». 
Найзухвалішого та найхитрішого 
знайшли на кухні, від страху так 
втиснувся між газовою плитою та 
шафою – ледве витягли. На допиті 
зізнався, що його «паралізувала» 
саме українська мова, заплутав-
ся в думках, звечора ніби засинав 
у Кривому Розі, а прокинувся аж 
десь на Львівщині. «Бандерівці!!!» 
– перше, що спало на думку. Так і 
принишк. Потім виправдовувався 
перед своїми: «Якби відразу вто-
ропав, що прийшла міліція, ви-
рвав би газову трубу та підірвав 
усіх до біса».

_____________________________________________________________________ Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

g Оголошення

Бесіди за кавою

До уваги суб`єктів 
господарювання

Із жовтня поточного року в 
муніципальному центрі послуг 
м. Кривого Рогу започатковано 
виконання процедури узгоджен-
ня умов отримання дозволу від 
органів державного пожежного 
нагляду суб’єктам господарю-
вання, які бажають укласти дого-
вір оренди об’єктів комунальної 
власності міста.

Термін виконання про-
цедури скорочено з 30 до 15 
днів.

Чекаємо вас з понеділка по 
п’ятницю із 9.00 до 20.00, щосу-
боти – з 9.00 до 17.00 за адресою: 
пл. Радянська,1. Телефон для до-
відок: 92-12-61.

До уваги суб´єктів 
господарювання

Відповідно до рішення місь-
кої ради від 14.11.2012 № 319 
затверджено регламент функці-
онування електронної системи 
оцінки якості надання послуг у 
муніципальному центрі послуг 
м. Кривого Рогу, який визначає 
механізм отримання дозвільних 
документів в електронній формі. 
Дана автоматизована система 
надає можливість:

Для суб’єктів господарю-
вання

- подати звернення в 
електрон ному вигляді;

- додати до електронного 
звернення скановані документи 
для подальшої реєстрації дер-
жавним адміністратором та роз-
гляду регіональними, місцевими 
дозвільними органами;

– здійснювати пошук і пере-
гляд даних щодо процедур, які 
виконуються в центрі (перелік 
послуг, нормативно-правова 
база, режим роботи представни-
ків центру);

– здійснювати пошук даних за 
датою реєстрації заявки (кален-
дар на рік);

– ознайомитися з вимо-
гами до розгляду звернень в 
електрон ному вигляді та надати 
згоду на обробку персональних 
даних;

- переглянути зразки 
заповнен ня заяви та документи, 
необхідні для отримання доку-
мента дозвільного характеру;

- автоматично отримати по-
відомлення про здійснення 
реєстрації звернення та, після 
отримання державним адміні-
стратором від дозвільного орга-
ну документа дозвільного харак-
теру, про виконання процедури з 
вкладенням сканованого дозво-
лу (або відмови в його видачі);

- здійснювати перегляд ак-
туальної інформації щодо стану 
розгляду звернень з отримання 
послуг та їх виконання (за осо-
бистим кодом);

- надати пропозиції та заува-
ження щодо кола питань, які є 
актуальними, й отримати відпо-
відь про розв’язання порушених 
питань на електронну адресу 
суб’єкта звернення;

- узяти участь у інтерактив-
ному опитуванні та переглянути 
його результати.

Для зручності відвідувачів 
у приміщенні муніципального 
центру послуг м. Кривого Рогу 
встановлено інформаційний 
термінал, на якому розміщено 
інформацію щодо служб, які 
взаємодіють із центром послуг, 
регламенту надання послуг, ре-
жиму роботи. Кожен відвідувач 
має можливість переглянути 
пакет необхідних документів 
для отримання дозволів, зразки 
заповнення заяв, технологічні 
картки. Можливо ознайомитись 
із нормативно-правовою базою 
кожної дозвільної процедури.

Відділ дозвільно- 
погоджувальних 

процедур виконкому 
міськради.
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Спорт

g Меморіал  
Павла Клевцова

Тріумфували  
на ринзі боксери  
«Тріумфу»
Нещодавно у спеціалізо-
ваному залі БК «Тріумф» 
відбулось 35 захоплюючих 
поєдинків серед дорос-
лих боксерів Криворіжжя 
на кубок нашого міста. 
Цей турнір присвячувався 
пам’яті нашого земляка, 
відомого боксера та на-
ставника молоді Павла 
Клевцова.

– Змагання організувала міська фе-
дерація боксу в пам’ять про чудового 
спортсмена, вірного товариша Павла 
Леонідовича, котрий, на жаль, пішов із 
життя, – говорить заслужений тренер 
України, майстер спорту СРСР з боксу 
Анатолій Петров. – Його друзі згадали 
той час, коли після закінчення факуль-
тету фізвиховання Криворізького пед-
інституту (нині КНУ) Павло Клевцов 
спрямував усі свої зусилля та досвід 
на виховання юних боксерів. Цим він 
заслужив визнання й повагу не лише 
боксерів та їхніх батьків, але й багатьох 
любителів криворізького спорту.

Після двох днів суперництва на ринзі 
звитяга дісталась Валерію Кульбіді, Іго-
рю Герасимовичу, Руслану Голобородь-
ку, Олександру Дзюбі, Іллі Присяжно-
му, Олександру Кривозубову, Миколі 
Кисильову, Олександру Сухомлину, ко-
трі представляли боксерський клуб 
«Тріумф». Тобто вісім боксерів здобули 
медалі найвищого ґатунку й доміну-
вали в цьому турнірі. Такі ж нагороди 
отримали і майстри шкіряної рука-
вички із ДЮСШ №3 – Ігор Потьомкін, 
Дмитро Пруд та Микола Олексієнко. На 
найвищу сходинку п’єдесталу підніма-
лись Максим Шокалов, Михайло Вино-
градов (спортклуб «Молодість»), Вла-
дислав Колесник (спортклуб «Центр») 
та Ярослав Сугаков (СК «Гірник»).

– Тобто, Анатолію Петровичу, 
кращою командою за підсумками 
цих поєдинків стали представники 
БК «Тріумф».

– Так. І ці боксери, котрих готував до 
боїв старший тренер Олександр Куче-
рявий, нагороджені пам’ятним кубком 
міської федерації боксу. А ось кращим 
боксером визнано «тріумфівця» Русла-
на Голобородька.

– А який бій судді оцінили найви-
щими балами?

– Це азартний і безкомпромісний 
поєдинок між Юрієм Болотовим (із 
спортклубу «Лідер») та Владиславом 
Колесником (спортклуб «Центр»). 
Пам’ятним призом відзначений за 
волю до перемоги Олександр Пархо-
менко. Такі турніри не тільки відто-
чують спортивну майстерність, але й 
підвищують морально-вольові якості 
учасників. І головне – популяризу-
ють бокс на Криворіжжі, зберігають 
пам’ять про видатних спортсменів. 

g Міська відбіркова депутатська спартакіада

Націлені криворіжці тільки  
на хет-трик!
У Палаці спорту ДЮСШ № 10 відбулось 
відкриття I міської спартакіади серед 
депутатів міськради та районних у місті 
рад, присвяченої Року спорту та здоро-
вого способу життя. Вона проводилась 
у чотирьох видах спорту – волейболі, 
настільному тенісі, шахах та шашках. І 
криворізькі депутати продемонструва-
ли, що можуть вирішувати не лише на-
гальні питання сьогодення, але й добре 
підготовлені фізично.

– Зараз ми готуємося 
до III обласної спартакі-
ади, котра відбудеться 
весною наступного року, 
– зазначив, виступаючи 
на урочистому параді, се-
кретар міськради Сергій 
Маляренко. – Першу об-
ласну спартакіаду серед 
депутатів ми виграли з 
великим відривом понад 
600 очок від другої ко-
манди. Уже в наступній 
збірна Кривого Рогу теж 
перемогла, та цей розрив 
скоротився тільки до 4 
турнірних очок. Тобто 
команди Дніпропетров-
ська, інших міст та рай-
центрів зрозуміли, що 
треба краще організову-
ватись і гідно захищати 
спортивну честь свого 
населеного пункту. Нині 
ми теж горимо амбіція-
ми знову посісти перше 
місце. Та усвідомлюємо: 
це зробити вже буде зна-
чно складніше. Тому й 
вирішили провести ось 
таку відбіркову міську 
спартакіаду серед депу-
татів міськради та район-
них у місті рад. Звичай-
но, депутати виконують 
свої функції на принципі 
добровільності: у них є 
зарплата, зобов’язання 
перед своїм трудовим 
колективом, громадою. 
Тому зібрати всіх, аби 
вони зіграли між собою, 
виявити кращого з кра-
щих – проблематично. 
Ось проведемо міську 
спартакіаду, потім уже 
матимемо час потрену-
ватись.  Будемо обирати 
найдостойніших, аби в 
області вони змогли ви-
ступити ще сильніше, 
щоб Кривий Ріг нікому 
не віддав першого місця.

Окрім цього, за слова-
ми С. Маляренка, кри-
воріжці у складі збірної 
Дніпропетровщини двічі 
поспіль брали участь у 
всеукраїнській аналогіч-
ній спартакіаді. У старто-
вій представники нашої 
області зайняли п’яте за-
гальнокомандне місце, у 
II спартакіаді – уже третє. 
Тож зараз націлені бути в 
призерах. До речі, секре-
тар міськради повідомив, 
що вже розглядається 
пропозиція щодо того, 
аби започаткувати номі-
націю «Кращий спортив-
ний депутат міста».

І ось у першій зустрічі 
«схрестили зброю» між 
собою волейболісти Ін-
гулецького та Централь-
но-Міського районів. 
Поєдинок видався ви-
довищним, особливо се-
ред інгульчан виділили-
ся своєю солідною грою 
керівник району Євген 
Рижков та його заступ-
ник Сергій Жеребило. І 
здавалось би, що вікто-
рія вже у «кишені» ін-
гульчан, та їхні опоненти 
були іншої думки. Депу-
тати Центрально-Місь-
кої райради все-таки ви-
рвали перемогу – 2:1. І 
згодом саме ці дві яскраві 
команди набрали однако-
ву кількість очок, але до 
фіналу пробилися пред-
ставники Центрально-
Міського району. Та у ви-
рішальній зустрічі вони 
поступились депутатам-
дзержинцям із рахун-
ком 0:2. Отож, вікторію 
святкували волейболісти 
Дзержинського району. 

Як розповів головний 
суддя змагань Роман 
Цвіль, вісім волейболь-

них команд було розбито 
на дві групи. І фаворитом 
могла стати будь-яка ко-
манда, бо такі поєдинки 
серед представників де-
путатського корпусу про-
водились уперше.

 – Дуже приємно, що 
в цьому році проводить-
ся турнір серед депута-
тів усіх рівнів, – сказав 
заступник голови Інгу-
лецької райради Сергій 
Жеребило. – До цього в 
нашому районі прово-
дились змагання, в яких 
відібрали найдостойні-
ших. Думається, що ми 
поборемось за місце в 
призерах. Адже наш лі-

дер – один із найбільш 
підготовлених спортив-
но – голова Інгулецької 
райради Євген Рижков. 
Він капітан команди й 
найдосвідченіший з нас.  
До того ж, спорт завжди 
зближує. І всі від зма-
гань можуть отримати 
задоволення, та головне 
– здоров’я.

– Нинішня спартакіа-
да насамперед згуртовує 
наших депутатів, – наго-
лосив голова Жовтневої 
райради Володимир Ко-
ритнік. – Навколо єдиної 
мети – пропагувати не 
лише спорт у районі, міс-
ті, а й узагалі. Депутати 
довели, що вони можуть 
вирішувати не тільки пи-

тання життєдіяльності 
свого району, але й підви-
щують свій спортивний 
рівень. І що спорт, життя і 
труд – поруч йдуть. Наша 
команда налаштована рі-
шуче, будемо боротись 
тільки за найвищі місця 
в спартакіаді (і треба ви-
знати, що команда Жов-
тневого району в під-
сумку стала переможцем, 
– авт.). У нас гарний тре-
нер – Олександр Плакса, 
котрий переживає за ко-
манду, є група підтримки, 
і це нас надихає.

Оскільки депутати су-
перничали в чотирьох 
видах спорту, то в кож-

ному були свої фаворити. 
І компетентне журі ви-
значило найсильніших у 

волейболі, настільному 
тенісі, шахах та шашках. 
Скажімо, серед депутатів 
міськради особливо ви-
ділявся Ігор Левицький, 
котрий був найсильні-
шим у настільному тенісі, 
добре себе проявив в ін-
телектуальних іграх.

Отож, про підсумки 
спартакіади. Так, серед 
шашистів пальма першо-
сті дісталась представни-
кам Жовтневої райради 
(інгульчани та довгин-
цівці відповідно другі 
та треті). А от у шахах 
свої найкращі інтелек-
туальні здібності проде-
монстрували депутати 
Дов гинцівської райради 
(у призерах – депутати 
Жовтневої та Саксаган-
ської райрад). Напруже-
ною була й боротьба за 
тенісними столами, де 
найвправнішими вияви-
лися саксаганці. Тернів-
чани – на другому місці, 
депутати Жовтневої рай-
ради – на третьому. Ну а 
про волейбольні баталії 
можна сказати так – ко-
манди Дзержинської, 
Центрально-Міської, 
Сак саганської та Інгу-
лецької райрад помітно 
виділялись своєю грою 
серед інших.

Таким чином, I місь-
ку спартакіаду депута-
тів міської та районних 
у місті рад, присвячену 
Року спорту та здорового 
способу життя, виграла 
дружна команда депута-
тів Жовтневої райради. 
На другому загальноко-
мандному місці – сакса-
ганці, на третьому – дов-
гинцівці.

Віталій ТКАЧУК. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.
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Телебачення

06.00 «Доброе утро, 
Украина!»

06.05, 07.00, 08.00, 12.00 
Новости

06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 

01.10 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 12.20, 
01.15 Погода

06.25 Православный 
календарь

06.30, 07.25 Рецепты 
здоровья

06.35, 07.45 Глас народа
06.40, 07.20 Страна on line
06.45 Вести.Ru
07.30 Заголовки
07.35 Эра бизнеса
07.40 Гость студии
07.50 Финансовые советы
08.20 Твой голос
08.40 Полезные советы
09.00 Итоги недели
09.30 Точка зрения
09.50, 11.50, 20.55 Офици-

альная хроника
10.00, 15.35 Сериал «Ма-

руся» 6с
10.45 Шеф-повар страны
12.10, 19.00, 21.30 Деловой 

мир
12.25 Право на защиту
12.45 Темный силуэт
12.55 Армия
13.10 Х/ф «Майские 

звезды»
14.40 Окно в Америку
15.00 Новости (с сурдопе-

реводом)
15.15 Euronews
15.20, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
16.25 Сериал «Агент осо-

бого назначения» 3-5с
18.45 Агро-News
19.15 221. Экстренный вы-

зов. Неделя
20.10 Зимняя шутка 

с В.Моисеенко, 
В.Данильцом

20.40 Сельсовет
21.00 Итоги дня
21.25 Мир спорта
21.35 Новогодняя шутка с 

Ю.Гальцевым
22.50 Тройка, Кено, Секун-

да удачи
22.55 Ночная Рождествен-

ская Литургия под 
руководством Святей-
шего Отца Бенедикта 
ХVI в Базилике Святого 
Петра

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

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

00.10 ТСН: «Телевизион-
ная служба новостей»

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

«Величественные века. 
Роксолана - 2» (1)

12.10 «Невероятные 
гонки - 2»

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

14.00, 04.05 «Не ври 
мне - 3»

15.00 «Семейные мело-
драмы»

15.50 «Семейные мело-
драмы - 2»

16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 Х/ф «Тропинка вдоль 

реки»
00.25 Х/ф «Хороший 

год» (2)

ИНТЕР
05.30 Х/ф «Дважды в одну 

реку»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30 Спорт в Подроб-

ностях
09.10, 12.25 Сериал «В 

ожидании любви»
13.30 Концерт «День 

Рождения Интера»
16.05 «Жди меня»
18.10 Сериал «Крови-

нушка»
19.00 Программа «О 

жизни»
20.00, 03.45 «Подроб-

ности»
20.30 «Спорт в Подроб-

ностях»
20.50, 04.20 «Подробности. 

Неформат»
21.00 Сериал «Грач»

ICTV
05.30 Служба розыска 

детей
05.35, 06.50, 01.40, 04.10 

Погода
05.40, 04.15 Свитанок
05.55, 09.25, 12.55, 19.20, 

01.35 Спорт
06.45, 07.35 Деловые 

факты
07.00 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Факты недели
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.25, 00.50 Чрезвы-

чайные новости
10.05 Х/ф «Папаши без 

вредных привычек»
12.25, 13.00, 22.05 Сериал 

«Прокурорская про-
верка»

12.45 Факты. День
13.50, 20.10 Сериал «Лик-

видация»
15.45 Х/ф «Брестская 

крепость»
18.45 Факты. Вечер
23.20 Большая разница 

по-украински

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

«Погода»
07.10, 08.25, 09.35, 15.10, 

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

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

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

ческая консультация»
09.45 Молодiжна про-

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

все 100»
11.10, 21.50 «Епiзоди 

колишнього»
11.15 «Сад. Огород. 

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

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

22.30, 01.30 «Мiсто»
15.20 Х/ф «Центр нападе-

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

Погода
18.30, 02.00 Док.сериал 

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

ствия»
20.00 «Афиша»
20.05 «Медицинский 

журнал»
21.15 «На углу улиц»
22.00 «Беседы о вечном»
23.10 Вiктор Павлiк 

«Освiдчення» 1 частина

НОВЫЙ КАНАЛ
05.20 Сериал «Как я по-

знакомился с вашей 
мамой»

06.00, 06.45 Очевидец. 
Самое шокирующее

06.40, 07.05, 07.40, 08.45 
Подъем

07.30, 08.30, 19.00, 01.00 
Репортер

07.35, 08.35, 19.20, 01.25 
Погода

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

10.00, 17.55, 21.00 Сериал 
«Воронины»

13.25, 14.30 Kids Time
13.30 Мультсериал «Злю-

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

жены»
19.15, 01.20 Спортре-

портер
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Назад в 

СССР»
22.05 Сериал «Кухня»
23.05 ФБР :)
01.30 Служба розыска 

детей
01.35 Сериал «Сердце-

едки»
03.10, 03.40 Зона ночi
03.15 Леопольд, або втеча 

вiд свободи
03.45 Семеренки
04.40, 05.20 Зона ночi 

Культура
04.45 Княгиня Ольга
04.55 Марiя i Марфа

СТБ
04.35 «Национальное 

талант-шоу «Танцуют 
все!-5»

06.40, 16.00 «Все будет 

хорошо!»
08.25, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
10.05 «Моя правда. Яна 

против Саши. Тайны 
«Холостяка»

11.10 Х/ф «Я желаю тебе 
себя» (1)

13.10 «Битва экстрасенсов. 
Апокалипсис»

18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини»

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

Жизнь после исповеди»
00.55 Сериал «Доктор 

Хаус» (1)

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

18.55, 21.30 Погода
09.00 Большая фотоохота 

Дага Гарднера
09.35, 12.20 Магия при-

роды
10.00, 16.50, 04.15 Алло, 

доктор!
11.15 Алексей Баталов. 

Дорогой наш человек
14.00 Социальный статус: 

ваши права
15.00, 18.30, 21.00 Служба 

новостей «Социальный 
пульс»

15.30, 05.30 Дикая 
Америка

16.00, 05.00 Страна со-
ветов

17.50 Ковчег МОА
18.50, 21.25 Экономиче-

ский пульс
19.00 Сериал «Капитан-

ские дети» (1)
20.00 Социальный статус : 

ваша пенсия
21.35 Эскизы к портрету 

художника. Валентин 
Юдашкин

22.35 Водная планета
23.30 Кинофан: Х/ф «Об 

этом не говорят» (2)

ТЕТ
06.00 Сериал «Как я встре-

тил вашу маму» (1)
06.50 Узнай как
07.15 Телепузики
07.40 Мультик с Лунтиком
08.15 Мультсериал «Лило 

и Стич» (1)
08.40 Мультсериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка» (1)

08.55 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 104 
с. (1)

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

10.55 Сериал «Говорящая с 
призраками» 31 с. (1)

11.55 Сериал «Однажды в 
сказке» 1 с. (1)

12.55 Твою маму!
13.30 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
14.35, 19.50 Даешь моло-

дежь!
15.25 Вайфайтеры
16.00, 00.20 Одна за всех
16.35 У ТЕТа тато!
17.00 Досвидос
17.40, 20.50 Виталька
18.25 Чертовщина
18.50, 00.55 БарДак
19.25 Богиня шопинга
21.35 Кузница звезд 3
22.00 Веселые мамзели
22.25, 01.20 Рай, гудбай
23.00 Дурнев + 1
23.25 Сериал «Сверхъе-

стественное» 117 с. (2)

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

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

События
07.25 Утро с Украиной
09.25, 12.50 Сериал 

«След» (1)
10.00, 20.00 Сериал «Бед-

ные родственники» (1)
11.50, 04.40 Ток-шоу 

«Пусть говорят»
15.20 Чистосердечное 

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

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

рит Украина»
21.00 Сериал «Право на 

правду» (1)
22.00 Х/ф «Затерянный 

мир» (2)
00.00 Х/ф «Полюбить и 

умереть» (2)
01.50 Х/ф «Четвертая 

группа» (1)
05.30 Серебряный 

апельсин

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киев-

ское время»
06.45, 08.25, 18.50, 23.40, 

00.30, 03.20 «Время 

спорта»
06.50, 07.25, 08.35, 23.45, 

00.40, 02.35, 03.25, 04.15 
«Обзор прессы»

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

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

08.20, 08.40, 08.55, 09.15, 
10.10, 12.30, 13.10, 14.10, 
16.10, 17.20, 17.50, 22.50, 
23.50, 00.35, 03.55 
«Погода»

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

элемент»
10.30, 11.20, 12.15 Обще-

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

15.15 «Вперед, на Олимп!»
16.15 «Мотор»
17.25 «В кабинетах»
18.15 «Территория за-

кона»
19.30, 20.10, 21.10, 01.10, 

05.10 «Время. Итоги 
дня»

21.40, 03.00, 04.00 «Время-
Тайм»

22.15, 02.40 «Налоговый 
дневник»

23.30, 00.25 «CRIME NEWS»

НТН
06.05 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.35 Х/ф «Поезд вне рас-

писания» (1)
08.00 «Агенты влияния»
09.00 Сериал «Спас под 

березами» (1)
10.55 Сериал «Оплачено 

смертью»
14.40 Сериал «Обратный 

отсчет»
18.30 «Случайный сви-

детель»
19.00, 23.45, 01.55, 04.05 

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

листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Нью-
Йорк» (2)

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 М/ф «Альфа и Омега: 

Клыкастая братва» (1)
09.10 Х/ф «Оливер Твист» 

(1)
11.55 Сериал «Сабрина - 

маленькая ведьма» (1)
12.50 «Пороблено в 

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

Звёзды»
23.00 «Рассмеши комика»
00.00 Х/ф «Просто друзья» 

(1)
01.40 Х/ф «Чикаго» (2)
03.20 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
05.20 Сериал «Как я по-

знакомился с вашей 
мамой»

06.00, 06.45 Очевидец. 
Самое шокирующее

06.40, 07.40 Подъем
07.00 «Экономика в 

деталях»
07.20 Тележурнал 

«Пассаж»
08.30 Репортер
08.35 Погода
08.45 «Родительский 

клуб»
09.00 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире 
преступных страстей»

10.00, 17.55 Сериал «Во-
ронины»

13.25, 14.30 Kids’ Time
13.30 Мультсериал «Злю-

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

жены»
16.50 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире 
преступных страстей «

19.00 Новости 11, 21.30, 
01.00, 03.45, 04.45 
канала

19.30, 04.15 «Доживем до 
понедельника»

20.00 Сериал «Назад в 
СССР»

21.00 «Дело вкуса»
22.05 Сериал «Кухня»
23.05 ФБР .)

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

Вести
09.30 Ток-шоу «1000 

мелочей»
10.15 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00, 03.10 Сериал 

«Ефросинья. Таежная 
любовь»

12.30, 15.30, 17.40 Местное 
время. Вести-Москва

12.50 Вести. Дежурная 
часть

13.00 «Комната смеха»
13.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»
14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Доярка из 

Хацапетовки-3»
18.30 «Прямой эфир»
19.20 Сериал «Сваты-5»
22.20 «Сваты. Жизнь без 

грима: Николай До-
брынин»

23.15 Сериал «Опера. Хро-
ники убойного отдела. 
Ян и Инь»

00.10 «Девчата»
00.50 «Вести+»

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

щение Мухтара-2». 
«Украли невесту»

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

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
«Сегодня»

08.20 «Александр 
Журбин. Мелодии на 
память»

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

10.05 « Русские сенсации». 
Информационный 
детектив

11.35 «До суда»
12.35, 02.40 «Суд при-

сяжных»
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт»

15.40 Сериал «Предатель». 
6 с.

17.30, 01.30 «Прокурор-
ская проверка»

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

19.25 Сериал «Дикий-3». 
«Без тормозов»

21.15 «Сегодня. Итоги»
21.40 Сериал «Нар-

котрафик». Фильм 
5.»Капсула»

23.40 Сериал «Врач». 1, 2 с.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15, 01.45 «Контрольная 

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

приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.15 «Понять. Простить»
15.15 «Смак»
15.55 «Доброго здоро-

вьица!»
16.55, 02.10 Сериал «Не-

равный брак»
18.40, 03.05 «Давай по-

женимся!»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Любопыт-

ная Варвара»
23.40 «Вечерний Ургант»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
01.00, 05.05 «Доброе утро»
05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

20.55, 23.00 Новости
06.05 «Жить здорово!»
07.05 Модный приговор
08.15 Контрольная 

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

стить
11.30 «Доброго здоро-

вьица!»
12.20 Сериал «Женский 

доктор»
13.10 Сериал «Неравный 

брак»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Пусть говорят»
17.00 «Время»
17.30, 23.05 Сериал «Любо-

пытная Варвара»
19.20 «Вечерний Ургант»
19.55 «Свобода и справед-

ливость»
21.10 Х/ф «За спичками»

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

Золушку». 10 с.
10.00 Сериал «Ментовские 

войны-6». Фильм 2 «Ис-
полнение желаний» 4 с.

10.50 О Москве «Мега-
полис»

11.00 «Грани недели» с 
Владимиром Кара-
Мурзой

12.00 «Альтернативная 
история. Петрополь - 
окно в Азию»

13.00 Х/ф «Забавы мо-
лодых»

14.30 «Русский акцент» с 
Евгением Масловым. 

«Рождественский Нью-
Йорк»

15.00, 17.00, 01.00 «Особое 
мнение»

16.00 Сериал «Охота на 
Золушку». 11, 02.00 с.

18.00 «Полный альбац»
19.00, 04.00 «Разбор 

полёта»
20.00, 05.00 Сериал «Бан-

дитский Петербург-4. 
Арестант». 5 с.

21.00, 03.00 Сериал 
«Ментовские войны-6». 
Фильм 3 «Честь мунди-
ра» 1 с.

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Вам и не 

снилось»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
08.00 Итоги с Вахтангом 

Кипиани
09.50, 17.30 Семь чудес 

Украины
10.10, 16.30 Вокруг света
11.15 Цивилизация. 

Фактам в глаза. Правда 
о ботоксе

13.00 World Stories. Между-
народные корреспон-
денты

14.30 Лекции и события
17.45 Цивилизация. Хру-

щев-интеллигенция. 
Кто стоял за скандалом 
в Кремле

19.00, 23.00, 04.00 Знак 
восклицания

20.30, 23.30 Сегодня
21.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
21.30 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
22.00 Альбертэйнштейн
00.00 Музыка для 

взрослых

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.40 Х/ф «Курьер»
08.20 Петровка, 38, 13.10 

16+
08.35 Ток-шоу «Врачи». 12+
09.30, 12.30, 15.30, 17.50 

События
09.50 «Постскриптум» 

16+
10.50 «В центре событий» 

16+
11.45 «Треугольник» 16+
12.50 Город новостей
13.30 Сериал «Жители 

океанов». 6+
14.30 Ток-шоу «Pro жизнь». 

16+
15.50 Сериал «Погоня за 

ангелом». 12+
16.45 «Право голоса». 16+
18.15 «Хроники москов-

ского быта. Байки из 
Мавзолея» 12+

19.05 Док.фильм «Любовь 
Полищук. Жестокое 
танго». 12+

19.55 Х/ф «Убить карпа». 
12+

21.55 События. 25-й час
22.25 «Футбольный 

центр»
23.00 «Мозговой штурм. 

Новости Вселенной» 
12+

23.35 Сериал «Война 
Фойла». 16+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.35 Х/ф «Детство Темы»
10.00 Док.фильм «Василий 

Меркурьев. Самый 
народный артист»

10.50 Сериал «Жизнь и 
смерть Леньки Панте-
леева»

12.50 Х/ф «Диалог с про-
должением»

14.20 Х/ф «Верность»
15.55 Х/ф «Хочу вашего 

мужа»
17.25 Док.фильм «Гараж 

или ночь в музее»
18.30 Сериал «Железный 

занавес»
20.40 Х/ф «У опасной 

черты»
22.30 Х/ф «Неизвестные 

страницы из жизни 
разведчика»

00.20 Сериал «Живите в 
радости»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Боевик 

«На линии огня» 12+
08.55, 16.55, 00.55 Фэнтези 

«Буря» 12+
10.50, 18.50, 02.50 Драма 

«Далеко по соседству» 
16+

12.35, 20.35, 04.35 Мело-
драма «Вики Кристина 
Барселона» 12+

14.15, 22.15, 06.15 Комедия 
«Душевная кухня» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00 Сборник мультфиль-

мов
04.00, 08.00, 12.00 Х/ф 

«Остров сокровищ». 
16+

05.25, 09.25, 13.25 Мультсе-
риал «Маугли» ф.5 «Воз-
вращение к людям» 6+, 
«Волчок» 6+

06.00, 10.00 М/ф «Рожде-

ственские сказки» 6+
07.15, 11.15 М/ф «Сло-

ненок-турист» 0+, 
«Влюбленное облако» 
12+, «По собственному 
желанию» 12+

14.00 Х/ф «Дикая собака 
Динго». 12+

15.35 Мультсериал «Кро-
кодил Гена» ф.1. 0+

16.00 Мультсериал «Воин 
Сандокан. Король 
тигров» 12+, «При-
ключения барона Мюн-
хаузена» 6+, «Лесная 
хроника» 0+

17.00 «Веселое новогод-
нее путешествие» 6+, 
«Дед Мороз и Серый 
Волк» 0+, «Высокая 
горка» 6+

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Разные судьбы» 

12+
08.00 Х/ф «Допинг для 

ангелов» 16+
10.00 Х/ф «Сицилианская 

защита» 12+
12.00 Х/ф «Звезда» 12+
13.30 Х/ф «Веселые Жабо-

кричи» 12+
15.00, 16.30 Х/ф «То мужчи-

на, то женщина» 12+
18.00 Х/ф «Дорогой мой 

человек» 12+
20.00 Х/ф «Степанова 

памятка» 12+
22.00 Х/ф «Говорящая обе-

зьяна» 12+
00.00 Х/ф «Посылка для 

Светланы» 12+

КИНОКЛУБ
05.20 Х/ф «Джек и Джилл: 

любовь на чемоданах» 
12+

07.00 Х/ф «Игра на выжива-
ние» 16+

09.00 Х/ф «Головокруже-
ние» 12+

11.10, 03.00 Х/ф «Во-
семьсот лье вниз по 
Амазонке» 6+

13.00 Х/ф «Двойник дьяво-
ла» 18+

15.00 Х/ф «Малена» 16+
17.00 Х/ф «Субмарина» 16+
19.00 Х/ф «Экстрамен» 16+
21.00 Х/ф «Джинджер и 

Фред» 12+
23.10 Х/ф «Американские 

жиголо» 18+

НОСТАЛЬГИЯ
04.10 «До и после ...» 12+
05.30 «50/50» 12+
07.00 «Мир встречает 

Новый год» 12+
08.00 Х/ф «Двадцать минут 

с ангелом» 12+
09.05 «Когда идет снег...» 

12+
09.20 «Пока все дома» 12+
10.00 «Вокруг смеха» 12+
10.40 Х/ф «Лимонный 

торт» 12+
11.00, 02.00 «Колба време-

ни» 16+
12.00 «Новогоднее пред-

ставление» 12+
13.00 «Голубой огонек» 

12+
14.00 «Ступень к Парнасу» 

12+
15.35 «Херлуф Бидструп в 

Москве» 12+
16.00 «Лимпопо» 12+
16.40 Док.фильм «Право 

быть первым» 12+
17.40 Х/ф «У меня есть 

лев». 1с. 12+
19.00 «Майя Плисецкая» 

12+
20.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
21.00 Творческий вечер 

Валерия Золотухина 
12+

22.00 «Камера смотрит в 
мир» 12+

23.05 «Будильник» 12+
23.40 Х/ф «Мираж». 3 с. 12+
00.55 «Два вечера с Марио 

Ланца» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Братва». 

8 с. 16+
19.00 Сериал «Москва. 

Три вокзала - 4». 5 с. 
«Конвой». 16+

20.00 Сериал «Гончие - 4». 
ф.4. «Подарок для 
генерала». 2 с. 16+

21.00 Сериал «Тишина». 
ф.3. «1953». 1 с. 16+

22.30 Сериал «Тишина». 
ф.3. «1953». 2 с. 16+

00.00 Сериал «Братва». 
9 с. 16+

TV 1000
02.00 Комедия «Шоу 

Трумана» 12+
04.00 Приключения 

«Фантом» 12+
06.00 Комедия «Мышиная 

охота» 12+
08.00 Драма «Заповедная 

дорога» 16+
09.50 Боевик «Ограбление 

по-итальянски» 12+
11.50 Комедия «Новая 

рождественская 
сказка» 12+

13.50 Боевик «Воин» 12+
16.15 Драма «Сортировка» 

16+
18.00 Комедия «Терминал» 

12+

20.25 Комедия «Переход-
ный возраст» 16+

22.00 Драма «Непристой-
ное предложение» 16+

00.10 Драма «Вероника 
решает умереть» 16+

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.00 Мультсериал 

«Бен-10. Инопланетная 
сверхсила» (1)

08.15 Улётное видео по-
русски

08.35 «Облом UA»
09.40 Сериал «Солдаты. 

Новый Год, твою диви-
зию!» (1)

11.40, 19.00 Сериал «Псев-
доним «Албанец»-4» (1)

13.40 Сериал «Солдаты. 
Здравствуй, рота, 
Новый Год!» (1)

15.50 Сериал «Побег» (1)
20.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
20.35 «Месть природы»
21.00 Новости 2+2
21.25 Проспорт
21.30 Х/ф «Из Ада» (2)
00.15 Х/ф «Ночной до-

зор» (2)

TV1000 ACTION
03.00 Мелодрама «Не-

уловимый» 16+
05.00 Комедия «Фокусни-

ки» 16+
07.00 Драма «Макбет» 16+
09.00 Боевик «Часовой 

механизм» 16+
11.00 Боевик «Суперге-

ройское кино» 16+
12.45 Боевик «Стелс» 12+
15.00 Боевик «После за-

ката» 12+
17.00 Комедия «Прожига-

тели жизни» 16
19.00 Криминальное 

кино «Разумное со-
мнение» 16

20.55 Боевик «Блэйд. Трои-
ца» 16+

23.00 Мягкая эротика 
«Средство от любви» 
18+

00.20 Мягкая эротика «Ла-
герь для парочек» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Сериал «Любитель-

ница частного сыска 
Даша Васильева-4» 
(12+)

05.25, 17.05 Сериал «Что 
сказал покойник» (16+)

06.20, 18.00, 01.05 Сериал 
«И все-таки я люблю...» 
(16+)

07.10, 17.00, 18.50, 01.00 
«Окно в кино»

07.15 Х/ф «Мамочки»
09.00 Х/ф «Бой с тенью» 

(16+)
11.10 Х/ф «О любви»
12.25 Х/ф «Хочу тебе 

сказать...»
13.00 Х/ф «Учитель танцев»
15.20 Х/ф «Любовь на сене» 

(12+)
18.55 Х/ф «Любка» (12+)
21.45 Х/ф «Собака Павло-

ва» (18+)
23.00 Х/ф «Успех»
00.30 Х/ф «Телеграмма» 

(12+)

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

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

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

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

чаянные родители»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Га-

лактический футбол»
16.30 Мультсериал 

«Сокровища острова 
черепах»

19.00 Сериал «Элен и 
ребята»

20.15 «33 м2»
21.00 Х/ф «Золотоиска-

тели»

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

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

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

миром»
11.05 «Джунгли шоу-

бизнеса»
12.25, 14.05 «Выдающиеся 

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

говорю»
20.05 «Взрослые дети»
20.45 «Мама в большом 

городе»
21.30 «Время для себя»
22.10 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх»

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

фессий
09:45 – 10:00 Новая вол-

на 
19:00 – 19:20 Кривбасс-

Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 –  20:00 Диалог

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»

Понеділок, 24 грудня
Cхід 7.58 Захід 15.58
Тривалість дня 8.00

Схід 3.22 
Захід 4.06

ТелецьДаниїл, Никон, Лука

УТ-1
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Телебачення

06.00 «Доброе утро, 
Украина!»

06.05, 07.00, 08.00, 12.00 
Новости

06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 
01.10 Спорт

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

06.20, 07.15, 08.15, 09.30, 
10.45, 23.20 Погода

06.25 Православный 
календарь

06.30, 07.25 Рецепты 
здоровья

06.35, 07.45 Глас народа
06.40, 07.20 Страна on line
06.45 Вести.Ru
07.30 Заголовки
07.35 Эра бизнеса
07.40 Гость студии
07.50 Финансовые советы
08.20, 00.35 Между строк
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.25, 11.55, 20.55 Офици-

альная хроника
09.35 Свет
10.00, 15.45 Сериал «Ма-

руся» 7с
10.55 В гостях у Д. Гордона
12.10, 18.10, 21.20 Деловой 

мир
12.20 Граница государства
12.35 Желаем счастья
12.55, 04.55 Рождествен-

ское Поздравление и 
Апостольское Благо-
словение Святейшего 
Отца Бенедикта ХVI с 
площади Святого Петра

13.55 Х/ф «Я вас дождусь»
15.00 Новости (с сурдопе-

реводом)
15.15 Euronews
15.25, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
16.30 Сериал «Агент осо-

бого назначения» 6,7с
18.25 Звезды юмора
19.15 Концертная про-

грамма посвященная 
Католическому 
Рождеству

20.50 Мир спорта
21.25 Социальное шоу 

«Адреналин»
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00, 01.00 Итоги
23.25 От первого лица
23.50 Кино в деталях
01.20 О главном
01.50 Телеакадемия
02.50 Ночная Рождествен-

ская Литургия под 
руководством Святей-
шего Отца Бенедикта 
ХVI в Базилике Святого 
Петра

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 22.55 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

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

«Величественные века. 
Роксолана - 2» (1)

12.10 «Невероятные 
гонки - 2»

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

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

драмы»
15.50 «Семейные мело-

драмы - 2»
16.45, 02.15 «ТСН. Из-

бранное»
20.15 «Меняю жену - 6»
21.50 «Украинские 

сенсации»
23.10 Х/ф «Телефонная 

будка» (2)
00.50 Х/ф «Казаки - раз-

бойники» (2)

ИНТЕР
05.20 Х/ф «Гараж»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30 Спорт в Подроб-

ностях
09.10, 21.00 Сериал «Грач»
12.50 Док.сериал «След-

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

14.45 Х/ф «Тихий омут»
16.50 Сериал «Крови-

нушка»
19.00 Программа «О 

жизни»
20.00, 02.50 «Подроб-

ности»
20.30, 03.20 «Спорт в Под-

робностях»
20.50, 03.25 «Подробности. 

Неформат»

ICTV
05.10, 06.50, 01.45, 04.00 

Погода
05.15 Факты
05.40, 04.05 Свитанок
06.40, 07.35 Деловые 

факты
06.55, 09.25, 12.55, 19.20, 

01.40 Спорт
07.00 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Экстренный вызов
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.25, 00.50 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.35 Сериал «До-

знаватель»
12.35, 13.00 Анекдоты по-

украински
12.45 Факты. День
13.15, 22.10 Сериал «Про-

курорская проверка»
14.25, 20.10 Сериал «Лик-

видация»
18.45 Факты. Вечер
23.20 Большая разница 

по-украински

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Косметичка»
07.45, 18.15 «В гостях у 

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

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

суждалки»
09.50 «Сад. Огород. 

Цветник»
10.05 «Зооквартал»
10.35 Вiктор Павлiк 

«Освiдчення» 1 частина
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 Х/ф «Всадники» 1 

категория
16.45 «Магия природы»
17.10 Молодiжна про-

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

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

ження»
21.30 «Мiський роман»
22.00 «Медицинский 

журнал»
22.25 «Епiзоди колиш-

нього»
23.15 Вiктор Павлiк 

«Освiдчення» 2 частина
00.35 «Таємницi 

пiдводного свiту»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.15 Сериал «Как я по-

знакомился с вашей 
мамой»

05.55, 06.45 Очевидец. 
Самое шокирующее

06.40, 07.05, 07.40, 08.45 
Подъем

07.30, 08.30, 19.00, 01.05 
Репортер

07.35, 08.35, 19.20, 01.25 
Погода

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

10.05, 17.55, 21.00 Сериал 
«Воронины»

13.25, 14.30 Kids Time
13.30 Мультсериал «Злю-

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

жены»
19.15, 01.20 Спортре-

портер
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Назад в 

СССР»
22.00 Сериал «Кухня»

23.05 Свадьба будет по-
моему!

СТБ
05.35 «Чужие ошибки. По-

ездка в один конец»
06.20, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.05, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.55 «Звездная жизнь. 

Бездетные по собствен-
ному желанию»

11.00 «Звездная жизнь. 
Тело как интимный 
дневник»

12.00 Х/ф «Снег на голову» 
(1)

14.05 «Спасите нашу 
семью»

18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини»

20.00 «Моя правда. Орнел-
ла Мутти. Укрощение 
строптивой»

22.25 «Один за всех»
00.25 «Куб - 3»

ТОНИС
06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.25, 18.50, 21.25 Эконо-
мический пульс

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

танские дети» (1)
10.00, 16.50, 04.15 Алло, 

доктор!
11.15 Эскизы к портрету 

художника. Валентин 
Юдашкин

12.20, 17.50 Ковчег МОА
14.00 Социальный статус: 

ваша пенсия
15.15, 16.30, 17.45, 18.55, 

21.30 Погода
15.30, 05.30 Ронин. 

Ток-шоу с Дмитрием 
Выдриным

16.00, 05.00 Страна со-
ветов

20.00 Социальный статус: 
ваши льготы

21.35 Звездные матери-
одиночки

22.35 Водная планета
23.30 Кинофан: Х/ф «Ми-

ленькие штучки» (2)

ТЕТ
06.00 Сериал «Как я встре-

тил вашу маму» (1)
06.50 Узнай как
07.15 Телепузики
07.40 Мультик с Лунтиком
08.15 Мультсериал «Лило 

и Стич» (1)
08.40 Мультсериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка» (1)

08.55 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 105 
с. (1)

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

10.55 Сериал «Говорящая с 
призраками» 32 с. (1)

11.55 Сериал «Однажды в 
сказке» 2 с. (1)

12.55, 19.25 Богиня 
шопинга

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

14.35, 19.50 Даешь моло-
дежь!

15.25 Вайфайтеры
16.00, 00.20 Одна за всех
16.35 У ТЕТа тато!
17.00 Досвидос
17.40, 20.50 Виталька
18.25 Чертовщина
18.50, 00.55 БарДак
21.35 Кузница звезд 3
22.00 Веселые мамзели
22.25, 01.20 Рай, гудбай
23.00 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
23.25 Сериал «Сверхъе-

стественное» 118 с. (2)

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00, 17.00, 19.00, 03.20 

События
07.25 Утро с Украиной
09.25, 12.50, 22.00 Сериал 

«След» (1)
10.00, 20.00 Сериал «Бед-

ные родственники» (1)
11.50, 04.20 Ток-шоу 

«Пусть говорят»
15.20 Чистосердечное 

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

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

рит Украина»
21.00 Сериал «Право на 

правду» (1)
22.45 Сериал «Супруги» (1)
00.45 Сериал «Тюдоры. 

Второй сезон» (3)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киев-

ское время»

06.45, 08.20, 18.50, 23.40, 
00.25, 03.20 «Время 
спорта»

06.50, 23.45, 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, 21.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 05.00 
«Время новостей»

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

08.15, 09.15, 12.35, 14.10, 
16.10, 17.20, 17.50, 22.50, 
23.50, 00.30, 03.55 
«Погода»

08.30 «Новости Киев-
щины»

09.20, 13.35, 14.20, 15.15 «5 
элемент»

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

13.10 «Налоговый 
дневник»

16.15 «Трансмиссия»
17.25 «Акцент»
18.15 «Энергонадзор»
21.40, 03.00, 04.00 «Время-

Тайм»
22.15, 02.40 «Агрокон-

троль»
23.30 «CRIME NEWS»

НТН
05.50 Х/ф «Зеленый фур-

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

дела»
10.00 Сериал «Детективы»
12.20 Сериал «Авантю-

ристка»
14.30, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
16.45, 19.00, 23.45, 01.55, 

04.10 «Свiдок»
17.00 Сериал «Цепь»
21.45 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Нью-
Йорк» (2)

00.15 Х/ф «Тень в глубине» 
(3)

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
09.00 «Три сестры»
10.05 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

12.00 Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма» (1)

13.00 Сериал «Академия 
танца»

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

монстры»
17.00 «Дом на зависть 

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

менной»
22.40 «Матриархат»
23.35 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
00.20 Сериал «Чёрная 

лагуна» (2)

11 КАНАЛ
05.15 Сериал «Как я по-

знакомился с вашей 
мамой»

05.55, 06.45 Очевидец. 
Самое шокирующее

06.40 Подъем
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 01.05, 03.10, 
04.35 канала

07.30 «Два берега»
08.00 «Авторские путе-

шествия»
09.00, 16.50 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире 
преступных страстей»

10.05, 17.55 Сериал «Во-
ронины»

13.25, 14.30 Kids’ Time
13.30 Мультсериал «Злю-

ки бобры»
14.40 «Мой малыш»
15.10 Сериал «Друзья»
15.40 Teen Time
15.45 Сериал «Молодо-

жены»
19.30 «36,6»
20.00 Сериал «Назад в 

СССР»
21.00 «Васильевский 

остров»
22.00 «Просто собака»
22.20 «Перевоплоще-

ние»
23.05 Свадьба будет по-

моему!

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Утро России»
08.05, 23.15 Сериал «Опе-

ра. Хроники убойного 
отдела. Ян и Инь»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Вести

09.30 Ток-шоу «1000 
мелочей»

10.15 Ток-шоу «О самом 
главном»

11.00, 03.10 Сериал 

«Ефросинья. Таежная 
любовь»

12.30, 15.30, 17.40 Местное 
время. Вести-Москва

12.50 Вести. Дежурная 
часть

13.00 «Сваты. Жизнь без 
грима: Николай До-
брынин»

13.55 Сериал «Институт 
благородных девиц»

14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Доярка из 

Хацапетовки-3»
18.30 «Прямой эфир»
19.20 Сериал «Сваты-5»
22.20 «Сваты. Жизнь без 

грима: Федор Добро-
нравов»

00.10 «Вести+»
00.25 «Честный детектив»

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

ние Мухтара-2». «Со-
бака Баскервилей»

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

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
«Сегодня»

08.25 «Кулинарный 
поединок» с Оскаром 
Кучерой

09.25 «Поедем, поедим!»
10.00 Сериал «Жил-был 

дед». 1 с.
11.35 «До суда»
12.35, 02.35 «Суд при-

сяжных»
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт»

15.35 Сериал «Предатель». 
7 с.

17.30, 01.25 «Прокурор-
ская проверка»

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

19.25 Сериал «Дикий-3». 
«Ищу тебя»

21.15 «Сегодня. Итоги»
21.40 Сериал «Наркотра-

фик». Фильм 6.»Игрок»
23.35 Сериал «Врач». 3, 4 с.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15, 01.45 «Контрольная 

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

приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.15 «Понять. Простить»
15.15 «Смак»
15.55 «Доброго здоро-

вьица!»
16.55, 02.10 Сериал «Не-

равный брак»
18.40, 03.05 «Давай по-

женимся!»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Любопыт-

ная Варвара»
23.40 «Вечерний Ургант»
00.30 Ночные новости
00.45 «Городские пижо-

ны» «Задиры»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
01.00, 05.05 «Доброе утро»
05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

19.55, 23.00 Новости
06.05 «Жить здорово!»
07.05 Модный приговор
08.15 Контрольная 

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

стить
11.30 «Доброго здоро-

вьица!»
12.20 Сериал «Женский 

доктор»
13.10 Сериал «Неравный 

брак»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Пусть говорят»
17.00 «Время»
17.30, 23.05 Сериал «Любо-

пытная Варвара»
19.20 «Вечерний Ургант»
20.10 Сериал «Задиры»
21.15 Детектив «Гений 

пустого места»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Охота на 

Золушку». 11 с.
10.00 Сериал «Ментовские 

войны-6». Фильм 3 
«Честь мундира» 1 с.

11.00 «Германия за не-
делю»

11.30 «Американский 
ликбез» «Первые 
штаты Америки. Южная 
Каролина»

12.00 «Полный альбац»
13.00 Х/ф «Вам и не 

снилось»
15.00, 17.00, 01.00 «Особое 

мнение»
16.00 Сериал «Охота на 

Золушку». 12, 02.00 с.
18.00 «Обложка»
19.00, 03.00 «Русский 

акцент» с Еленой 
Мещеряковой. «Клоуны 
нон грата»

19.30, 03.30 «Американ-
ская лига КВН - 2012»

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Чужая жена и 

муж под кроватью»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
08.00, 13.00, 20.30, 23.30 

Сегодня
08.30, 19.00, 23.00, 04.00 

Знак восклицания
09.25 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.10, 16.30 Вокруг света
11.15 Цивилизация. Хру-

щев-интеллигенция. 
Кто стоял за скандалом 
в Кремле

13.30, 17.30 Семь чудес 
Украины

14.30 Знак восклицания с 
Артемом Шевченко

15.00 «Тендер News» с На-
тальей Седлецкой

15.30 Альбертэйнштейн
17.45 Цивилизация. 10 

000 детективов
21.00 Музыка для 

взрослых
00.00 Лекции и события

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.30 Х/ф «Легкая жизнь»
08.20 Петровка, 38, 13.10 

16+
08.35 Ток-шоу «Врачи». 12+
09.30, 12.30, 15.30, 17.50 

События
09.50 Х/ф «Не пытайтесь 

понять женщину». 12+
11.45 «Треугольник» 16+
12.50 Город новостей
13.30 Док.сериал «Жители 

океанов». 6+
14.30 Ток-шоу «Pro жизнь». 

16+
15.50 Сериал «Всё, что нам 

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

шие деньги. Соблазн и 
проклятье». 16+

19.55 Х/ф «Кушать подано, 
или Осторожно, лю-
бовь!»16+

21.45 События. 25-й час
22.20 «Майкл Джексон. 

Последний концерт 
Короля». 12+

00.00 Х/ф «Попса». 12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.00 Х/ф «Три толстяка»
09.45 Док.фильм «Ирина 

Алферова. Ничего не 
проходит»

10.45, 18.40 Сериал «Же-
лезный занавес»

12.45 Х/ф «Если есть 
паруса»

14.05 Сериал «Всего один 
поворот»

15.30 Х/ф «Дежа Вю»
17.40 Док.фильм «Алек-

сандр Демьяненко. 
Изношенное сердце»

20.50 Х/ф «Без видимых 
причин»

22.30 Х/ф «В трудный час»
00.35 Х/ф «Приморский 

бульвар»
02.55 Х/ф «Продавец 

воздуха»
04.35 Саундтреки

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Боевик 

«На линии огня» 12+
08.55, 16.55, 00.55 Комедия 

«Мой единственный» 
12+

10.50, 18.50, 02.50 Драма 
«Отверженные» 12+

11.55, 19.55, 03.55 Комедия 
«Турне» 16+

13.50, 21.50, 05.50 Драма 
«Разрисованная вуаль» 
12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00 Сборник мультфиль-

мов
04.00, 08.00, 12.00 Х/ф «Ди-

кая собака Динго». 12+
05.35, 09.35, 13.35 Мультсе-

риал «Крокодил Гена», 
фильм 1. 0+

06.00, 10.00 Мультсериал 
«Воин Сандокан. 
Король тигров» 12+, 
«Приключения барона 
Мюнхаузена» 6+, «Лес-
ная хроника» 0+

07.00, 11.00 «Веселое ново-
годнее путешествие» 
6+, «Дед Мороз и 
Серый Волк» 0+, «Высо-
кая горка» 6+, «Самый 
большой друг» 0+

14.00 Х/ф «Приключения 
Электроника». 1 с. «По-
бег» 12+

15.15 Мультсериал «Че-
бурашка», фильм 2. 0+, 
«Фантазеры из деревни 
Угоры» 6+

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

прутик» 6+, «Кот, кото-
рый умел петь» 12+

17.00 «Веселое новогод-
нее путешествие» 6+, 
«Пушок и Дружок» 0+, 
«Мешок яблок» 0+

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Дорогой мой 

человек» 12+
08.00 Х/ф «Степанова 

памятка» 12+
10.00 Х/ф «Говорящая обе-

зьяна» 12+
12.00 Х/ф «Посылка для 

Светланы» 12+
13.30 Х/ф «Долгая дорога к 

себе» 12+
15.00, 16.30 Х/ф «Труф-

фальдино из Бергамо» 
12+

18.00 Х/ф «Молодая жена» 
12+

20.00 Х/ф «Самолет летит в 
Россию» 12+

22.00 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» 16+

00.00 Х/ф «Приезжайте на 
Байкал» 12+

01.30 Х/ф «Елисейские 
поля» 16+

КИНОКЛУБ
05.00 Х/ф «Двойник дьяво-

ла» 18+
07.00 Х/ф «Малена» 16+
09.00, 01.00 Х/ф «Субмари-

на» 16+
11.00, 03.00 Х/ф «Экстра-

мен» 16+
13.00 Х/ф «Джинджер и 

Фред» 12+
15.10 Х/ф «Американские 

жиголо» 18+
17.00 Х/ф «Битва на гир-

ляндах» 6+
18.30 «Плюс кино» 12+
19.00 Х/ф «Высота 18+
21.00 Х/ф «Дядюшка Бунми, 

который помнит свои 
прошлые жизни» 16+

23.00 Х/ф «Наизнанку» 18+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Вокруг смеха» 12+
04.40 Х/ф «Лимонный 

торт» 12+
05.00, 14.00, 20.00 «Рож-

денные в СССР» 12+
06.00 «Новогоднее пред-

ставление» 12+
07.00 «Голубой огонек» 

12+
08.00 «Ступень к Парнасу» 

12+
09.35 «Херлуф Бидструп в 

Москве» 12+
10.00 «Лимпопо» 12+
10.40 Док.фильм «Право 

быть первым» 12+
11.40, 17.40 Х/ф «У меня 

есть лев». 1с. 12+
13.00 «Майя Плисецкая» 

12+
15.00, 21.00 Творческий 

вечер Валерия Золоту-
хина 12+

16.00 «Битломания» 12+
17.10 Док.фильм «Време-

ни разбег» 12+
19.00 Концерт группы 

«Машина времени» 12+
22.10 «До и после ...» 12+
23.30 «50/50» 12+
01.00 «Мир встречает 

Новый год» 12+
02.00 Х/ф «Двадцать минут 

с ангелом» 12+
03.05 «Когда идет снег...» 

12+
03.20 «Пока все дома» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Братва». 

9 с. 16+
19.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала - 4». 6 с. «Стиль-
ная смерть». 16+

20.00 Сериал «Гончие - 4». 
ф.4. «Подарок для 
генерала». 3 с. 16+

21.00 Сериал «Тишина». 
ф.3. «1953». 2 с. 16+

22.30 Х/ф «Колье Шарлот-
ты». 1 с. 16+

00.00 Сериал «Братва». 
10 с. 16+

01.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала - 4». 7 с. «Под-
става». 16+

02.00 Сериал «Гончие - 4». 
ф.4. «Подарок для 
генерала». 4 с. 16+

TV 1000
02.00 Комедия «Мышиная 

охота» 12+
04.00 М/ф «Планета 51» 12+
06.00 Боевик «Ограбление 

по-итальянски» 12+
08.00 Комедия «Новая 

рождественская 
сказка» 12+

10.00 Драма «Сортировка» 
16+

12.00 Приключения 
«Питер Пэн» 12+

14.05 Комедия «Терминал» 
12+

16.25 Комедия «Дом, где 
говорят»Да»» 16+

18.00 Драма «Мария-Анту-
анетта» 16

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

22.10 Драма «Вероника 
решает умереть» 16+

00.00 Фантастика «При-
зрак дома на холме» 
12+

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.00 Мультсериал 

«Бен-10. Инопланетная 
сверхсила» (1)

08.15, 09.30 Улётное видео 
по-русски

08.35 «Облом UA»
09.00, 21.00 Новости 2+2
09.25, 21.25, 23.40 Про-

спорт
10.05, 20.00 «Сумасшедшее 

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

доним «Албанец»-4» (1)
14.00 Сериал «Солдаты» (1)
16.00 Сериал «Лесник» (1)
20.35 «ДжеДАИ»
21.30 Х/ф «Поймать, чтоб 

убить» (2)
00.00 Х/ф «Дневной до-

зор» (2)

TV1000 ACTION
03.00 Боевик «Стелс» 12+
05.15 Драма «Макбет» 16+
07.10 Боевик «Во имя 

короля 2» 16+
09.00 Боевик «После за-

ката» 12+
11.00 Комедия «Прожига-

тели жизни» 16
13.00 Боевик «Тайная во-

йна» 12+
15.00 Драма «Провокатор» 

16+
17.00 Комедия «Зомби по 

имени Фидо» 16
19.00 Фильм ужасов «Аку-

лозавр» 16+
21.00 Драма «Замёрзшие» 

16+
23.00 Мягкая эротика 

«День секретаря 3» 18+
00.40 Мягкая эротика 

«Опасный чат» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Х/ф «Синдром 

Феникса»
05.20, 07.10, 17.00, 18.50 

«Окно в кино»
05.25 Сериал «Что сказал 

покойник» (16+)
06.20, 18.00, 01.05 Сериал 

«И все-таки я люблю...» 
(16+)

07.15 Х/ф «Мамочки»
08.55 Х/ф «Бой с тенью-2: 

Реванш» (18+)
11.10 Х/ф «Гонки без фини-

ша» (12+)
12.35 Х/ф «Странное 

Рождество»
14.15 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив»
15.40 Х/ф «Внук космонав-

та» (12+)
17.05 Сериал «Неудача 

Пуаро» (16+)
18.55 Х/ф «Небесные род-

ственники» (12+)
20.25 Х/ф «Любовь на сене» 

(12+)
22.05 Х/ф «Ночь над Чили» 

(12+)
23.40 Х/ф «На подмостках 

сцены»

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

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

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

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

чаянные родители»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Га-

лактический футбол»
16.30 Мультсериал 

«Сокровища острова 
черепах»

19.00 Сериал «Элен и 
ребята»

20.15 «33 м2»
21.00 Х/ф «Френки и Джон-

ни женятся»

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

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

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

щиеся мужчины»
12.35, 16.45 Бутик ТВ
14.50 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх»
20.05 «Взрослые дети»
20.45 Джунгли шоу-

бизнеса
21.30 «Сейшн»
22.10 Х/ф «Рецепт ее 

молодости»

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

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»

УТ-1

Вівторок, 25 грудня
Cхід 7.58 Захід 15.59
Тривалість дня 8.01

Схід 13.58  
Захід 5.05

БлизнюкиОлександр
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Телебачення

06.00 «Доброе утро, 
Украина!»

06.05, 07.00, 08.00, 12.00 
Новости

06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 
01.10 Спорт

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

06.20, 07.15, 08.15, 09.30, 
12.20, 23.20 Погода

06.25 Православный 
календарь

06.30, 07.25 Рецепты 
здоровья

06.35, 07.45 Глас народа
06.40, 07.20 Страна on line
06.45 Вести.Ru
07.30 Заголовки
07.35 Эра бизнеса
07.40 Гость студии
07.50 Финансовые советы
08.20, 00.35 Между строк
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.20, 11.55, 20.55 Офици-

альная хроника
09.35 Правительство на 

связи с гражданами
10.15, 15.50 Сериал «Ма-

руся» 8с
11.00 В гостях у Д. Гордона
12.10, 18.35, 21.30 Деловой 

мир
12.25 Украинская песня
12.55 221. Экстренный вы-

зов. Неделя
13.45 Х/ф «Ради несколь-

ких строк»
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

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

Агросектор
16.35 Сериал «Агент осо-

бого назначения» 8,9с
18.50 Бенефис 

К.Новиковой
20.50 Мегалот
21.25 Мир спорта
21.40 Звезды юмора. 

К.Новикова
22.50 Суперлото, Тройка, 

Кено
23.00, 01.00 Итоги
23.25 От первого лица
23.50 Клуб юмора
01.35 Из первых уст
01.40 Первый помогает
01.45 О главном
02.15 Телеакадемия
03.20 Православие в 

Украине
03.35 Свет
04.00 Ток-шоу «Вера. На-

дежда. Любовь»
04.55 Док.фильм «Наука 

и вино»

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.45 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

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

«Величественные века. 
Роксолана - 2» (1)

12.10 «Невероятные 
гонки - 3»

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

14.00 «Не ври мне - 3»
14.55 «Семейные мело-

драмы»
15.50 «Семейные мело-

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

набор»
21.30 «Табу с Мыколою 

Вереснем»
22.30 «Деньги»
00.00 Х/ф «Голубая без-

дна» (2)
02.50 Х/ф «Казаки - раз-

бойники» (2)
03.35 Х/ф «Телефонная 

будка» (2)
05.00 Сериал «Следаки» (1)

ИНТЕР
05.30 Х/ф «Тихий омут»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30, 20.30, 03.45 «Спорт в 

Подробностях»
09.10, 21.00 Сериал «Грач»
12.55 Док.сериал «След-

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

14.50 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть»

16.50 Сериал «Крови-
нушка»

19.00 Программа «О 
жизни»

20.00, 03.10 «Подробности»
20.50, 03.50 «Подробности. 

Неформат»
00.15 Х/ф «Подсадной»
02.00 «Парк автомобиль-

ного периода»
02.30 «Разбор полетов»
04.00 «Телевизионная 

служба розыска детей»
04.05 «Жадность»

ICTV
05.00 Служба розыска 

детей
05.05, 06.50, 01.35, 04.00 

Погода
05.10 Факты
05.40, 04.05 Свитанок
06.40, 07.35 Деловые 

факты
06.55, 09.25, 12.55, 19.20, 

01.30 Спорт
07.00 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Несекретные файлы
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.25, 00.40 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.35 Сериал «До-

знаватель»
12.35, 13.00 Анекдоты по-

украински
12.45 Факты. День
13.15, 22.05 Сериал «Про-

курорская проверка»
14.25, 20.10 Сериал «Лик-

видация»
18.45 Факты. Вечер
23.20 Большая разница 

по-украински
01.40 Сериал «Офис»
02.05 Твой счет

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Контакт»
07.45, 18.15 «В гостях у 

Ладика и Маши»
08.00, 11.55, 15.15 «Гарна 

новина»
08.05, 16.45 Док.сериал 

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

суждалки»
09.55 «Шаг навстречу»
10.00 «Мiський роман»
10.30 Вiктор Павлiк 

«Освiдчення» 2 частина
12.00 «Резонанс»
12.15 «Зооквартал»
12.45 «Близкие Путеше-

ствия»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
14.05 «Интеркласс»
14.20 «Косметичка»
15.20 Х/ф «Щедрое лето» 1 

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

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

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

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

нього»
23.10 «Брати Карамазови». 

Ювiлейний концерт
00.35 «Таємницi 

пiдводного свiту»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.15 Сериал «Как я по-

знакомился с вашей 
мамой»

05.55, 06.45 Очевидец. 
Смешно до боли

06.40, 07.05, 07.40, 08.45 
Подъем

07.30, 08.30, 19.00, 01.20 
Репортер

07.35, 08.35, 19.20, 01.45 
Погода

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

10.05, 17.55, 21.00 Сериал 
«Воронины»

13.25, 14.30 Kids Time
13.30 Мультсериал «Злю-

ки бобры»
14.40, 15.40 Teen Time
14.45 Сериал «Друзья»

15.45 Сериал «Молодо-
жены»

19.15, 01.40 Спортре-
портер

19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Назад в 

СССР»
22.05 Сериал «Кухня»
23.10 Парад порад-2

СТБ
05.25 «Чужие ошибки. 

Смертельный диагноз»
06.10, 16.00 «Все буде 

добре!»
07.55, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.20 «Моя правда. Орнел-

ла Мутти. Укрощение 
строптивой»

11.20 Х/ф «Посылка с 
Марса» (1)

14.05 «Спасите нашу 
семью»

18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини»

20.00 «МастерШеф - 2»
22.40 «МастерШеф - 2. 

Объявление победи-
теля»

00.55 Сериал «Доктор 
Хаус» (1)

01.45 «Вiкна-Спорт»
01.55 Х/ф «Деловые 

люди» (1)

ТОНИС
06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.25, 18.50, 21.25 Эконо-
мический пульс

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

танские дети» (1)
10.00, 16.50, 03.55 Алло, 

доктор!
11.15 Звездные матери-

одиночки
12.20, 17.50 Ковчег МОА
14.00 Социальный статус: 

ваши льготы
15.15, 16.30, 17.45, 18.55, 

21.30 Погода
15.30, 05.30 Дикая 

Америка
16.00, 04.40 Страна со-

ветов
20.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
21.35 Привет от Кобы
22.35 Водная планета
23.30 Кинофан: Х/ф «На 

открытой воде» (1)
01.25 Амурные мелодии 

(3)
02.10 Х/ф «Увлечение» (3)
03.30 Такая спортивная 

жизнь. Инна Бочарова
05.10 Будь в курсе!

ТЕТ
06.00 Сериал «Как я встре-

тил вашу маму» (1)
06.50 Узнай как
07.15 Телепузики
07.40 Мультик с Лунтиком
08.15 Мультсериал «Лило 

и Стич» (1)
08.40 Мультсериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка» (1)

08.55 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 106 
с. (1)

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

10.55 Сериал «Говорящая с 
призраками» 33 с. (1)

11.55 Сериал «Однажды в 
сказке» 3 с. (1)

12.55, 19.25 Богиня 
шопинга

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

14.35, 19.50 Даешь моло-
дежь!

15.25 Вайфайтеры
16.00, 00.20 Одна за всех
16.35 У ТЕТа тато!
17.00 Досвидос
17.40, 20.50 Виталька
18.25 Чертовщина
18.50, 00.55 БарДак
21.35 Кузница звезд 3
22.00 Веселые мамзели
22.25, 01.20 Рай, гудбай
23.00 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
23.25 Сериал «Сверхъе-

стественное» 119 с. (2)

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00, 17.00, 19.00, 03.20 

События
07.25 Утро с Украиной
09.25, 12.50, 22.00 Сериал 

«След» (1)
10.00, 20.00 Сериал «Бед-

ные родственники» (1)
11.50, 04.20 Ток-шоу 

«Пусть говорят»
15.20 Чистосердечное 

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

(1)
19.15 События Спорт

19.20, 03.40 Ток-шоу «Гово-
рит Украина»

21.00 Сериал «Право на 
правду» (1)

22.45 Сериал «Супруги» (1)
00.45 Сериал «Тюдоры. 

Второй сезон» (3)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киев-

ское время»
06.45, 08.25, 18.50, 23.40, 

00.30, 03.20 «Время 
спорта»

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

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 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»

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

08.20, 08.40, 08.55, 09.15, 
12.35, 13.10, 14.10, 16.10, 
17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 
00.35, 03.55 «Погода»

08.30 «Трансмиссия-
тест»

09.20, 13.20, 14.20 «5 
элемент»

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

15.15 «Здоровые исто-
рии»

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

Тайм»
22.15, 02.40 «Акцент»
23.30, 00.25 «CRIME NEWS»

НТН
05.30 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.00 Х/ф «Выгодный 

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

дела»
10.00 Сериал «Детективы»
12.20 Сериал «Авантю-

ристка»
14.25, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
16.45, 19.00, 23.45, 02.00, 

04.10 «Свiдок»
17.00 Сериал «Цепь»
21.45 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Нью-
Йорк» (2)

00.15 Х/ф «Тиранозавр 
ацтеков» (3)

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

04.40 «Речовий доказ»
05.10 «Уроки тетушки 

Совы»
05.30 «Правда жизни»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
09.00 «Три сестры»
10.05 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

12.00 Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма» (1)

13.00 Сериал «Академия 
танца»

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

монстры»
17.00 «Дом на зависть 

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

менной»
22.40 «Матриархат»
23.35 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)

11 КАНАЛ
05.15 Сериал «Как я по-

знакомился с вашей 
мамой»

05.55, 06.45 Очевидец.
Смешно до боли

06.40, 07.40 Подъем
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 01.20, 03.40, 
04.50 канала

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

10.05, 17.55, 21.00 Сериал 
«Воронины»

13.25, 14.30 Kids’ Time
13.30 Мультсериал «Злю-

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

жены»
19.30 «Ваше право»
20.00 Сериал «Назад в 

СССР»
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
22.20 «Мой новый 

DRESSCODE»
22.40 Сериал «Кухня»
23.10 Парад порад-2

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Утро России»

08.05 Сериал «Опера. Хро-
ники убойного отдела. 
Ян и Инь»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Вести

09.30 Ток-шоу «1000 
мелочей»

10.15 Ток-шоу «О самом 
главном»

11.00, 03.10 Сериал 
«Ефросинья. Таежная 
любовь»

12.30, 15.30, 17.40 Местное 
время. Вести-Москва

12.50 Вести. Дежурная 
часть

13.00 «Сваты. Жизнь без 
грима: Федор Добро-
нравов»

13.55 Сериал «Институт 
благородных девиц»

14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Доярка из 

Хацапетовки-3»
18.30 «Прямой эфир»
19.20 Сериал «Сваты-5»
22.20 «Сваты. Жизнь без 

грима: Татьяна Крав-
ченко»

23.15 Сериал «Опера. Хро-
ники убойного отдела. 
Курьер»

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

щение Мухтара-2». 
«Ночные заработки»

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

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
«Сегодня»

08.20 «Квартирный 
вопрос»

09.25 «Золотая пыль»
10.00 Сериал «Жил-был 

дед». 2 с.
11.35 «До суда»
12.35, 02.40 «Суд при-

сяжных»
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт»

15.35 Сериал «Предатель». 
8 с.

17.30, 01.30 «Прокурор-
ская проверка»

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

19.25 Сериал «Дикий-3». 
«Сила убеждения»

21.15 «Сегодня. Итоги»
21.40 Сериал «Наркотра-

фик». Фильм 7.»День 
отца»

23.40 Сериал «Врач». 5, 6 с.
03.40 «Спасатели»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15, 01.45 «Контрольная 

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

приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.15 «Понять. Простить»
15.15 «Смак»
15.55 «Доброго здоро-

вьица!»
16.55, 02.10 Сериал «Не-

равный брак»
18.40, 03.05 «Давай по-

женимся!»
19.45, 00.45 «Пусть 

говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Любопыт-

ная Варвара»
23.40 «Вечерний Ургант»
00.30 Ночные новости

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
01.00, 05.05 «Доброе утро»
05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

19.55, 23.00 Новости
06.05 «Жить здорово!»
07.05 Модный приговор
08.15 Контрольная 

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

стить
11.30 «Доброго здоро-

вьица!»
12.20 Сериал «Женский 

доктор»
13.10 Сериал «Неравный 

брак»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Пусть говорят»
17.00 «Время»
17.30, 23.05 Сериал «Любо-

пытная Варвара»
19.20 «Вечерний Ургант»
20.10 Сериал «Белый 

воротничок». Новые 
серии

20.55 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Охота на 

Золушку». 12 с.
10.00 Сериал «Бандитский 

Петербург-4. Аре-

стант». 6 с.
11.00 «Израиль за не-

делю»
12.00 «Большой дозор»
13.00 Х/ф «Чужая жена и 

муж под кроватью»
15.00, 17.00, 01.00 «Особое 

мнение»
16.00 Сериал «Охота на 

Золушку». 13, 02.00 с.
18.00, 04.00 «Ищем выход»
19.00 «В круге света»
20.00, 05.00 Сериал «Бан-

дитский Петербург-4. 
Арестант». 7 с.

21.00, 03.00 Сериал 
«Ментовские войны-6». 
Фильм 3 «Честь мунди-
ра» 2 с.

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Я свободен, я 

ничей»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
08.00, 13.00, 20.30, 23.30 

Сегодня
08.30, 19.00, 23.00, 04.00 

Знак восклицания
10.10, 16.30 Вокруг света
11.15 Цивилизация. 10 

000 детективов
14.30, 02.00 Музыка для 

взрослых
17.30 Семь чудес Украины
17.45 Цивилизация. 

Революция в войне
21.00 Политклуб Виталия 

Портникова
00.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
00.40 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
01.00 Альбертэйнштейн
04.30 Х/ф «Верная река» (1)

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.30 Х/ф «Молодая 

жена». 6+
08.20 Петровка, 38, 13.10 

16+
08.35 Ток-шоу «Врачи». 12+
09.30, 12.30, 15.30, 17.50 

События
09.50 Х/ф «Убить карпа». 

12+
11.45 «Треугольник» 16+
12.50 Город новостей
13.30 Док.сериал «Жители 

океанов». 6+
14.30 Ток-шоу «Pro жизнь». 

16+
15.50 Сериал «Всё, что нам 

нужно...» 12+
16.45 «Право голоса». 16+
18.15 «Русский вопрос» 

12+
19.05 «Без обмана. Брызги 

шампанского» 16+
20.00 Х/ф «Зимний сон». 

12+
22.05 События. 25-й час
22.40 Х/ф «Шарада». 12+
00.55 Х/ф «Кто заплатит за 

удачу?» 12+
02.20 Док.фильм «Где на-

ходится нофелет?» 12+
02.55 Док.фильм «Россий-

ский Дальний Восток. 
Спасти и сохранить». 
12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.15 Х/ф «Союз племени 

ирокезов»
10.00 Док.фильм «Гараж 

или ночь в музее»
10.50, 18.30 Сериал «Же-

лезный занавес»
13.00 Х/ф «Живите в 

радости»
14.35 Х/ф «Мелодия на два 

голоса»
17.25 Док.фильм «Романы 

на съемочной пло-
щадке»

19.35 Сериал «Секретная 
служба Его Величества»

20.35 Х/ф «Живые и 
мертвые»

00.30 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь»

02.25 Х/ф «Всего один 
поворот»

03.35 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин»

05.15 Саундтреки

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Боевик 

«На линии огня» 12+
08.55 Мелодрама 16, 

16.55, 00.55 «Любовь. 
Инструкция по при-
менению»

11.05, 19.05, 03.05 Драма 
«Отверженные» 12+

12.05, 20.05, 04.05 Мело-
драма «Пианино» 16+

14.10, 22.10, 06.10 Комедия 
«Любовь и сигареты» 
12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00 Сборник мультфиль-

мов
04.00, 08.00, 12.00 Х/ф 

«Приключения 
Электроника». 1 с. «По-
бег» 12+

05.15, 09.15, 13.15 
Мультсериал «Чебу-
рашка», фильм 2. 0+, 
«Фантазеры из деревни 
Угоры» 6+

06.00, 10.00 Мультсериал 

«Воин Сандокан. 
Король тигров» 12+, 
«Ореховый прутик» 
6+, «Кот, который умел 
петь» 12+

07.00, 11.00 «Веселое ново-
годнее путешествие» 
6+, «Пушок и Дружок» 
0+, «Мешок яблок» 0+, 
«Три новеллы» 6+

14.00 Х/ф «Приключения 
Электроника». 2 с. «Тай-
на шестого «Б» 12+

15.05 Мультсериал 
«Шапокляк», фильм 3. 
0+, «Веселая карусель» 
?23. 6+, «С бору по со-
сенке» 6+

16.00 Мультсериал 
«Воин Сандокан. 
Король тигров» 12+, 
«Халиф-аист». 16+, «Про 
щенка» 0+

17.00 «Веселое ново-
годнее путешествие» 
6+, «Проделкин в 
школе» 6+, «Волшебный 
клад» 6+

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Молодая жена» 

12+
08.00 Х/ф «Самолет летит в 

Россию» 12+
10.00 Х/ф «Сувенир для 

прокурора» 16+
12.00 Х/ф «Приезжайте на 

Байкал» 12+
13.30 Х/ф «Елисейские 

поля» 16+
15.00, 16.30 Х/ф «Копилка» 

12+
18.00 Х/ф «Наградить (по-

смертно)» 12+
20.00 Х/ф «Палач» 18+
22.50 Х/ф «Театральный 

сезон» 12+

КИНОКЛУБ
05.00 Х/ф «Джинджер и 

Фред» 12+
07.10 Х/ф «Американские 

жиголо» 18+
08.30 «Плюс кино» 12+
09.00, 01.00 Х/ф «Битва на 

гирляндах» 6+
11.00, 03.00 Х/ф «Высота 

18+
13.00 Х/ф «Дядюшка Бунми, 

который помнит свои 
прошлые жизни» 16+

15.00 Х/ф «Наизнанку» 18+
17.00 Х/ф «Жюльетта» 12+
19.00 Х/ф «Странные дни» 

16+
21.30 Х/ф «Челюсти 3d» 16+
23.00 Х/ф «Стукачка» 16+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Лимпопо» 12+
04.40 Док.фильм «Право 

быть первым» 12+
05.40, 11.40 Х/ф «У меня 

есть лев». 1с. 12+
07.00 «Майя Плисецкая» 

12+
08.00, 14.00, 20.00, 23.00 

«Рожденные в СССР» 
12+

09.00, 15.00, 21.00 Твор-
ческий вечер Валерия 
Золотухина 12+

10.00 «Битломания» 12+
11.10 Док.фильм «Време-

ни разбег» 12+
13.00 Концерт группы 

«Машина времени» 12+
16.00 Док.фильм «Но-

стальгия по Ташкенту» 
12+

16.50 «Музыкальный 
киоск» 12+

17.40 Х/ф «Мелодия на два 
голоса». 1 с. 12+

19.00 «Аншлаг? Аншлаг!» 
12+

22.00 «Вокруг смеха» 12+
22.40 Х/ф «Лимонный 

торт» 12+
00.00 «Новогоднее пред-

ставление» 12+
01.00 «Голубой огонек» 

12+
02.00 «Ступень к Парнасу» 

12+
03.35 «Херлуф Бидструп в 

Москве» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Братва». 

10 с. 16+
19.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала - 4». 7 с. «Под-
става». 16+

20.00 Сериал «Гончие - 4». 
ф.4. «Подарок для 
генерала». 4 с. 16+

21.00 Х/ф «Колье Шарлот-
ты». 1 с. 16+

22.30 Х/ф «Колье Шарлот-
ты». 2 с. 16+

00.00 Сериал «Братва». 
11 с. 16+

TV 1000
02.00 М/ф «Планета 51» 12+
04.00 Комедия «Свидание 

со звездой» 12+
05.50 Приключения 

«Питер Пэн» 12+
08.00 Драма «В погоне за 

счастьем» 12+
10.10 Приключения «Пять 

детей и волшебство» 
12+

11.50 Драма «Один день» 
12+

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

15.50 Драма «Мария-Анту-

анетта» 16
18.00 Комедия «Коэффи-

циент интеллекта» 12+
20.00 Фантастика «При-

зрак дома на холме» 
12+

22.00 Триллер «Жатва» 
16+

00.00 Боевик «Шафт» 16+

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.00 Мультсериал 

«Бен-10. Инопланетная 
сверхсила» (1)

08.15, 09.30 Улётное видео 
по-русски

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

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

доним «Албанец»-4» (1)
14.00 Сериал «Солдаты» (1)
16.00 Х/ф «Последний уик-

энд» (1)
18.00 Сериал «Десант есть 

Десант» (2)
21.30 Х/ф «Три дня на по-

бег» (2)

TV1000 ACTION
03.00 Боевик «Тайная во-

йна» 12+
05.00 Боевик «Во имя 

короля 2» 16+
07.00 Боевик «Хакеры» 12+
09.00 Драма «Провокатор» 

16+
11.00 Комедия «Зомби по 

имени Фидо» 16
12.50 Драма «Война Харта» 

16+
15.00 Фильм ужасов «Про-

клятие 3» 16+
17.00 Боевик «Пригово-

ренные» 16+
19.00 Научная фантастика 

«Динокрок против 
динозавра» 16+

21.00 Комедия «Тринадца-
тый этаж» 16+

23.00 Мягкая эротика 
«Опасный чат» 18+

00.40 Мягкая эротика 
«Секс по дружбе» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Х/ф «Любка» (12+)
04.45 Х/ф «Когда матерей 

нет дома»
05.20, 07.10, 17.00, 18.50 

«Окно в кино»
05.25, 17.05 Сериал «Не-

удача Пуаро» (16+)
06.20, 18.00, 01.05 Сериал 

«И все-таки я люблю...» 
(16+)

07.15 Х/ф «Мамочки»
08.50 Х/ф «Бой с тенью - 3» 

(18+)
11.00 Х/ф «Кубанские 

казаки»
12.45 Х/ф «Куда он 

денется!»
14.15 Х/ф «Главный свиде-

тель», Х/ф «Служили 
два товарища» (12+)

18.55 Х/ф «Небесные род-
ственники» (12+)

20.25 Х/ф «Громозека» (18+)
22.15 Х/ф «Удар, ещё удар!»
23.45 Х/ф «Если бы я был 

начальником...»

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

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

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

«Конан»
09.50 Х/ф «Влюбиться в 

невесту брата»
11.40, 17.00 Сериал «От-

чаянные родители»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Га-

лактический футбол»
16.30 Мультсериал 

«Сокровища острова 
черепах»

19.00 Сериал «Элен и 
ребята»

20.15 «33 м2»
21.00 Х/ф «Они называют 

меня Сирр»

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

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

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

дети»
11.05 Что такое хорошо и 

что такое плохо?
12.25, 14.05 «Выдающиеся 

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

молодости»
20.45 «Женские откро-

вения»
21.30 «Кухня на шпильках»
22.10 Х/ф «Дача»

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

Центр
09:20 – 09:35 Новости 

регионов
09:35 – 09:45 Государствен-

ный портал
09:45 – 10:00 Аспекты 

жизни 
19:00 – 19:20 Кривбасс-

Центр
19:20 – 19:35 Новости 

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

перты

УТ-1

Середа, 26 грудня
Cхід 7.58 Захід 16.00
Тривалість дня 8.02

Схід 14.40 
Захід 6.01

БлизнюкиАрсеній, Аркадій, Никодим, Герман
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Телебачення

06.00 «Доброе утро, 
Украина!»

06.05, 07.00, 08.00, 12.00 
Новости

06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 
01.10 Спорт

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

06.20, 07.15, 08.15, 09.30, 
10.45, 12.20, 19.15, 23.20 
Погода

06.25 Православный 
календарь

06.30, 07.25 Рецепты 
здоровья

06.35, 07.45 Глас народа
06.40, 07.20 Страна on line
06.45 Вести.Ru
07.30 Заголовки
07.35 Эра бизнеса
07.40 Гость студии
07.50 Финансовые советы
08.20, 00.35 Между строк
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.25, 11.55, 20.55 Офици-

альная хроника
09.35, 04.25 Книга.ua
10.00, 15.50 Сериал «Ма-

руся» 9с
10.55 Здоровье
12.10, 19.00, 21.20 Деловой 

мир
12.25 Аудиенция. Страны 

от А до Я
12.50 Шаг к звездам
13.30 Х/ф «Родная кровь»
15.00 Новости (с сурдопе-

реводом)
15.15 Euronews
15.35, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
16.35 Сериал «Агент 

особого назначения» 
10-12с.(закл.)

19.20 Шутка с В.Винокуром
19.50 Звезды юмора. 

К.Новикова
21.30 Опыт
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00, 01.00 Итоги
23.25 От первого лица
23.50 Клуб юмора
01.20 Из первых уст
01.25 Первый помогает
01.30 О главном
02.00 Телеакадемия
03.15 Хит-парад «Нацио-

нальная двадцатка» (с 
сурдопереводом)

04.55 Док.фильм «Ж.М.В. 
Тернер»

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 22.45 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

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

«Величественные века. 
Роксолана - 2» (1)

12.10 «Невероятные 
гонки - 3»

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

14.00 «Не ври мне - 3»
14.55, 04.15 «Семейные 

мелодрамы»
15.50 «Семейные мело-

драмы - 2»
16.45 «ТСН. Избранное»
20.15, 21.25 «Четыре свадь-

бы - 2»
23.00 Х/ф «Пробел» (2)
00.50 Х/ф «Казаки - раз-

бойники» (2)
01.35 Х/ф «Голубая без-

дна» (2)
05.00 Сериал «Следаки» (1)

ИНТЕР
05.20 Х/ф «Приходи на 

меня посмотреть»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30, 20.30, 03.30 «Спорт в 

Подробностях»
09.10, 21.00 Сериал «Грач»
12.55 Док.сериал «След-

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

14.50 Х/ф «Что скрывает 
любовь»

16.50 Сериал «Крови-
нушка»

19.00 Программа «О 

жизни»
20.00, 02.55 «Подроб-

ности»
20.50, 03.35 «Подробности. 

Неформат»
00.20 Х/ф «Наваждение» (2)

ICTV
05.05, 06.50, 02.25, 03.55 

Погода
05.15 Факты
05.40, 04.00 Свитанок
06.40, 07.35 Деловые 

факты
06.55, 09.25, 12.55, 19.20, 

01.30 Спорт
07.00 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Максимум в Украине
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.25, 01.35 Чрезвы-

чайные новости
10.35, 16.35 Сериал «До-

знаватель»
12.35, 13.00 Анекдоты по-

украински
12.45 Факты. День
13.15, 22.05 Сериал «Про-

курорская проверка»
14.25, 20.10 Сериал «Лик-

видация»
18.45 Факты. Вечер
23.20 Большая разница 

по-украински

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.00, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

Ладика и Маши»
08.00 «Пiдземка»
08.10 «Медицинский 

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

05.45 «Погода»
09.40 «На углу улиц»
10.10 «Контакт»
10.40 «Брати Карамазови». 

Ювiлейний концерт
12.15, 19.55 «Рассуждалки»
12.25 «Шаг навстречу»
12.30 «Косметичка»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
13.30 Молодiжна про-

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

Цветник»
14.30 «Беседы о вечном»
15.15 Х/ф «Моряки» 1 

категория
17.00 «Интеркласс»
17.15 «Близкие Путеше-

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

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

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

вiкно»
22.00 «Книжная полка»
23.10 «Трембiтар 

української душi Iван 
Попович «

00.35 «Таємницi 
пiдводного свiту»

01.00 «Я i мiй дiм»
02.30 «Сделано руками»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

НОВЫЙ КАНАЛ
05.20 Сериал «Как я по-

знакомился с вашей 
мамой»

06.00, 06.45 Очевидец. 
Смешно до боли

06.45, 07.10, 07.40, 08.45 
Подъем

07.30, 08.30, 19.00, 01.20 
Репортер

07.35, 08.35, 19.20, 01.40 
Погода

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

10.10, 17.55, 21.05 Сериал 
«Воронины»

13.25, 14.30 Kids Time
13.30 Мультсериал «Злю-

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

жены»
19.15, 01.35 Спортре-

портер
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Назад в 

СССР»
22.05 Сериал «Кухня»
23.10 Парад порад-2
01.45 Служба розыска 

детей
01.50 Сериал «Сердце-

едки»

СТБ
05.55 «Чужие ошибки. Воз-

вращение Кацмана»
06.40, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.25, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
10.05 «Один за всех»
12.05 Х/ф «Ангел про-

летел» (1)
14.10 «Спасите нашу 

семью»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00 «Зваженi та щасливi 

- 2»
22.40 «Зваженi та щасливi 

- 2. Объявление по-
бедителя»

01.30 Сериал «Доктор 
Хаус» (1)

02.15 «Вiкна-Спорт»

ТОНИС
06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.25, 18.50, 21.25 Эконо-
мический пульс

06.35 Мультфильмы
07.00 Утреннее espresso
09.00, 19.00, 21.35 Сериал 

«Капитанские дети» (1)
10.00, 16.50, 03.50 Алло, 

доктор!
11.15 Привет от Кобы
12.20 Ковчег МОА
14.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
15.15, 16.30, 17.45, 18.55, 

21.30 Погода
15.30 Дикая Америка
16.00, 04.35 Страна со-

ветов
17.50 80 островов вокруг 

света
20.00 Социальный статус: 

ваш дом
22.35, 03.00 Охота на 

наркоту
23.40 Водная планета
00.35 Амурные мелодии 

(3)
01.35 Х/ф «Философия 

будуара Маркиза де 
Сада» (3)

05.05 Дневник для роди-
телей

05.30 Ронин. Ток-шоу с 
Дмитрием Выдриным

ТЕТ
06.00 Сериал «Как я встре-

тил вашу маму» (1)
06.50 Узнай как
07.15 Телепузики
07.40 Мультик с Лунтиком
08.15 Мультсериал «Лило 

и Стич» (1)
08.40 Мультсериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка» (1)

08.55 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 107 
серия (1)

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

10.55 Сериал «Говорящая 
с призраками» 34 
серия (1)

11.55 Сериал «Однажды в 
сказке» 4 серия (1)

12.55, 19.25 Богиня 
шопинга

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

14.35, 19.50 Даешь моло-
дежь!

15.25 Вайфайтеры
16.00, 00.20 Одна за всех
16.35 У ТЕТа тато!
17.00 Досвидос
17.40, 20.50 Виталька
18.25 Чертовщина
18.50, 00.55 БарДак
21.35 Кузница звезд 3
22.00 Веселые мамзели
22.25, 01.20 Рай, гудбай
23.00 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
23.25 Сериал «Сверхъе-

стественное» 120 
серия (2)

01.45 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00, 17.00, 19.00, 03.35 

События
07.25 Утро с Украиной
09.25, 12.50, 22.00 Сериал 

«След» (1)
10.00, 20.00 Сериал «Бед-

ные родственники» (1)
11.50 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.20 Чистосердечное 

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

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

рит Украина»
21.00 Сериал «Право на 

правду» (1)
22.45 Сериал «Супруги» (1)
23.45 Сериал «Тюдоры. 

Второй сезон» (3)
00.45 Голубой огонек 

на Шаболовке - 2009. 
Лучшее

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киев-

ское время»
06.45, 08.25, 18.50, 23.40, 

00.30, 03.20 «Время 
спорта»

06.50, 08.40, 23.45, 00.40, 
02.35, 04.15, 04.35 
«Обзор прессы»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 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»

07.25 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

08.20, 08.45, 08.55, 09.15, 
12.35, 13.10, 14.10, 16.10, 
17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 
00.35, 03.55 «Погода»

08.30 «Хроника дня»
09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «5 

элемент»
10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 

20.10, 21.10, 01.15, 05.10 
«Время. Итоги дня»

16.15, 17.25 «Акцент»
18.15 «Лесной патруль»
21.40, 03.00, 04.00 «Время-

Тайм»
22.15, 02.40 «Энергонад-

зор»
23.30, 00.25 «CRIME NEWS»

НТН
06.00 Х/ф «Выгодный 

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

дела»
10.00 Сериал «Детективы»
12.20 Сериал «Подо-

зрение»
14.35, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
16.45, 19.00, 23.45, 01.55, 

04.35 «Свiдок»
17.00 Сериал «Цепь»
21.45 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Нью-
Йорк» (2)

00.15 Х/ф «Акулосьминог» 
(2)

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

04.05 «Речовий доказ»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
09.00 «Три сестры»
10.05 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

12.00 Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма» (1)

13.00 Сериал «Академия 
танца»

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

монстры»
17.00 «Дом на зависть 

всем»
20.00 «Камеди клаб»
21.00 «Большая разница»
22.00 «Дневник бере-

менной»
22.40 «Матриархат»
23.35 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
00.20 Сериал «Чёрная 

лагуна» (2)
02.05 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
05.20 Сериал «Как я по-

знакомился с вашей 
мамой»

06.00, 06.45 Очевидец.
Смешно до боли

06.45 Подъем
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 01.20, 03.30, 
04.30 канала

07.40 «Путь к успеху»
08.00 «Променад»
09.00, 16.50 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире 
преступных страстей»

10.10, 17.55 Сериал «Во-
ронины»

13.25 Kids’ Time
13.30 Мультсериал «Злю-

ки бобры»
14.30 «36,6»
14.45 Сериал «Друзья»
15.40 Teen Time
15.45 Сериал «Молодо-

жены»
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Назад в 

СССР»
21.00 «Respect TV»
22.00 «Васильевский 

остров»
22.30 Сериал «Кухня»
23.10 Парад порад-2
01.45 Служба розыска 

детей
01.50 Сериал «Сердце-

едки»

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Утро России»
08.05, 23.15 Сериал «Опе-

ра. Хроники убойного 
отдела. Курьер»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Вести

09.30 Ток-шоу «1000 
мелочей»

10.15 Ток-шоу «О самом 
главном»

11.00, 03.10 Сериал 
«Ефросинья. Таежная 
любовь»

12.30, 15.30, 17.40 Местное 
время. Вести-Москва

12.50 Вести. Дежурная 
часть

13.00 «Сваты. Жизнь без 
грима: Татьяна Крав-
ченко»

13.55 Сериал «Институт 
благородных девиц»

14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Доярка из 

Хацапетовки-3»
18.30, 02.30 «Прямой 

эфир»
19.20 Сериал «Сваты-5»
22.20 «Сваты. Жизнь 

без грима: Олеся 
Железняк»

00.10 «Вести+»
00.25 Х/ф «Чужая родня»

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

ние Мухтара-2». «По-
граничный конфликт»

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

08.00 «Сегодня «
08.25 «Дачный ответ»
09.25 «Медицинские 

тайны»
10.00 Х/ф «Бомжиха-2». 1 

серия
11.00, 14.00, 17.00 «Се-

годня»
11.35 «До суда»
12.35, 02.35 «Суд при-

сяжных»
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт»

15.35 Сериал «Предатель». 
9 серия

17.30, 01.25 «Прокурор-
ская проверка»

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

19.25 Сериал «Дикий-3». 
«Дебет-кредит»

21.15 «Сегодня. Итоги»
21.40 Сериал «Наркотра-

фик». Фильм 8.»Весе-
ленькое воскресенье»

23.35 Сериал «Врач». 7, 
8 серия

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15, 01.45 «Контрольная 

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

приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.15 «Понять. Простить»
15.15 «Смак»
15.55 «Доброго здоро-

вьица!»
16.55, 02.10 Сериал «Не-

равный брак»
18.40, 03.05 «Давай по-

женимся!»
19.45, 00.45 «Пусть 

говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Любопыт-

ная Варвара»
23.40 «Вечерний Ургант»
00.30 Ночные новости

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
01.00, 05.05 «Доброе утро»
05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

19.55, 23.00 Новости
06.05 «Жить здорово!»
07.05 Модный приговор
08.15 Контрольная 

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

стить
11.30 «Доброго здоро-

вьица!»
12.20 Сериал «Женский 

доктор»
13.10 Сериал «Неравный 

брак»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Пусть говорят»
17.00 «Время»
17.30, 23.05 Сериал «Любо-

пытная Варвара»
19.20 «Вечерний Ургант»
20.10 Сериал «Гримм»
20.55 Х/ф «Мальчишки из 

календаря»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Охота на 

Золушку». 13 серия
10.00 Сериал «Ментовские 

войны-6». Фильм 3 
«Честь мундира» 2 
серия

11.00 «Страна и люди»
12.00 «В круге света»

13.00 Х/ф «Я свободен, я 
ничей»

15.00, 17.00, 01.00 «Особое 
мнение»

16.00, 02.00 Сериал «Плата 
за любовь». 1 серия

18.00 «48, 04.00 минут»
19.00 «Своими глазами»
20.00, 05.00 Сериал «Бан-

дитский Петербург-5. 
Опер». 1 серия

21.00, 03.00 Сериал 
«Ментовские войны-6». 
Фильм 3 «Честь мунди-
ра» 3 серия

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Дама c по-

пугаем»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
08.00, 13.00, 20.30, 23.30 

Сегодня
08.30, 19.00, 23.00, 04.00 

Знак восклицания
09.25 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.10, 16.30 Вокруг света
11.15 Цивилизация. 

Революция в войне
14.30 Политклуб Виталия 

Портникова
17.30 Семь чудес Украины
17.45 Цивилизация. Им-

ператор Хирохито
21.00 Вечер с Николаем 

Княжицким
00.00 Клуб эротики

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.35 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх»
08.20 Петровка, 38, 13.10 

16+
08.35 Ток-шоу «Врачи». 12+
09.30, 12.30, 15.30, 17.50 

События
09.50 Х/ф «Кушать подано, 

или Осторожно, лю-
бовь!» 16+

11.45, 02.05 «Треугольник» 
16+

12.50 Город новостей
13.25 Док.сериал «Жители 

океанов». 6+
14.30 Ток-шоу «Pro жизнь». 

16+
15.50 Сериал «Всё, что нам 

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

Зашифрованная судь-
ба». 12+

19.55 Х/ф «Золушка с рай-
ского острова». 16+

21.45 События. 25-й час
22.20 Х/ф «Карнавал»
01.20 «Без обмана. Брызги 

шампанского» 16+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.30 Х/ф «Как Иванушка-

дурачок за чудом 
ходил»

10.05 Док.фильм «Алек-
сандр Демьяненко. 
Изношенное сердце»

10.55 Сериал «Железный 
занавес»

12.00, 18.30 Сериал 
«Секретная служба Его 
Величества»

13.00 Х/ф «Друг»
14.30 Х/ф «Приморский 

бульвар»
17.30 Док.фильм «Пестрая 

лента. Миронов 
Андрей»

20.30 Х/ф «Возмездие»
23.15 Х/ф «Зеленый 

фургон»
01.30 Х/ф «Мелодия на два 

голоса»
03.50 Х/ф «Два бойца»
05.05 Саундтреки

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Боевик 

«На линии огня» 12+
08.55, 16.55, 00.55 Драма 

«Венди и Люси» 12+
10.20, 18.20, 02.20 Драма 

«Отверженные» 12+
11.30, 19.30, 03.30 Мело-

драма «Прошлое» 12+
13.25, 21.25, 05.25 Драма 

«Смерть господина 
Лазареску» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00 Сборник мультфиль-

мов
04.00, 08.00, 12.00 Х/ф 

«Приключения 
Электроника». 2 серия 
«Тайна шестого «Б» 12+

05.05, 09.05, 13.05 Муль-
тсериал «Шапокляк», 
фильм 3. 0+, «Веселая 
карусель» ?23. 6+, «С 
бору по сосенке» 6+

06.00, 10.00 Мультсериал 
«Воин Сандокан. 
Король тигров» 12+, 
«Халиф-аист». 16+, «Про 
щенка» 0+

07.00, 11.00 «Веселое ново-
годнее путешествие» 
6+, «Проделкин в 
школе» 6+, «Волшебный 
клад» 6+, «ТРИНАДЦА-
ТЫЙ РЕЙС» 6+

14.00 Х/ф «Приключения 
Электроника». 3 серия 
«Мальчик с собакой» 
12+

15.05 Мультсериал «Чебу-
рашка Идет в школу», 
фильм 4. 0+, «Случай 
с бегемотом» 6+, «Пере-
менка ?4» 6+, «Следы на 
асфальте» 6+

16.00 Мультсериал «Воин 
Сандокан. Король 
тигров» 12+, «Храбрый 
портняжка» 6+

17.00 «Веселое ново-
годнее путешествие» 
6+, «Лесная песнь» 12+, 
«Как мужья жен про-
учили» 12+

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Наградить (по-

смертно)» 12+
08.00 Х/ф «Палач» 18+
10.50 Х/ф «Театральный 

сезон» 12+
12.00 Х/ф «Девушка с 

характером» 12+
13.30 Х/ф «Свет в окне» 12+
15.00, 16.30 Х/ф «Ханума» 

12+
18.00 Х/ф «Сентименталь-

ный роман» 12+
20.00 Х/ф «Шельменко-

денщик» 12+
22.00 Х/ф «Собачий пир» 

18+
00.00 Х/ф «Я служу на 

границе» 12+
01.30 Х/ф «Познавая белый 

свет» 12+

КИНОКЛУБ
05.00 Х/ф «Дядюшка Бунми, 

который помнит свои 
прошлые жизни» 16+

07.00 Х/ф «Наизнанку» 18+
09.00, 01.00 Х/ф «Жюльет-

та» 12+
11.00, 03.00 Х/ф «Странные 

дни» 16+
13.30 Х/ф «Челюсти 3d» 16+
15.00 Х/ф «Стукачка» 16+
17.00 Х/ф «Трон» 12+
19.00 Х/ф «Неотразимая 

Тамара» 16+
21.00 Х/ф «Перейти черту» 

18+
23.00 Х/ф «Двойные непри-

ятности» 12+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Битломания» 12+
05.10 Док.фильм «Време-

ни разбег» 12+
05.40, 23.40 Х/ф «У меня 

есть лев». 1с. 12+
07.00 Концерт группы 

«Машина времени» 12+
08.00, 14.00, 20.00, 02.00 

«Рожденные в СССР» 
12+

09.00, 15.00, 03.00 Твор-
ческий вечер Валерия 
Золотухина 12+

10.00 Док.фильм «Но-
стальгия по Ташкенту» 
12+

10.50 «Музыкальный 
киоск» 12+

11.40 Х/ф «Мелодия на два 
голоса». 1 серия 12+

13.00, 19.00 «Аншлаг? 
Аншлаг!» 12+

16.00 «Международная 
панорама» 12+

16.35 Док.фильм «Рина 
Зеленая» 12+

17.10 «Счастья вам, люди!» 
12+

17.40 Х/ф «Мелодия на два 
голоса». 2 серия 12+

21.00 «Кабачок 13 сту-
льев» 12+

22.00 «Лимпопо» 12+
22.40 Док.фильм «Право 

быть первым» 12+
01.00 «Майя Плисецкая» 

12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Братва». 11 

серия 16+
19.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала - 4». 8 серия 
«Енисей». 16+

20.00 Сериал «Агент осо-
бого назначения». ф.1. 
«Истина для Платона». 
1 ч. 16+

21.00 Х/ф «Колье Шарлот-
ты». 2 серия 16+

22.30 Х/ф «Колье Шарлот-
ты». 3 серия 16+

00.00 Сериал «Братва». 12 
серия 16+

01.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала - 4». 9 серия 
«Чужое лицо». 16+

TV 1000
02.00 Комедия «Свидание 

со звездой» 12+
04.00 Драма «В погоне за 

счастьем» 12+
06.10 Приключения «Пять 

детей и волшебство» 
12+

08.00 Драма «Один день» 
12+

10.00 Боевик «Миссия. 
Невыполнима» 16+

12.00 Боевик «Миссия. Не-
выполнима 2» 16+

14.10 Комедия «Коэффи-
циент интеллекта» 12+

16.00 Боевик «Короли 
Догтауна» 16

18.00 Триллер «Жатва» 
16+

20.00 Боевик «Шафт» 16+
22.00 Боевик «Перевозчик 

3» 16+
00.00 Комедия «Телеведу-

щий» 12+

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.00 Мультсериал 

«Бен-10. Инопланетная 
сверхсила» (1)

08.15, 09.30 Улётное видео 
по-русски

08.35, 11.10 «Облом UA»
09.00, 21.00 Новости 2+2
09.25, 21.25 Проспорт
10.05 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
11.55, 20.00 «Убойное 

видео»
13.00, 19.00 Сериал «Псев-

доним «Албанец»-4» (1)
14.00 Сериал «Солдаты» (1)
16.00 Х/ф «Ключ к успеху» 

(1)
18.00 Сериал «Десант есть 

Десант» (2)
20.35 «Нереальные 

истории»
21.30 Х/ф «Леон-киллер» 

(2)
00.05 Х/ф «Никита» (2)
02.20 Х/ф «Солдаты фор-

туны» (2)
03.55 «Дорожние войны»
04.05 Х/ф «Аквариум» (1)

TV1000 ACTION
03.00 Драма «Война Харта» 

16+
05.10 Боевик «Хакеры» 12+
07.10 Комедия «Знать бы, 

что я гений» 12+
09.00 Фильм ужасов «Про-

клятие 3» 16+
11.00 Боевик «Пригово-

ренные» 16+
13.00 Боевик «Атака 

пауков» 12+
15.00 Приключения «Граф 

Монте-Кристо» 12+
17.20 Комедия «Плохой 

Санта» 16+
19.00 Боевик «Пустыня 

смерти» 16+
21.00 Криминальное 

кино «Коллекционер» 
18+

23.00 Мягкая эротика 
«Секс по дружбе» 18+

00.40 Мягкая эротика 
«Жизнь Райли» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Х/ф «Рябины гроздья 

алые» (12+)
04.55 Х/ф «Вызов» (12+)
05.20, 07.10, 17.00, 18.50, 

01.00 «Окно в кино»
05.25, 17.05 Сериал «Не-

удача Пуаро» (16+)
06.20, 18.00, 01.05 Сериал 

«И все-таки я люблю...» 
(16+)

07.15 Х/ф «Мамочки»
08.55 Х/ф «Укрощение 

строптивой»
10.20 Х/ф «Собака Павло-

ва» (18+)
11.35 Х/ф «Кое-что из 

губернской жизни»
13.10 Х/ф «Сильва»
15.30 Х/ф «Другое небо» 

(18+)
18.55 Х/ф «Небесные род-

ственники» (12+)
20.25 Х/ф «Овсянки» (18+)
21.45 Х/ф «Испытание 

верности»
23.40 Х/ф «Тревожное вос-

кресенье» (12+)

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

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

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

«Конан»
09.50 Х/ф «Снова в школу»
11.40, 17.00 Сериал «От-

чаянные родители»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Га-

лактический футбол»
16.30 Мультсериал 

«Сокровища острова 
черепах»

19.00 Сериал «Элен и 
ребята»

20.15 «33 м2»
21.00 Х/ф «Красивая 

женщина»

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

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

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

дети»
11.05 «Путешествуем 

миром»
12.25, 14.05 «Выдающиеся 

мужчины»
12.35, 16.45 Бутик ТВ
14.50 Х/ф «Дача»
20.45 Портретные 

очерки. Станислав 
Говорухин

21.30 «КиноМакси»
22.10 Х/ф «Женщина, 

которая поет»

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 09:50 Зеркало
09:50 – 10:00 Юные экс-

перты 
19:00 – 19:20 Кривбасс-

Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 – 20:00 Диалог 

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»

УТ-1

Четвер, 27 грудня
Cхід 7.58 Захід 16.00
Тривалість дня 8.02

Схід 15.30 
Захід 6.50

РакФилимон, Аріан
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05, 00.50 

Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 

01.00, 01.35 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 13.20, 
01.05 Погода

06.30, 07.20, 07.35 Страна 
on line

06.45 Вести.Ru
07.30 Эра бизнеса
07.45 Православный 

календарь
07.50 Финансовые советы
08.20 Между строк
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00, 01.20 Итоги 

дня
09.20, 10.55 Официальная 

хроника
09.30 Док.фильм «Вячес-

лав Черновол. Украин-
ский вестник»

10.15 Сериал «Маруся»
11.05, 02.30 Х/ф «Проверка 

на дорогах»
12.40, 21.10 Деловой мир
12.50 «Предвечерье» с Т. 

Щербатюк
13.30 Х/ф «Василий 

Буслаев»
14.45 Х/ф «Пацаны»
16.25, 04.15 Х/ф «Порох»
18.00 Звезды юмора 

с В.Данильцом, 
В.Моисеенко

18.55 Бенефис Ю.Гальцева 
и Г.Ветрова

20.35, 01.30 After Live (За 
кулисами Шустер-Live)

21.15, 22.50 Шустер-Live
22.45 Тройка, Кено, Секун-

да удачи
00.30 Итоги
01.10 Пятница
01.50 Из первых уст
01.55 Первый помогает
02.00 О главном
05.50 Деловой мир. Агро-

сектор

КАНАЛ «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 04.45 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

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

«Величественные века. 
Роксолана - 2» (1)

12.10 «Невероятные 
гонки - 3»

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

14.00 «Не ври мне - 3»
14.55 «Семейные мело-

драмы»
15.50 «Семейные мело-

драмы - 2»
16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «Вечерний киев»
22.00 Х/ф «Хэнкок» (2)
23.55 Х/ф «Интердевочка»
02.30 Х/ф «Пробел» (2)
03.55 Сериал «Следаки» (1)

ИНТЕР
05.30 Х/ф «Что скрывает 

любовь»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30 «Спорт в Подроб-

ностях»
09.10 Сериал «Грач» За-

ключительная серия
13.00 Сериал «На пути к 

сердцу»
17.30 Х/ф «Пес Барбос 

и необычный кросс. 
Самогонщики»

18.10, 21.00 «Вечерний 
квартал»

20.00 «Подробности»
20.30 Спорт в Подроб-

ностях
20.50 «Подробности. 

Неформат»
23.00 «Большая политика 

с Евгением Киселевым»
02.00 Х/ф «Иван Василье-

вич меняет профессию»
03.30 Х/ф «Соучастник» (2)

ICTV
05.05 Служба розыска 

детей
05.10, 06.55, 02.20, 03.35 

Погода
05.15 Факты

05.45, 03.40 Свитанок
06.45, 07.35 Деловые 

факты
07.00, 09.25, 12.55, 19.20, 

01.25 Спорт
07.05 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Провокатор
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.25, 01.35 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.35 Сериал «До-

знаватель»
12.35, 13.00 Анекдоты по-

украински
12.45 Факты. День
13.15, 22.10 Сериал «Про-

курорская проверка»
14.25, 20.10 Сериал «Лик-

видация»
18.45 Факты. Вечер
23.20 Большая разница 

по-украински
02.25 Сериал «Офис»
02.50 Твой счет

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Перчинка»
07.45, 18.15 «В гостях у 

Ладика и Маши»
08.00, 14.25, 21.50 «Юриди-

ческая консультация»
08.05 «Рассуждалки»
08.15 «На землi на рiднiй...»
08.20 «Епiзоди колиш-

нього»
09.00 «Беседы о вечном»
09.40, 23.15 «Близкие 

Путешествия»
10.00, 02.30 Молодiжна 

програма «Cтудiя»
10.30 «Трембiтар 

української душi Iван 
Попович «

12.00 «Контакт»
12.30 «На углу улиц»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
13.30 «Мiський роман»
14.00 «Пiдземка»
14.10 «Интеркласс»
14.30 «Телеспортклуб»
15.15 Х/ф «Кармелюк» 1 

категория
16.55 «Медицинский 

журнал»
17.15 «Магия природы»
18.10, 19.15 Погода
18.30 «Сделано руками»
19.25 «Афиша»
19.30 «Зооквартал»
20.00 «Книжная полка»
21.05 «Погода «
21.10, 23.10 «Гарна новина»
21.15 «Косметичка»
21.45 «Шаг навстречу»
22.00 «Уїк-енд експрес»
23.30 Євгенiй Маргулiс 

та Kremlin Orchestra: 
«Листи»

01.10 «Сад. Огород. 
Цветник»

02.00 Док.сериал «Этот 
загадочный мир»

03.00 «Золотая коллекция 
кино» 1 категория

НОВЫЙ КАНАЛ
05.05 Служба розыска 

детей
05.10, 01.55 Сериал «Серд-

цеедки»
05.55, 06.45 Очевидец. 

Смешно до боли
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.25 

Репортер
07.35, 08.35, 19.20, 01.50 

Погода
09.00, 16.50 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире 
преступных страстей»

10.05, 17.55 Сериал «Во-
ронины»

13.25, 14.30 Kids Time
13.30 Мультсериал «Злю-

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

жены»
19.15, 01.45 Спортре-

портер
19.40 Пираньи
20.00 Х/ф «Семьянин»
22.25 Украина чудес 2
03.30, 04.50 Зона ночi
03.35 Четверта хвиля
04.55 Чемпiон чемпiонiв
05.10, 05.40 Зона ночi 

Культура
05.15 Усмiшник

СТБ
04.55 «Чужие ошибки. 

Картина кровью»
05.40, 02.40 Х/ф «Зигзаг 

удачи» (1)
07.00 Х/ф «Посылка с 

Марса» (1)
09.50 Х/ф «Большая пере-

мена»(1)

15.40, 18.00 Х/ф «Ирония 
судьбы, или С легким 
паром!» (1)

17.50, 22.00 «Вiкна-
Новини»

20.00 «Национальное 
талант-шоу «Танцуют 
все!-5». Гала-концерт»

22.40 «Национальное 
талант-шоу «Танцуют 
все!-5». Гала-концерт. 
Объявление победи-
теля»

00.40 Х/ф «Ангел про-
летел» (1)

02.30 «Вiкна-Спорт»

ТОНИС
06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.25, 18.50, 21.30 Эконо-
мический пульс

06.35 Мультфильмы
07.00 Утреннее espresso
09.00 Сериал «Капитан-

ские дети» (1)
10.00, 16.50, 04.05 Алло, 

доктор!
11.15 Водная планета
12.10 80, 17.50 островов 

вокруг света
14.00 Социальный статус 

: ваш дом
15.15, 16.30, 17.45, 18.55, 

21.35 Погода
15.30, 05.30 Дикая 

Америка
16.00, 04.50 Страна со-

ветов
19.00 Такая спортивная 

жизнь. Виктор Пе-
тренко

19.40 Магия природы
20.00 Социальный статус : 

ваши права
21.40 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Наталья 
Крачковская

22.40 Инна Чурикова. За 
кулисами и дома

23.45 Кинофан: Х/ф «Муж-
ская работа» (2)

01.55 Амурные мелодии 
(3)

02.40 Х/ф «Секс с фанта-
зией» (3)

05.20 Кумиры

ТЕТ
06.00 Сериал «Как я встре-

тил вашу маму» (1)
06.50 Узнай как
07.15 Телепузики
07.40 Мультик с Лунтиком
08.15 Мультсериал «Лило 

и Стич» (1)
08.40 Мультсериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка» (1)

08.55 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 108 
серия (1)

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

10.55 Сериал «Говорящая 
с призраками» 35 
серия (1)

11.55 Сериал «Однажды в 
сказке» 5 серия (1)

12.55, 19.25 Богиня 
шопинга

13.30, 18.25 Сериал «Моя 
прекрасная няня» (1)

14.35, 19.50 Даешь моло-
дежь!

15.25 Вайфайтеры
16.00, 00.20 Одна за всех
16.35 У ТЕТа тато!
17.00 Досвидос
17.40, 20.50 Виталька
21.20, 00.55 Шуры-Муры
22.00 Веселые мамзели
22.25, 01.20 Рай, гудбай
23.00 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
23.25 Сериал «Сверхъе-

стественное» 121 
серия (2)

01.45 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

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

События
07.25 Утро с Украиной
09.25 Сериал «След»
10.00 Голубой огонек 

на Шаболовке - 2009. 
Лучшее

11.50, 04.40 Ток-шоу 
«Пусть говорят»

12.50 Сериал «След» (1)
15.20 Чистосердечное 

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

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

рит Украина»
20.00 Сериал «Бедные 

родственники» (1)
21.50 Х/ф «Стань мной» (1)
23.50 Х/ф «Так не бывает» 

(1)
01.40 Х/ф «12 обезьян» (2)
05.30 Серебряный 

апельсин

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киев-

ское время»
06.45, 08.25, 18.50, 23.40, 

00.30, 03.20 «Время 
спорта»

06.50, 07.25, 08.40, 04.15 
«Обзор прессы»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 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»

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

08.30 «ИнтеллектУА»
08.45, 08.55, 09.15, 12.35, 

13.10, 14.10, 16.10, 17.20, 
17.50, 22.50, 23.50, 00.35, 
03.35 «Погода»

09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «5 
элемент»

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

16.15, 04.40 «Лесной 
патруль»

17.25 «Не первый взгляд»
18.15 «Окно в Европу»
21.40, 03.00, 04.00 «Время-

Тайм»
22.15 «Особенный 

взгляд»
23.30, 00.20 «CRIME NEWS»
23.45 «Хроника недели»
00.40 «Арсенал»
02.40 «Акцент»
04.20 «Сканер»

НТН
05.15 Х/ф «Единственная 

дорога» (1)
06.50 Х/ф «Ожидание пол-

ковника Шалыгина» (1)
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 Сериал «Детективы»
12.15 Сериал «Подо-

зрение»
14.30 Сериал «Литейный»
16.45, 19.00, 03.15 «Свiдок»
17.00 Сериал «Цепь»
19.30, 00.40 Х/ф «Утом-

ленные солнцем - 2: 
цитадель»

23.00 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» (1)

03.45 «Речовий доказ»
04.45 «Агенты влияния»
05.15 «Уроки тетушки 

Совы»
05.35 «Правда жизни»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
09.00 «Три сестры»
10.05 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

12.00 Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма» (1)

13.00 Сериал «Академия 
танца»

14.00 «Орёл и Решка»
15.00, 18.00 «Званый ужин»
16.00 «Шопинг монстры»
17.00 «Дом на зависть 

всем»
19.00 «КВН-2012»
21.40 «Рассмеши комика»
22.40 «Матриархат»
23.35 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
02.00 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
05.05 Служба розыска 

детей
05.10, 01.55 Сериал «Серд-

цеедки»
05.55, 06.45 Очевидец.

Смешно до боли
06.40 Подъем
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 01.25, 03.30, 
05.10 канала

07.30 «Мой малыш»
08.00 «Любимая работа»
09.00, 16.50 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире 
преступных страстей»

10.05, 17.55 Сериал «Во-
ронины»

13.25, 14.30 Kids’ Time
13.30 Мультсериал «Злю-

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

жены»
19.40 Пираньи
20.00 «Юбилей Театра 

КВН ДГУ»
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
22.20 «Лучшие»
22.50 Украина чудес 2
04.00 Четверта хвиля
04.50 Зона ночi
04.55 Чемпiон чемпiонiв

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

ники убойного отдела 
Курьер»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Вести

09.30 «Вся Россия»
09.45 Ток-шоу «1000 

мелочей»

10.20 Ток-шоу «О самом 
главном»

11.00, 03.10 Сериал 
«Ефросинья. Таежная 
любовь»

12.30, 15.30, 17.40 Местное 
время. Вести-Москва

12.50 Вести. Дежурная 
часть

13.00 «Сваты. Жизнь 
без грима: Олеся 
Железняк»

13.55 Сериал «Институт 
благородных девиц»

14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Доярка из 

Хацапетовки-3»
18.30, 02.30 «Прямой 

эфир»
19.20 Сериал «Сваты-5»
23.25 Х/ф «Последний при-

каз генерала»
01.05 «Комната смеха»

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

щение Мухтара-2». 
«Страстный болель-
щик»

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

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
«Сегодня»

08.25 «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной

09.10 «Достопримеча-
тельности»

09.25, 03.35 «Спасатели»
10.00 Х/ф «Бомжиха-2». 2 

серия
11.35 «До суда»
12.35, 02.35 «Суд при-

сяжных»
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт»

15.35 Сериал «Предатель». 
10 серия

17.30, 01.25 «Прокурор-
ская проверка»

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

19.25 Сериал «Дикий-3». 
«Ромео и Джульета»

21.15 «Сегодня. Итоги»
21.40 Сериал «Наркотра-

фик». Фильм 9.»Двой-
ная игра»

23.35 Сериал «Врач». 9, 
10 серия

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15 «Контрольная 

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

приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.15 «Понять. Простить»
15.15 «Смак»
15.55 «Доброго здоро-

вьица!»
16.55 «Жди меня»
18.40, 03.05 «Давай по-

женимся!»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая 
лига. Финал

00.05 Ночные новости
00.20 «Городские 

пижоны» Сверхновый 
Шерлок Холмс. «Эле-
ментарно»

01.15 Х/ф «Аэлита, не при-
ставай к мужчинам»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
01.00, 05.05 «Доброе утро»
05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

19.45, 23.00 Новости
06.05 «Жить здорово!»
07.05 Модный приговор
08.15 Контрольная 

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

стить
11.30 «Доброго здоро-

вьица!»
12.20 Сериал «Женский 

доктор»
13.05 «Жди меня»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Пусть говорят»
17.00 «Время»
17.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая 
лига. Финал

20.00 Сериал «Сверх-
новый Шерлок Холмс. 
«Элементарно»

20.45 Х/ф «Приключения 
«Посейдона»

23.05 Сериал «24 часа»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Плата за 

любовь». 1 серия
10.00 Сериал «Ментовские 

войны-6». Фильм 3 
«Честь мундира» 3 
серия

11.00 «Своими глазами»
12.00 «48 минут»
13.00 Х/ф «Дама c по-

пугаем»
15.00, 17.00, 01.00 «Особое 

мнение»
16.00, 02.00 Сериал «Плата 

за любовь». 2 серия
18.00 «Кейс»
19.00, 04.00 «Всё так»
20.00, 05.00 Сериал «Бан-

дитский Петербург-5. 
Опер». 2 серия

21.00, 03.00 Сериал 
«Ментовские войны-6». 
Фильм 3 «Честь мунди-
ра» 4 серия

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 «Германия за не-

делю»
23.30 «Арт-навигатор»
00.00 «Сканер»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
08.00, 13.00, 20.30, 23.30 

Сегодня
08.30, 19.00, 23.00, 04.00 

Знак восклицания
10.10, 16.30 Вокруг света
11.15 Цивилизация. Им-

ператор Хирохито
14.30 Вечер с Николаем 

Княжицким
17.30 Цивилизация. Пять 

способов спасти мир
21.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
21.30 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
22.00 Альбертэйнштейн
00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.30 Х/ф «Госпожа Ми-

нистр танцует» (1)

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.35 Х/ф «Мистер Икс»
08.20 Петровка, 38, 13.10 

16+
08.40 Ток-шоу «Врачи». 12+
09.30, 12.30, 15.30, 17.50, 

22.00 События
09.50 Х/ф «Именины». 12+
11.45 «Треугольник» 16+
12.50 Город новостей
13.30 Х/ф «Паспорт». 6+
15.50 Сериал «Всё, что нам 

нужно...» 12+
16.45 «Право голоса». 16+
18.15 Х/ф «Дедушка в по-

дарок». 12+
20.05 Приют комедиантов. 

С наступающим! 12+
22.20 «Культурный 

обмен» 12+
22.55 Х/ф «Влюбиться в 

невесту брата». 12+
00.50 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх»
02.30 Док.фильм «Неуло-

вимые мстители» 12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.25 Х/ф «Там, на неведо-

мых дорожках»
09.45 Док.фильм «Романы 

на съемочной пло-
щадке»

10.50, 18.35 Сериал 
«Секретная служба Его 
Величества»

12.50 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь»

14.55 Х/ф «Зеленый 
фургон»

17.35 Док.фильм «Пестрая 
лента. Леонов Евгений»

20.35 Х/ф «Подвиг Одессы»
23.25 Х/ф «Берегите 

женщин»
01.55 Х/ф «Отряд особого 

назначения»
03.10 Х/ф «Экипаж машины 

боевой»
04.15 Саундтреки

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Боевик 

«На линии огня» 12+
08.55, 16.55, 00.55 Фанта-

стика «Вихрь» 12+
10.40, 18.40, 02.40 Драма 

«Отверженные» 12+
11.45, 19.45, 03.45 Комедия 

«Фильм со мной в 
главной роли» 16+

13.20, 21.20, 05.20 Комедия 
«Гений» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00 Сборник мультфиль-

мов
04.00, 08.00, 12.00 Х/ф 

«Приключения 
Электроника». 3 серия 
«Мальчик с собакой» 
12+

05.05, 09.05, 13.05 Мультсе-
риал «Чебурашка Идет 
в школу», фильм 4. 0+, 
«Случай с бегемотом» 
6+, «Переменка ?4» 6+, 
«Следы на асфальте» 6+

06.00, 10.00 Мультсериал 
«Воин Сандокан. 
Король тигров» 12+, 
«Храбрый портняжка» 
6+

07.00, 11.00 «Веселое ново-
годнее путешествие» 
6+, «Лесная песнь» 12+, 
«Как мужья жен про-
учили» 12+, «ЦАПЛЯ И 
ЖУРАВЛЬ» 12+

14.00 Сказка «Раз, два - 

горе не беда!». 12+
15.25 Мультсериал «Трое 

из Простоквашино» 6+, 
«На воде» 0+

16.00 Мультсериал «Воин 
Сандокан. Король 
тигров» 12+, «Кот, кото-
рый гулял сам по себе» 
6+ Русские народные 
сказки. «Жила-была 
курочка» 0+

17.00 «Веселое ново-
годнее путешествие» 
6+, «Мартынко» 12+, «В 
стране невыученных 
уроков» 6+

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Сентименталь-

ный роман» 12+
08.00 Х/ф «Шельменко-

денщик» 12+
10.00 Х/ф «Собачий пир» 

18+
12.00 Х/ф «Я служу на 

границе» 12+
13.30 Х/ф «Познавая белый 

свет» 12+
15.00, 16.30 Х/ф «Достоя-

ние республики» 12+
18.00 Х/ф «Женщины» 12+
20.00 Х/ф «Разборчивый 

жених» 18+
22.00 Х/ф «Возвращение 

Баттерфляй» 16+
00.00 Х/ф «Цирк зажигает 

огни» 12+
01.30 Х/ф «Внимание! Всем 

постам ...» 12+
03.00 Х/ф «Деревенская 

история» 12+
04.30 Х/ф «Здравия же-

лаю!» 16+

КИНОКЛУБ
05.30 Х/ф «Челюсти 3d» 16+
07.00 Х/ф «Стукачка» 16+
09.00, 01.00 Х/ф «Трон» 12+
11.00, 03.00 Х/ф «Неотраз-

имая Тамара» 16+
13.00 Х/ф «Перейти черту» 

18+
15.00 Х/ф «Двойные непри-

ятности» 12+
17.00 Х/ф «Романтики» 16+
19.00 Х/ф «Красавчик Алфи: 

чего хотят мужчины» 
18+

21.00 Х/ф «Трасса 60» 16+
23.00 Х/ф «Дракула 2000» 

16+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 Док.фильм «Но-

стальгия по Ташкенту» 
12+

04.50 «Музыкальный 
киоск» 12+

05.40 Х/ф «Мелодия на два 
голоса». 1 серия 12+

07.00, 13.00 «Аншлаг? 
Аншлаг!» 12+

08.00, 14.00, 02.00 «Рож-
денные в СССР» 12+

09.00, 03.00 Творческий 
вечер Валерия Золоту-
хина 12+

10.00 «Международная 
панорама» 12+

10.35 Док.фильм «Рина 
Зеленая» 12+

11.10 «Счастья вам, люди!» 
12+

11.40 Х/ф «Мелодия на два 
голоса». 2 серия 12+

15.00 «Кабачок 13, 21.00 
стульев» 12+

16.00 Док.фильм «Где на-
чало очереди?» 12+

17.10 «Домисолька» 12+
17.45 Х/ф «Новогодние 

приключения Маши и 
Вити» 12+

18.55 «Ритмы планеты» 12+
20.00 «Колба времени» 16+
22.00 «Битломания» 12+
23.10 Док.фильм «Време-

ни разбег» 12+
23.40 Х/ф «У меня есть 

лев». 1с. 12+
01.00 Концерт группы 

«Машина времени» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Братва». 12 

серия 16+
19.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала - 4». 9 серия 
«Чужое лицо». 16+

20.00 Сериал «Агент осо-
бого назначения». ф.1. 
«Истина для Платона». 
2 ч. 16+

21.00 Х/ф «Колье Шарлот-
ты». 3 серия 16+

22.30 Х/ф «Какая у вас 
улыбка». 16+

00.00 Х/ф «Майская ночь, 
или утопленница». 16+

TV 1000
02.00, 16.05 Комедия «Вы-

ход на сцену» 12+
04.00 Драма «Наперекор 

судьбе» 12+
06.10 Боевик «Миссия. 

Невыполнима» 16+
08.05 Боевик «Миссия. Не-

выполнима 2» 16+
10.15, 22.00 Комедия «До-

рожное приключение» 
16+

11.55 Драма «Девять» 16+
14.05 Боевик «Короли 

Догтауна» 16
18.00 Боевик «Перевозчик 

3» 16+
20.10 Комедия «Телеведу-

щий» 12+
00.00 Драма «Ловушка» 

16+

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.00 Мультсериал 

«Бен-10. Инопланетная 
сверхсила» (1)

08.15, 09.30 Улётное видео 
по-русски

08.35 «Облом UA»
09.00, 21.00 Новости 2+2
09.25 Проспорт
09.55 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
10.20, 11.45 «Убойное 

видео»
11.00 Сильный аргумент. 

«Нереальные истории»
12.50, 19.00 Сериал «Псев-

доним «Албанец»-4» (1)
13.50 Сериал «Солдаты» (1)
15.50 Х/ф «День денег» (1)
18.00 Сериал «Десант есть 

Десант» (2)
20.00, 21.40 Сериал «По-

бег» (2)
00.00 Х/ф «Небоскреб» (3)
02.00 Х/ф «Три дня на по-

бег» (2)
04.00 Х/ф «Жменяки» (1)
05.10 Мультфильмы

TV1000 ACTION
03.00 Боевик «Атака 

пауков» 12+
05.00 Комедия «Знать бы, 

что я гений» 12+
07.00 Комедия «Сражения 

солдата Келли» 12+
08.40 Приключения «Граф 

Монте-Кристо» 12+
11.00 Комедия «Плохой 

Санта» 16+
13.00 Триллер «Фальши-

вая личина» 16+
14.50 Боевик «Подрывни-

ки» 16+
17.00 Боевик «Вавилон 

н.э.» 12+
19.00 Криминальное 

кино «Зона преступ-
ности» 16+

21.00 Боевик «Всем нужна 
Кэт» 16+

23.00 Мягкая эротика 
«Жизнь Райли» 18+

00.40 Мягкая эротика «Лю-
бовь как работа» 18+

ДОМ КИНО
02.00, 18.55 Х/ф «Небесные 

родственники» (12+)
05.00 Х/ф «Воскресный 

день»
05.20, 07.10, 17.00, 18.50 

«Окно в кино»
05.25, 17.05 Сериал «Не-

удача Пуаро» (16+)
06.20, 18.00, 01.05 Сериал 

«И все-таки я люблю...» 
(16+)

07.15 Х/ф «Три рубля»
07.40 Х/ф «Любовь на сене» 

(12+)
09.25 Х/ф «Красная палат-

ка» (12+)
12.00 Х/ф «Вы не оставите 

меня...» (16+)
13.55 Х/ф «Шумный день», 

Х/ф «Тот еще...!»
20.30 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов» (12+)
22.10 Х/ф «Кармен» (16+)
00.00 Х/ф «Таёжный моряк»

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

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

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

«Конан»
09.50 Х/ф «Любовь не 

купишь»
11.40, 17.00 Сериал «От-

чаянные родители»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Га-

лактический футбол»
16.30 Мультсериал 

«Сокровища острова 
черепах»

19.00 Сериал «Элен и 
ребята»

20.15 «33 м2»
21.00 Х/ф «Коммуналка»

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

Союзмультфильм
07.25 «Сбросим лишнее»
08.15, 19.10 «Все про все»
08.25 «Восточные танцы»
08.50, 01.05 MaxxiМузыка
09.50 «Лица вещей»
10.30 «Взрослые дети»
11.05 Фестиваль «ТВ 

Старт»
12.25, 14.05, 21.25 «Выдаю-

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

которая поет»
20.05 Что такое хорошо и 

что такое плохо?
20.45 «Тур-Гламур»
21.30 «Путеводитель 

выходного дня»
22.10 Х/ф «Артистка из 

Грибова»

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 Украина в 

кадре

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»

УТ-1

П’ятниця, 28 грудня
Cхід 7.59 Захід 16.01
Тривалість дня 8.02

Схід 16.25 Захід 7.34
Повний місяць

РакПавло, Стефан, Трифон
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Телебачення

УТ-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 07.55, 11.45, 

23.30 Погода
06.10 Мир православия
06.40 Док.фильм «Оби-

тель Святого Антония»
07.05, 23.35 Клуб юмора
07.45 Полезные советы
08.00, 09.50 Шустер-Live
09.30 Школа юного супе-

рагента
11.30 Лотерея «Укрпошт-

торг»
11.50 Концерт Инеш 

«Огонь желания»
12.35 Концерт 

А.Демиденко «На рас-
стоянии души»

16.05 Концерт Н.Гнатюка 
«Время рекой плывет»

16.45 Новогодняя шутка с 
В.Винокуром

17.40 Новогодняя 
шутка с В.Данильцом, 
В.Моисеенко

18.30 Золотой гусь
19.00 Концертная про-

грамма Витаса «Мама 
и сын»

20.50 Мегалот
20.55 Официальная 

хроника
21.00, 01.20 Итоги дня
21.10 Украинская песня
21.45 Концерт Софии 

Ротару
22.50 Суперлото, Тройка, 

Кено
23.00 Твой голос
00.15 Гранд-шоу 

М.Поплавского «Я 
люблю тебя, Украина!». 
1 часть

01.30 Новости за неделю
02.00 «Потомки» с 

Н.Рыбчинской и 
К.Гнатенко

03.00 Телеакадемия
04.10 Театральные 

сезоны
05.05 Ток-шоу «Вера. На-

дежда. Любовь»

КАНАЛ «1+1»
06.00 М/ф (1)
06.40 «Настоящие врачи 

- 2»
07.35 «Кулинарная акаде-

мия. Юлия Высоцкая»
08.00 «Светская жизнь»
09.00 «Кто там?»
10.05, 10.30 Мультсериал 

«Чип и Дейл» (1)
10.55, 12.05, 04.10, 05.05 

«Мир наизнанку - 3»
12.55 Док.фильм «Легенда 

о динозаврах»
14.45 Х/ф «Хэнкок»
16.35 «Вечерний Киев»
18.30 «Рассмеши комика»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.00 Х/ф «Ёлки - 2» (1)
22.00 Х/ф «Турист» (2)
00.00 Х/ф «Американец» (2)
01.50 Х/ф «Интердевочка»

ИНТЕР
05.40 «Большая политика 

с Евгением Киселевым»
08.20 «Городок»
09.00 «Орел и Решка»
10.00 «Украина, вставай!»
11.20 Программа «Семей-

ный пес»
12.25 Х/ф «Иван Василье-

вич меняет профессию»
14.15 Х/ф «Артистка»
16.15 «Вечерний квартал»
20.00, 02.40 «Подроб-

ности»
20.25 Концерт «День 

Рождения Интера»
22.30 Х/ф «Ночь закрытых 

дверей»
00.45 «Разбор полетов»
01.30 Х/ф «Вий»
03.05 Х/ф «Эксперты» (2)
04.40 Док.сериал «Жад-

ность»

ICTV
04.40, 05.15 Погода
04.45 Факты
05.00, 05.20 Свитанок
06.10 Другой футбол
06.40 Козырная жизнь
07.20 Последний герой-2
08.55 Звезда YouTube
10.00 Дача
11.10 Квартирный вопрос
12.10 Максимум в Украине
13.15 Сериал «Ликви-

дация»
15.10 М/ф «Карлик Нос»

17.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей»

18.45 Факты. Вечер
19.00 М/ф «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч»
20.15 М/ф «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник»
22.00 Наша Russia
22.15 Х/ф «Всегда говори 

«Да» (2)
00.20 Х/ф «Супергеройское 

кино» (2)
01.50 Х/ф «Узники веры» (2)

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30, 12.00 «Мiсто»
07.00, 12.30 «Спорт»
07.05, 17.15, 19.25, 21.00, 

22.30 «Погода»
07.10, 12.40, 21.05 Теле-

газета
07.15, 05.00 «На углу улиц»
07.40, 11.35, 15.10 «Гарна 

новина»
07.45 «В гостях у Ладика и 

Маши»
08.00 «Контакт»
09.00 «Перчинка»
09.30, 13.15, 17.00 «Юриди-

ческая консультация»
09.35 «Интеркласс»
09.50, 13.20, 15.00, 19.15 

«Рассуждалки»
10.00 «Медицинский 

журнал»
10.15 «Шаг навстречу»
10.20 Х/ф «Школа 

злословия» 1 серия 1 
категория

11.40 «Пiдземка»
11.50 «Афиша»
12.35 Погода
12.45 «Косметичка»
13.30 «Сделано руками»
14.00 «Телеспортклуб»
14.30 «Книжная полка»
15.15 «Мульт-сюрприз от 

Ладика и Маши»
16.30 «Зооквартал»
17.10 «Телегазета»
17.20 Євгенiй Маргулiс 

та Kremlin Orchestra: 
«Листи»

19.30 «Беседы о вечном»
20.00 «Чоловiчий клуб»
20.15 «На землi на рiднiй...»
20.20 «Епiзоди колиш-

нього»
20.30, 01.30 «Мiсто. 

Тиждень»
21.10 «Уїк-енд експрес»
21.40 «Близкие Путеше-

ствия»
22.00 «Мiський роман»
22.35 Х/ф «Генрих IV» 2 

категория
00.00 «Я i мiй дiм»
00.30 Док.фильм «Своє 

вiкно»
02.00 Х/ф «Школа злосло-

вия» 1 категория
04.30, 05.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.40 Мультсериал 

«Звездные Войны: Во-
йны Клонов»

06.00 Дома мажоров
09.00 Мультсериал «Рога 

и Копыта: Возвраще-
ние»

09.35 Мультсериал «Пинг-
вины из Мадагаскара»

10.00 Готуй
11.00 Наши в Раше
12.00 Сериал «Назад в 

СССР»
16.10 Х/ф «Семьянин»
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка»
22.00 Х/ф «Дюплекс»
23.50 Спортрепортер
00.00 Х/ф «Плохой Санта» 

(3)
01.50 Сериал «Сердце-

едки»
03.25, 04.30 Зона ночi
03.30, 04.35 Богдан Хмель-

ницький
05.30, 05.55 Зона ночi 

Культура
05.35 Тася
05.45 Цiна повернення

СТБ
05.00 «Наши любимые 

мультфильмы: Трое из 
Простоквашино» (1)

05.55 Х/ф «Максим Пере-
пелица» (1)

07.30 «Караоке на Май-
дане»

08.30 «Завтрак с Юлией 
Высоцкой»

08.40 «Едим дома»
09.50 Х/ф «Ирония судьбы, 

или С легким паром!» 
(1)

13.55 «Зваженi та щасливi 
- 2»

19.00 «Х-Фактор - 3. 
Финал»

22.05 «Моя правда. Неиз-
вестные мужчины На-
тальи Могилевской»

23.20 «Х-Фактор - 3. Итоги 
голосования»

00.40 «Детектор лжи - 2 

Жизнь после исповеди»
02.30 Х/ф «Не было бы 

счастья» (1)

ТОНИС
06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.35 Ф-стиль
07.00 Утреннее espresso
08.55, 15.15, 16.30, 17.45, 

18.55, 21.30 Погода
09.00 Воспитание дете-

нышей
10.00, 16.50, 04.15 Алло, 

доктор!
11.15 Инна Чурикова. За 

кулисами и дома
12.20, 19.40 Магия при-

роды
14.00 Социальный статус: 

ваши права
15.30, 05.30 Дикая 

Америка
16.00, 05.00 Страна со-

ветов
17.50 80 островов вокруг 

света
18.50, 21.25 Экономиче-

ский пульс
19.00 Такая спортивная 

жизнь. Алена Витри-
ченко

20.00 Социальный статус : 
ваша пенсия

21.35 В гостях у Дмитрия 
Гордона.Вячеслав До-
брынин

22.25 Интересное кино. 
Здравствуйте, Олег 
Иванович

23.30 Кинофан: Х/ф «Ма-
стер» (1)

01.50 Амурные мелодии 
(3)

02.30 Х/ф «Правила секса» 
(3)

ТЕТ
06.00 Ералаш
07.00, 09.00 Мультик с 

Лунтиком
07.40 Твинисы
08.00 Телепузики
08.35 Лентяево
09.30 Мультсериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка» (1)

09.50 Мультсериал «Лило 
и Стич» (1)

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

13.00 М/ф «В гости к Робин-
сонам» (1)

14.55, 01.00 Алё, дирек-
тор?!

16.00 FAQ. Как встретить 
Новый год

16.45, 22.20 Веселые 
мамзели

17.10 Х/ф «Бандитки» (1)
19.00 Х/ф «Няньки» (1)
20.55 Виталька
21.55 Даешь молодежь!
23.00 Х/ф «Забери мою 

душу» (3)
01.50 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.15 Серебряный 

апельсин
07.00, 19.00, 03.20 События
07.25 Мультсериал «Ну, 

погоди!»
07.35 Сериал «Интерны» 

(1)
08.00 На чемоданах
09.00 Лучший повар на 

селе
10.00 Тайны звезд
11.00 Сериал «Супруги» (1)
14.00 Сериал «След» (1)
17.00, 19.20 Х/ф «Клубнич-

ный рай» (1)
21.20 Х/ф «В погоне за 

счастьем» (1)
01.45 Х/ф «Стань мной» (1)
03.40 Х/ф «Так не бывает» 

(1)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40 «Киевское 

время»
06.40, 09.35, 19.25, 01.55 

«Тема недели»
06.45, 07.10, 08.20, 18.55, 

23.35, 00.20, 03.25 
«Время спорта»

06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 
10.10, 10.55, 13.55, 16.10, 
17.20, 19.20, 23.40, 00.25, 
00.55, 03.35, 05.55, 06.25 
«Погода»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 
04.00, 05.00 «Время 
новостей»

07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.20 «Бизнес-
время»

07.30 «Клуб 700»
08.30 «Не первый взгляд»
09.10 «ИнтеллектУА»
10.15 «Здоровые исто-

рии»
11.10 «Трансмиссия»
11.30 «Автопилот-тест»

12.10 «Окно в Европу»
13.10 «Вперед на Олимп!»
13.30 «Драйв»
14.10, 23.50 «История 

успеха»
14.25 «Игра судьбы»
15.15 «Кино с Яниной Со-

коловой»
16.15 «Арсенал»
17.25 «Феерия путеше-

ствий»
18.15 «Особенный 

взгляд»
19.30, 02.10 «Машина 

времени»
20.10, 01.10, 05.10 

«Портреты з Сергеем 
Дорофеевым»

21.10, 02.40 «Большая 
политика»

21.40, 03.00, 06.00 «Окно в 
Америку»

22.00, 03.40 «В кабинетах»
22.30 «Мастер-класс с 

Наталкой Фицич»
00.30 «Мотор»
02.30, 03.30, 04.30, 04.55, 

05.50, 06.20 «Хроника 
недели»

04.10 «Жизнь интересна»
04.35 «Акцент»

НТН
05.55 «Легенды бандит-

ской Одессы»
06.20 Х/ф «Будни уголовно-

го розыска» (1)
07.50 Сериал «Строго на 

юг» (1)
09.45 «Железный Оскар»
10.30 «Крутые 90-е»
11.30 «Речовий доказ». На 

крючке у кидал
12.00 «Главный свидетель»
13.00 Х/ф «Взбесившийся 

автобус» (1)
15.10 Сериал «Оплачено 

смертью»
19.00 Сериал «Паутина»
23.00 Х/ф «Рестлер» (2)
01.20 Х/ф «Морской 

волк» (2)
02.55 Х/ф «Я Вас жду» (2)
04.15 «Речовий доказ»
04.45 «Агенты влияния»
05.15 «Уроки тетушки 

Совы»
05.40 «Правда жизни»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
09.00 Мультсериал «Сказ-

ки Ганса Христиана 
Андерсена» (1)

10.05 М/ф «Цыпленок 
Цыпа» (1)

11.45 Х/ф «Классный 
мюзикл 2» (1)

13.50 «Подари себе 
жизнь»

15.00 Х/ф «Шут и Венера» 
(1)

17.00 «Матриархат»
18.00 «Рассмеши комика»
19.00 «КВН-2012»
21.40 Сериал «Сверхъе-

стественное» (2)
00.10 Х/ф «Семнадцатилет-

ние» (2)
02.10 Х/ф «Любовь на 

стороне» (2)
03.50 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
05.40 Мультсериал 

«Звездные Войны. Во-
йны Клонов»

06.00 Дома мажоров
09.00 «Мой малыш»
09.30 «Лучшие»
10.00 «Перевоплоще-

ние»
10.40 «Просто собака»
11.00 Наши в Раше
12.00 Сериал «Назад в 

СССР»
16.10 Х/ф «Семьянин»
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка»
22.00 Х/ф «Дюплекс»
23.50 Спортрепортер
00.00 Х/ф «Плохой Санта»
01.50 Сериал «Сердце-

едки»
03.25, 04.30 Зона ночi
03.30, 04.35 Богдан Хмель-

ницький
05.30, 05.55 Зона ночi 

Культура
05.35 Тася
05.45 Цiна повернення

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Утро России»
08.05, 09.15 Х/ф «Горо-

жане»
09.00, 12.00, 18.00 Вести
10.05 Х/ф «Непутевая не-

вестка». 1 серия
12.15 Х/ф «Осенние за-

боты»
13.55 Х/ф «Печки-лавочки»
15.55, 01.10 Х/ф «Приказа-

но женить»
18.20 «Танцы со Звездами». 

Сезон - 2012. Большой 
финал

21.25 Х/ф «Миллионер»
23.25 Х/ф «Крупногаба-

ритные»
03.00 «Комната смеха»

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

щение Мухтара-2». 
«Кукарача»

07.25, 13.35, 16.35 «Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие»

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
«Сегодня»

08.20 Х/ф «Аттестат 
зрелости»

10.10 «Достопримеча-
тельности»

10.25 «Русская начинка»
11.35 «До суда»
12.35 «Суд присяжных»
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт»

15.35 Сериал «Предатель». 
11 серия

17.35 «Прокурорская 
проверка»

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

19.35 Сериал «Дикий-3». 
«Парфюмер»

21.25 Сериал «Час 
Волкова». «Водитель 
по вызову», «Любовник 
светской львицы»

23.20 Сериал «Врач». 11, 
12 серия

01.10 «Песня для вашего 
столика»

02.25 Сериал «Висяки». 
Дело?9 «Слуги солнца» 
Дело?10 «Принадлежит 
России»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15 «Контрольная 

закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.15 «Понять. Простить»
15.15 «Две жизни Всеволо-

да Абдулова»
16.10 Х/ф «Опекун»
18.30 «Давай поженимся!»
19.40 «Поле чудес». Ново-

годний выпуск
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Гений пустого 

места»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.35 «360 градусов». 

Концерт группы U2 в 
Лос-Анджелесе

01.40 Х/ф «Бальное платье»
03.00 Х/ф «За спичками»
04.35 Х/ф «Совершенно 

серьезно»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
01.00, 05.05 «Доброе утро»
05.00, 08.00, 11.00, 14.00 

Новости
06.05 «Жить здорово!»
07.05 Модный приговор
08.15 Контрольная 

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

стить
11.30 «Две жизни Всеволо-

да Абдулова»
12.20 Х/ф «Новогодний 

детектив»
15.05 «Давай поженимся!»
15.55 «Поле чудес». Ново-

годний выпуск
17.00 «Время»
17.30 «Что? Где? Когда?» 

Финал года
19.10 «Вечерний Ургант»
20.05 «После школы»
21.00 Х/ф «Хороший год»
22.55 «360 градусов». 

Концерт группы U2 в 
Лос-Анджелесе

23.55 Х/ф «Бальное платье»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «2012»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 «Мультфильмы»
10.00, 03.00 Х/ф «Богатая 

невеста»
11.30 «Живое слово»
12.00 «В Нью-Йорке с 

В.Топаллером»
13.00, 21.00 Х/ф «Плачу 

вперёд»
15.00 Сериал «Автобус». 

15, 23.30 серия «Глас 
народа»

16.00 «Эхо недели»
16.30 «Американский 

ликбез» «Первые штаты 
Америки. Джорджия»

17.00 О Москве «Мега-
полис»

17.10, 02.00 «Великий 
обман. Армия, которой 
не было»

18.00 «Цена победы»
19.00, 05.00 «Мистифи-

каторы. Подделать 
Гитлера»

20.00 «Израиль за не-
делю»

23.00 «Русский акцент» с 
Евгением Масловым. 
«Рождественский Нью-
Йорк»

00.30 Х/ф «Ченч»

TBI
06.30 Благая весть с Риком 

Реннером
07.00, 17.30 ЭкспериМен-

тальный
07.45 Цивилизация. Пять 

способов спасти мир
09.00, 14.00 Правдивые 

истории. Настоящее 
мужество с.1

09.30 Великие истории 
любви 20 века. Дуглас 
Фербенкс и Мэри 
Пикфорд

10.00, 16.30 Вокруг света
11.00 World Stories. Между-

народные корреспон-
денты

11.45, 13.45 Семь чудес 
Украины

12.00, 19.30 Исторические 
хроники с Николаем 
Сванидзе. Лаврентий 
Берия

13.00 Сегодня
14.30 Музыка для 

взрослых
18.15 Цивилизация. По-

чему нам снятся сны?
20.30 Игра в слова и не 

только
21.30 Лекции и события
23.30 Великие истории 

любви 20 века. Орсон 
Уэллс и Рита Хейворт

00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.00 Клипы Jazz с Алексе-

ем Коганом
04.30 Х/ф «Герои Сибири» 

(1)

ТВ ЦЕНТР
03.05 Х/ф «Врача вы-

зывали?»
03.15 «Врача вызывали?» 

16+
04.35 Мультпарад
05.40 Православная 

энциклопедия 6+
06.05 Х/ф «Во бору брус-

ника». 6+
09.10 Петровка, 38 16+
09.30, 12.30, 15.30, 22.00 

События
09.45 Городское собрание 

12+
10.30 Х/ф «Карьера Димы 

Горина». 6+
12.45 Город новостей
13.05 Х/ф «Железная 

маска». 12+
15.45 «Смех с доставкой на 

дом». 16+
16.35 Х/ф «Посылка с 

Марса». 12+
19.00 «Постскриптум»
20.00 Х/ф «Продается 

дача». 12+
22.20 Х/ф «Укол зонтиком». 

6+
00.15 Х/ф «Золушка с рай-

ского острова». 16+
01.50 Док.фильм «Мими-

но» 12+
02.25 «Хроники москов-

ского быта. Байки из 
Мавзолея» 12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
09.05 Х/ф «Королевство 

кривых зеркал»
10.30 Вокруг смеха
12.00 Док.фильм «Пестрая 

лента. Миронов 
Андрей»

13.00 Док.фильм «Пестрая 
лента. Гайдай Леонид»

14.00 Х/ф «Подвиг Одессы»
16.35 Сериал «Отряд осо-

бого назначения»
18.10 Х/ф «Экипаж машины 

боевой»
19.25 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая»»
21.10 Х/ф «Действуй по 

обстановке!»
22.30 Х/ф «Каир-2» вызыва-

ет «Альфу»»
00.10 Х/ф «Афганский 

излом»
02.35 Х/ф «Любовь нельзя 

купить»
04.15 Х/ф «Багси Мэлоун»
05.45 Саундтреки

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Мело-

драма «Иллюзионист» 
12+

09.55, 17.55, 01.55 Мело-
драма «Коко Шанель» 
12+

11.40, 19.40, 03.40 Мело-
драма «Джейн Остин» 
12+

13.45, 21.45, 05.45 Боевик 
«Бофор» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Х/ф 

«Усатый нянь». 0+
02.15, 08.15, 14.15 Муль-

тсериал «Каникулы в 
Простоквашино» 6+, 
«Как казаки невест 
выручали» 12+

03.00, 09.00, 15.00 Мультсе-
риал «Воин Сандокан. 
Король тигров» 12+, 
«Королевские зайцы» 
6+, «Новогоднее путе-
шествие» 0+

04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Во-
робей на льду» 6+, м/ф 
«Шел трамвай десятый 
номер...» 6+

05.20, 11.20, 17.20 Мультсе-
риал «Супергерои» 12+, 

«Вагончик» 0+
06.00, 12.00, 18.00 «Весе-

лое новогоднее путе-
шествие» 6+, «Уступите 
мне дорогу» 0+

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Женщины» 12+
08.00 Х/ф «Разборчивый 

жених» 18+
10.00 Х/ф «Возвращение 

Баттерфляй» 16+
12.00 Х/ф «Цирк зажигает 

огни» 12+
13.30 Х/ф «Внимание! Всем 

постам ...» 12+
15.00 Х/ф «Деревенская 

история» 12+
16.30 Х/ф «Здравия же-

лаю!» 16+
18.00 Х/ф «Золотая цепь» 

12+
20.00 Х/ф «Женитьба» 12+
22.00 Х/ф «Алиса и буки-

нист» 16+
00.00 Х/ф «Шаг навстречу» 

12+
01.30 Х/ф «Белое прокля-

тье» 12+
03.00 Х/ф «Время для раз-

мышлений» 12+
04.30 Х/ф «Она с метлой, он 

в чeрной шляпе» 12+

КИНОКЛУБ
05.00 Х/ф «Перейти черту» 

18+
07.00 Х/ф «Двойные непри-

ятности» 12+
09.00, 01.00 Х/ф «Романти-

ки» 16+
11.00, 03.00 Х/ф «Красав-

чик Алфи: чего хотят 
мужчины» 18+

13.00 Х/ф «Трасса 60» 16+
15.00 Х/ф «Дракула 2000» 

16+
17.00 Х/ф «Отменить 

Рождество» 6+
19.00 Х/ф «Без вести про-

павшие»
21.00 Х/ф «Парк культуры и 

отдыха» 16+
23.00 Х/ф «Кожа, в которой 

я живу» 18+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Международная 

панорама» 12+
04.35 Док.фильм «Рина 

Зеленая» 12+
05.10 «Счастья вам, люди!» 

12+
05.40 Х/ф «Мелодия на два 

голоса». 2 серия 12+
07.00, 01.00 «Аншлаг? 

Аншлаг!» 12+
08.00, 02.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
09.00 «Кабачок 13, 15.00 

стульев» 12+
10.00 Док.фильм «Где на-

чало очереди?» 12+
11.10 «Домисолька» 12+
11.45 Х/ф «Новогодние 

приключения Маши и 
Вити» 12+

12.55 «Ритмы планеты» 12+
14.00 «Колба времени» 16+
16.00 «До и после ...» 12+
17.20 «Утренняя почта» 

12+
18.05 Х/ф «Запасное коле-

со» 12+
18.30 «Новогодний 

аттракцион» 12+
20.00 Х/ф «В тринадцатом 

часу ночи» 12+
21.20 «Пока все дома» 12+
22.00 Док.фильм «Но-

стальгия по Ташкенту» 
12+

22.50 «Музыкальный 
киоск» 12+

23.40 Х/ф «Мелодия на два 
голоса». 1 серия 12+

03.00 Творческий вечер 
Валерия Золотухина 
12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала - 4». 10 серия 
«Скорпион в мешке». 
16+

20.00 Сериал «Агент 
особого назначения». 
ф.2. «Угощение строп-
тивого». 1 ч. 16+

21.00 Сериал «Мент в за-
коне - 3». ф.2. «Светлые 
ключи». 4 серия 16+

22.00 Сериал «Эра Стрель-
ца». 1 серия 16+

23.00 Сериал «Крот». 1 
серия 16+

00.00 Сериал «Русский 
шоколад». 1 серия 16+

TV 1000
02.00 Драма «Наперекор 

судьбе» 12+
04.00 Драма «Одна не-

деля» 16+
06.00 Драма «Студенче-

ская команда» 12+
08.00 Драма «Супруже-

ство» 16+
09.50 Драма «Девять» 16+
12.00 Драма «За мной по-

следний танец» 12+
14.00 Драма «Двойной 

просчет» 16+
15.50 Комедия «Мексика-

нец» 16+
18.00 Комедия «Улыбка 

Моны Лизы» 12+
20.10 Драма «Ловушка» 

16+

21.55 Боевик «Игры патри-
отов» 16+

00.00 Драма «Пылающая 
равнина» 16+

«2+2»
08.15 Новогодние муль-

тфильмы (1)
10.15 Сериал «Звездные 

врата: Вселенная» (1)
13.00 Х/ф «Пираты семи 

морей: Черная борода» 
(1)

17.00 Х/ф «Остров голово-
резов» (1)

19.50 Х/ф «Пятый элемент» 
(2)

22.45 Х/ф «Леон-киллер» 
(2)

01.00 Х/ф «Никита» (2)
03.00 «Дорожние войны»
03.50 Х/ф «Жменяки» (1)
05.00 Мультфильмы

TV1000 ACTION
03.00 Триллер «Фальши-

вая личина» 16+
05.00 Комедия «Сражения 

солдата Келли» 12+
07.00 Драма «Защита 

Лужина» 12+
08.55 Боевик «Подрывни-

ки» 16+
11.00 Боевик «Вавилон 

н.э.» 12+
12.50 Боевик «Домино» 

16+
15.05 Боевик «Нападение 

на 13-ый участок» 16+
17.00 Триллер «Наркоз» 

16+
19.00 Боевик «Дети шпио-

нов 4D» 12+
21.00 Драма «Эффект 

бабочки» 16+
23.00 Мягкая эротика «Лю-

бовь как работа» 18+
00.40 Мягкая эротика 

«Великолепный отпуск» 
18+

ДОМ КИНО
02.00 Х/ф «Небесные род-

ственники» (12+)
05.00 Х/ф «Три жениха»
05.20, 07.10, 18.50 «Окно 

в кино»
05.25, 16.40 Сериал «Не-

удача Пуаро» (16+)
06.20, 18.00, 01.05 Сериал 

«И все-таки я люблю...» 
(16+)

07.15 Х/ф «Завтрак на 
траве»

09.40 Х/ф «Внук космонав-
та» (12+)

11.00 Х/ф «Жили три холо-
стяка» (12+)

13.15 Х/ф «Громозека» (18+)
15.00 Х/ф «Неваляшка» 

(16+)
18.55 Х/ф «Бездельники» 

(16+)
20.30 Х/ф «Поездки на 

старом автомобиле»
21.55 Х/ф «Тот еще...!»
23.20 Х/ф «Судья в ловуш-

ке» (16+)

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

ская академия»
05.25 Смех с доставкой 

домой
07.30 «Бодрое утро»
08.35, 10.50 «Минутка для 

ребенка»
09.00 Мультсериал 

«Злобный»
10.00 Мультсериал «Га-

лактический футбол»
11.00 Мультсериал 

«Сокровища острова 
черепах»

12.00, 18.00 Сериал «От-
чаянные родители»

13.00 «Гуморины из 
торбины»

15.00 «Битва анекдотов»
15.30 «33, 19.00 м2»
16.00 Х/ф «Красавица и 

чудовище»
19.40 Сериал «Элен и 

ребята»
20.40 Х/ф «Раздвоение 

личности»

MAXXI-TV
06.30, 15.30, 01.35 

MaxxiМузыка
07.50 «Сбросим лишнее»
08.10 «Сделано руками»
08.50 Йога
09.35, 14.55 Союзмуль-

тфильм
10.20 « Путеводитель вы-

ходного дня»
10.55 «Выдающиеся 

мужчины»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.50 «Взрослые дети»
12.25 «5 идей для детской»
13.00 Тур-Гламур
15.45 «Время для себя»
16.10 Бутик ТВ
18.10 Х/ф «Артистка из 

Грибова»
21.10 «Женские откро-

вения»
21.55 «Все про все»
22.10 «КиноМакси»
22.50 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»

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

Субота, 29 грудня
Cхід 7.59 Захід 16.02
Тривалість дня 8.03

Схід 17.27 
Захід 8.11

РакМарина, Феофанія



Купуйте газету «Червоний гірник» в кіосках «Друк», «Преса-М», поштових відділеннях «Укрпошти»

ЧЕРВОНИЙ ГІРНИК•№96(21322)•СЕРЕДА, 19 ГРУДНЯ 2012 РОКУ 19Читайте нас на сайті:  
www.girnyk.com.ua

Телебачення

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»
09:00 – 09:20 Новости 

регионов
09:20 – 09:35 Календарь 

событий
09:35 – 10:00 Новая волна
19:00 – 19:30 День за днем
19:30 – 19:45 Мир про-

фессий
19:45 – 20:00 Украина в 

кадре

УТ-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.15, 07.55, 09.00, 

13.00, 23.45 Погода
06.10 Док.фильм «Путеше-

ствие в рай»
07.20 Моя земля - моя 

собственность
07.30 Сельский час
08.00 Укравтоконтинент
08.20 Смех с доставкой 

домой
08.50 Полезные советы
09.05 Фольк-music
10.00 Шаг к звездам
10.45 Караоке для 

взрослых
12.05 Шеф-повар
13.05 Х/ф «Кто кому кто»
14.35 Х/ф «Жизнь как цирк»
16.05 Ян Табачник. «Честь 

имею пригласить»
19.10 Концертная 

программа «Живи в 
Украине»

21.00 Итоги недели
21.50 Фестиваль песни и 

юмора в Коблево
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00 Кино в деталях
23.50 Смех с доставкой 

на дом
00.15 Гранд-шоу 

М.Поплавского «Я 
люблю тебя, Украина!». 
2 часть

01.20 Шустер-Live. Луч-
шее за год

05.20 «Предвечерье» с Т. 
Щербатюк

КАНАЛ «1+1»
06.10 Х/ф «Не может 

быть» (1)
07.50 М/ф (1)
08.15 «Ремонт +»
09.00 «Лото-Забава»
10.10, 10.35 Мультсериал 

«Чип и Дейл» (1)
11.00 «Кулинарная акаде-

мия. Юлия Высоцкая»
11.25 Мультфильм
11.50 «Четыре свадьбы 

- 2»
13.10 Х/ф «Пизанская 

башня»
15.10, 20.00, 23.05 «Голос. 

Дети»
17.25 Х/ф «Ёлки - 2» (1)
19.30, 00.45 «ТСН-неделя»
22.25 «Спецпроект: 

Постскриптум»
23.35 «Светская жизнь»
01.30 Х/ф «Приключения 

барона Мюнхгаузена» 
(1)

03.35 Х/ф «Турист» (2)

ИНТЕР
05.05 Мультсериал «Винкс 

клуб. Волшебное при-
ключение»

06.25 Мультсериал «Бабка 
Ежка и другие...»

07.45 «Глянец»
08.45 «Школа доктора 

Комаровского»
09.20 «Сваты у плиты»
10.25 Программа «Сва-

дебный размер»
11.25, 02.00 Сериал «Дере-

венский романс»
15.25 Концерт «20 лучших 

песен года»
17.55 Х/ф «Любовь и 

голуби»
20.00, 01.20 «Подробности 

недели»
21.00 Х/ф «Самоубийцы»
23.05 Х/ф «Фанфан-тюль-

пан» (2)

ICTV
05.50, 06.10 Погода
05.55 Факты
06.20, 05.05 Свитанок
07.10 Квартирный вопрос
08.05 Анекдоты по-

украински
08.40 Дача
09.15 Смотреть всем!
10.25 ОлимпиЛяпы
11.30 Козырная жизнь
12.00 Другой футбол
12.25 Спорт
12.30 Наша Russia
13.00 Х/ф «Особенности 

национальной охоты»
15.00 Х/ф «Особенности 

национальной ры-
балки»

17.05 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период»

18.45 Факты недели
19.45 Последний герой-2. 

Финал
21.15 Х/ф «Наша Russia: 

Яйца судьбы»
23.05 Х/ф «Супергеройское 

кино» (2)
00.45 Х/ф «Всегда говори 

«Да» (2)
02.30 Интерактив. Еже-

недельник
02.45 Х/ф «Холодный 

мир» (2)
04.25 ПроЦiкаве

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30 «Контакт»
07.00 «В гостях у Ладика и 

Маши»
07.15, 15.35, 20.15 «Рас-

суждалки»
07.25, 11.25 «На землi на 

рiднiй...»
07.30, 12.00, 20.30, 01.30 

«Мiсто. Тиждень»
08.00, 11.00, 12.30, 18.20, 

21.00, 22.55 «Погода»
08.05, 12.40, 16.30, 21.05 

Телегазета
08.10 «Телеспортклуб»
09.10 Х/ф «Школа 

злословия» 2 серия 1 
категория

10.30 «Косметичка»
11.05 «Чоловiчий клуб»
11.30 «Епiзоди колиш-

нього»
11.35 «Интеркласс»
11.50 «Пiдземка»
12.45 «Книжная полка»
13.15 «Беседы о вечном»
13.45 «Мульт-сюрприз от 

Ладика и Маши»
15.15 «Медицинский 

тележурнал»
15.45, 19.00 «Близкие 

Путешествия»
16.00 «Сделано руками»
16.35 Х/ф «В ожидании 

любви» 1 категория
18.25 «Перчiнка»
18.55 «Шаг навстречу»
19.15 «Мiський роман»
19.45 Молодiжна про-

грама «Cтудiя»
21.10 «Ха Ха шоу»
22.00 «Резонанс»
22.15 Мультфильм
22.25 «Зооквартал»
23.00 «Уїк-енд експрес»
23.30 «Я i мiй дiм»
00.20 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
02.00 Хит-парад «На все 

100»
03.00 Док.фильм
03.30 Х/ф «Генрих IV» 2 

категория
05.00 «Музыкальный 

калейдоскоп»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.55, 08.25 Дома мажоров
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
09.15 Мультсериал «Рога 

и Копыта: Возвраще-
ние»

09.50 Мультсериал «Пинг-
вины из Мадагаскара»

10.15 Шоу Шара
11.10 Воскресный офис
12.15 Сериал «Счастливы 

вместе»
15.00 Х/ф «Дюплекс»
16.50 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка»
20.00 Х/ф «Эльф»
22.00 Х/ф «Случайный 

шпион»
23.45 Спортрепортер
23.50 Х/ф «Фред Клаус, 

брат Санты»
01.30 Сериал «Сердце-

едки»
02.30, 03.30 Зона ночi
02.35 Богдан Хмельниць-

кий
03.05 Рай
03.35 Загублений рай
04.25, 05.20 Зона ночi 

Культура
04.30 Iван Франко

СТБ
05.05 «Наши любимые 

мультфильмы: Двенад-
цать месяцев, Умка» (1)

06.15 Х/ф «Карнавальная 
ночь» (1)

07.40 «Завтрак с Юлией 
Высоцкой»

07.50 «Едим дома»
09.00 «МастерШеф - 2»
13.15 «Караоке на Май-

дане»
14.15 «Х-Фактор - 3. 

Финал»
19.00 «Битва экстрасенсов. 

Апокалипсис. Финал»
21.30 Х/ф «Семь верст до 

небес» (1)
00.00 Х/ф «Моя мама - не-

веста» (1)
01.35 Х/ф «Люби меня» (1)

ТОНИС
06.00, 04.25 Дневник для 

родителей
06.30 Мультфильмы
07.00 80, 11.00, 16.40, 05.30 

островов вокруг света
07.35, 20.40, 03.25 Свет-

ские хроники
08.00 Социальный пульс 

выходных
08.40, 11.30, 17.00, 18.55, 

20.10 Погода
09.00 Интересное кино. 

Здравствуйте, Олег 
Иванович

10.00, 03.00 Будь в курсе!
10.35 Ф-стиль
11.40 Х/ф «Незнайка с на-

шего двора» (1)
14.50 За семь морей
15.30 Арт City
17.05, 20.00 Цивилизация 

Incognita
17.15 Точки пересечения
17.50, 03.50 Ронин. 

Ток-шоу с Дмитрием 
Выдриным

18.30, 00.15 Мир за неделю
19.00 Такая спортивная 

жизнь. Сергей Бубка
19.35 Магия природы
20.15, 04.50 Кумиры
21.05 Элина Быстрицкая. 

Сердце красавицы
22.10 Кинофан: Х/ф «Три 

женщины» (2)
00.50 Амурные мелодии 

(3)
01.35 Х/ф «Желание 

Энтони» (3)
05.05 Большая фотоохота 

Дага Гарднера

ТЕТ
06.00 Ералаш
07.00, 09.00 Мультик с 

Лунтиком
07.40 Твинисы
08.00 Телепузики
08.35 Лентяево
09.55 Мультсериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка» (1)

10.20 Мультсериал «Лило 
и Стич» (1)

11.20 М/ф «Хрусталик и 
пингвин» (1)

13.00 М/ф «Не бей копы-
том» (1)

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

15.00 Х/ф «Бандитки» (1)
16.55 Х/ф «Няньки» (1)
18.50 БарДак
19.30 Одна за всех
19.55 Виталька
21.25 Даешь молодежь!
22.15 Слава со Славеком 

Славиным
22.25 Х/ф «Большой 

Стэн» (2)
00.40 Comedy Woman
01.30 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.45 Серебряный 

апельсин
06.50 События
07.10, 04.20 Х/ф «Уж кто бы 

говорил» (1)
09.00 Добро пожаловать
10.00 Герои экрана
11.00 Сериал «Супруги» (1)
13.00 Сериал «След» (1)
15.15, 17.10, 20.00 Сериал 

«Цвет черемухи» (1)
19.00, 03.35 События 

недели
21.00, 22.10 Сериал «Ин-

терны» (1)
00.15 Х/ф «Отдел. Снова 

Новый!» (2)
02.15 Х/ф «Американский 

пирог: Переполох в 
общаге» (3)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40 «Киевское 

время»
06.45, 07.10, 08.25, 18.55, 

23.35, 00.20, 03.20 
«Время спорта»

06.50, 07.15, 08.10, 08.55, 
10.55, 11.15, 13.10, 14.10, 
14.55, 16.10, 17.10, 17.50, 
19.10, 00.25, 00.40, 03.25, 
06.25 «Погода»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
04.00, 05.00 «Время 
новостей»

07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15 «Бизнес-
время»

07.30 «Клуб 700»
08.30 «Феерия путеше-

ствий»
09.10 «Окно в Америку»
09.35 «Большая политика»
10.10 «Технопарк»
11.20 «Трансмиссия-

тест»
12.10, 04.15 «Жизнь инте-

ресна»
13.15 «Мотор»
14.20 «Игра судьбы»
15.15 «Машина времени»
16.15 «Фактор безопас-

ности»
17.15 «Палата»
17.30 «Новости Киев-

щины»
18.15 «Окно в Европу»
19.30, 01.10, 05.10 «Обще-

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

20.50, 03.30, 06.20 «Тема 
недели»

21.00, 02.20 «Время: Итоги 
недели»

21.40, 03.00 «Время-Тайм»
22.00 «Территория за-

кона»
22.35, 03.40 «Кино с Яни-

ной Соколовой»
23.40, 04.35 «Хроника 

недели»
00.30, 03.35 «Обзор 

прессы»
04.40 «Мастер-класс с 

Наталкой Фицич»

НТН
06.10 «Легенды бандит-

ской Одессы»
07.30 Сериал «Оплачено 

смертью»
11.30 «Легенды уголовно-

го розыска». Суровый 
декабрь 53-го

12.00 «Агенты влияния»
13.00 Сериал «Спас под 

березами» (1)
15.00 Сериал «Паутина»
19.00 Х/ф «07-й меняет 

курс» (1)
21.00 Х/ф «Вторая жизнь 

Федора Строгова» (1)
23.00 «Крутые 90-е»
00.00 Х/ф «Принцесса на 

бобах» (1)
02.00 Х/ф «Афганец» (3)
03.20 Х/ф «Волчья стая» (1)
04.45 «Речовий доказ»
05.20 «Уроки тетушки 

Совы»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
08.00 М/ф «Цыпленок 

Цыпа» (1)
09.40 Х/ф «Классный 

мюзикл 2» (1)
11.50 Х/ф «Семья напро-

кат» (1)
13.45 Х/ф «Бум 2» (1)
16.00 «Дневник бере-

менной»
16.25 «Пороблено в 

Українi»
18.00 «Рассмеши комика»
19.00 «КВН-2012»
21.40 Сериал «Сверхъе-

стественное» (2)
00.10 Х/ф «Любовь на 

стороне» (2)
02.10 Х/ф «Музыка из 

другой комнаты» (1)
03.45 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
05.55, 08.25 Дома мажоров
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
09.15 Мультсериал «Рога 

и Копыта. Возвраще-
ние»

09.50 «Бюро адвокатских 
расследований»

10.10 «Родительский 
клуб»

10.30 «Просто собака»
10.50 Шоу Шара
11.10 Воскресный офис
12.15 Сериал «Счастливы 

вместе»
15.00 Х/ф «Дюплекс»
16.50 «Путь к успеху»
17.15 «Трудный путь к 

партнерству»
17.30 «36,6»
18.00 «Вечерний раз-

говор»
18.30 «Respect TV»
19.00 «Новости недели»
19.40 Новогоднее 

поздравление от 
«Злагоды»

19.50 «Музыкальный 
калейдоскоп»

21.00 «Перевоплоще-
ние»

21.40 «Ваше право»
22.00 Х/ф «Случайный 

шпион»
23.45 Спортрепортер
23.50 Х/ф «Фред Клаус, 

брат Санты»
01.30 Сериал «Сердце-

едки»
02.30, 03.30 Зона ночi
02.35 Богдан Хмельниць-

кий
03.05 Рай
03.35 Загублений рай
04.25, 05.20 Зона ночi 

Культура
04.30 Iван Франко

ПЛАНЕТА-СНГ
03.45 Х/ф «Первая любовь»
05.00 Х/ф «Гадкий утенок»
08.20 «Утренняя почта»
09.00, 12.00, 18.00 Вести
09.15 «Смехопанорама»
09.45 «В мире животных»
10.15 Х/ф «Непутевая не-

вестка». 2 серия
12.15 «Вся Россия»
12.25, 03.10 «Городок». 

Дайджест
13.00 «Фокус-покус. 

Волшебные тайны»
13.55 Х/ф «Сладкая жен-

щина»
15.55 Х/ф «Отдамся в 

хорошие руки»
18.20 Х/ф «Во саду ли, в 

огороде»
22.00 Х/ф «Эта женщина 

ко мне»
00.05 Х/ф «Зимнее танго»

НТВ-МИР
06.00, 08.00, 11.00, 17.00 

«Сегодня»
06.20 «Сказки Баженова»
06.50 «Главная дорога»

07.20 «Их нравы»
08.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
08.55 «Кулинарный 

поединок» с Оскаром 
Кучерой

09.55 «Квартирный 
вопрос»

11.25 «Своя игра». Про-
должение

12.10 «Золотая пыль»
12.45 «Возвращение 

Мухтара-2». «Спички», 
«Любитель ремонта»

14.40 «Наши» со Львом 
Новоженовым»

15.30 Сериал «Предатель». 
12 серия

16.25 «Александр 
Журбин. Мелодии на 
память»

17.30 «Очная ставка»
18.30 Х/ф «Возвращение»
20.20 «Метла». Ток-шоу 

Наталии Метлиной
21.15 Сериал «Час Волко-

ва». «Юбилей», «Шоу 
должно продолжаться»

23.15 Х/ф «Кровные 
братья»

01.10 «Песня для вашего 
столика»

02.25 «Школа злословия». 
Ток-шоу Татьяны 
Толстой и Авдотьи 
Смирновой

03.15 Сериал «Висяки». 
Дело?11 «В поисках 
истины»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости
06.15 Х/ф «Земля Санни-

кова»
07.55 Х/ф «Операция «С 

Новым годом!»
10.10 «Пока все дома»
11.05 «Братья и звезды»
12.15 Х/ф «Бедная Саша»
14.10, 15.15 Х/ф «Новогод-

ний детектив»
16.40 Х/ф «Берегись авто-

мобиля»
18.35, 22.10 Церемония 

вручения народной 
премии «Золотой 
граммофон»

21.00 Воскресное «Вре-
мя». Итоги года

23.40 «Познер»
00.50 Х/ф «Смерть не-

годяя»
02.50 Х/ф «Две стрелы. 

Детектив каменного 
века»

04.25 «Поле чудес». Ново-
годний выпуск

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
02.00, 06.00, 08.00, 11.00 

Новости
02.10 «Раймонд Паулс. 

Возвращение маэстро»
03.00 Х/ф «Цирк»
04.40 Х/ф «За двумя за-

йцами»
06.15 «Пока все дома»
07.00 Среда обитания. 

«Достаточно нажать на 
кнопку»

08.15 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига. Финал года

10.25 «Каникулы в Про-
стоквашино»

10.40 «Зима в Простоква-
шино»

11.15 Х/ф «Операция «С 
Новым годом!»

13.05 Х/ф «Бедная Саша»
14.50, 18.10 Церемония 

вручения народной 
премии «Золотой 
граммофон»

17.00 Воскресное «Время»
19.25 «Познер»
20.25 Х/ф «Смерть не-

годяя»
22.30 Х/ф «Серебряная 

стрела»

RTVI
06.00 «Сканер»
07.00, 09.00 «Мультфиль-

мы»
08.00 Х/ф «Новогодние 

приключения Маши 
и Вити»

10.00, 03.00 Х/ф «Происше-
ствие, которого никто 
не заметил»

11.50, 16.20 О Москве 
«Мегаполис»

12.00 «Страна и люди»
13.00, 23.30 Х/ф «Удачи 

вам, господа!»
15.00 Сериал «Автобус». 16 

серия «Выбор»
16.00 «Арт-навигатор»
16.30, 23.00 «Русский 

акцент» с Еленой 
Мещеряковой. «Жизнь 
собачья»

18.00 Информационная 
программа «Грани 
недели» с Владимиром 
Кара-Мурзой

19.00 «Мистификаторы. 
Продать ужас Амити-
вилля»

20.00 «В Нью-Йорке с 
В.Топаллером»

21.00 Телешоу «Удиви 
меня»

01.30 «Песня года. Из-
бранное»

02.00 «Без дураков»
05.00 «Мистификаторы. 

Продать ужас амити-
вилля»

TBI
07.00, 17.30 ЭкспериМен-

тальный
07.45 Цивилизация. По-

чему нам снятся сны?
09.00, 14.00 Правдивые 

истории. Настоящее 
мужество с.2

09.30 Великие истории 
любви 20 века. Орсон 
Уэллс и Рита Хейворт

10.00 Вокруг света
11.00 Игра в слова и не 

только
12.00, 19.30 Исторические 

хроники с Николаем 
Сванидзе. Георгий 
Маленков

13.00 Здоровая жизнь с 
Ириной Трухачевой

13.30 Деловая кухня
14.30 Цивилизация. Отец 

Кадило
17.00 Семь чудес Украины
18.15 Цивилизация. Со-

стояние души
20.30 Итоги с Вахтангом 

Кипиани
21.30 Лекции и события
23.30 Великие истории 

любви 20 века. Дуглас 
Фербенкс и Мэри 
Пикфорд

00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.00 Клипы Jazz с Алексе-

ем Коганом
04.30 Х/ф «Две Зоси» (1)

ТВ ЦЕНТР
03.50 Мультсериал «При-

ключения капитана 
Врунгеля»

04.55 «Фактор жизни» 6+
05.30 Х/ф «Нечаянная 

радость». 12+
08.55 «Барышня и кули-

нар» 6+
09.30, 12.30, 22.05 События
09.45 Х/ф «Сказка о по-

терянном времени»
11.05, 12.45 Х/ф «Карнавал»
14.20 «День города». Теле-

игра. 6+
15.25 Х/ф «Граф Монте-

Кристо». 12+
19.00 «В центре событий»
20.00 Х/ф «Приходи на 

меня посмотреть». 6+
22.25 Х/ф «Вечера на хуто-

ре близ Диканьки». 6+
23.50 Х/ф «Нежные встре-

чи». 16+
01.40 Док.фильм «Боль-

шие деньги. Соблазн и 
проклятье». 16+

03.15 Петровка, 38 16+
03.35 «Города мира. Лас-

Вегас» 16+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
09.00 Х/ф «Снежная 

королева»
10.30 Вокруг смеха
12.00 Док.фильм «Пестрая 

лента. Леонов Евгений»
13.00 Док.фильм «Пестрая 

лента. История фильма 
«Д’Артаньян и три 
мушкетера»»

14.00 Х/ф «Первая конная»
16.45 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая»»
18.30 Х/ф «Действуй по 

обстановке!»
20.00 Х/ф «Без срока дав-

ности»
21.50 Х/ф «Перехват»
23.35 Х/ф «Расследование»
01.20 Х/ф «Подставь дру-

гую щеку»
03.00 Х/ф «Уикенд у Берни»
04.35 Саундтреки

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Драма 

«Пропала маленькая 
девочка» 12+

09.35, 17.35, 01.35 Мело-
драма «Коко Шанель» 
12+

11.25, 19.25, 03.25 Драма 
«Сладкая жизнь» 12+

14.20, 22.20, 06.20 Комедия 
«Мисс Петтигрю живет 
сегодняшним днем» 
12+

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Фильм-

сказка «Ученик лекаря». 
12+

02.10, 08.10, 14.10 
Мультсериал «Зима 
в Простоквашино» 
6+, «Мойдодыр» 0+, 
«Ежик должен быть 
колючим?» 0+

03.00, 09.00, 15.00 
Мультсериал»Сандокан. 
Два тигра» 12+, «Зо-
лушка» 6+, «Тимошкина 
елка» 0+

04.00, 10.00, 16.00 М/ф 
«Двенадцать месяцев» 
6+, «В лесной чаще» 6+

05.20, 11.20, 17.20 Мультсе-
риал «Супергерои» 12+, 
«Охотник до сказок» 6+

06.00, 12.00, 18.00 
«Веселое новогоднее 
путешествие» 6+, «Заяц 
Коська и родничок» 0+, 
«Алло! Вас слышу!» 0+

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Золотая цепь» 

12+

08.00 Х/ф «Женитьба» 12+
10.00 Х/ф «Алиса и буки-

нист» 16+
12.00 Х/ф «Шаг навстречу» 

12+
13.30 Х/ф «Белое прокля-

тье» 12+
15.00 Х/ф «Время для раз-

мышлений» 12+
16.30 Х/ф «Она с метлой, он 

в чeрной шляпе» 12+
18.00 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» 12+
20.00 Х/ф «Башмачник» 16+
22.00 Х/ф «Неизвестный» 

16+
00.00 Х/ф «Ветер надежды» 

12+
01.30 Х/ф «...А вы любили 

когда-нибудь?» 12+
03.00, 04.30 Х/ф «Будни и 

праздники Серафимы 
Глюкиной» 12+

КИНОКЛУБ
05.00 Х/ф «Трасса 60» 16+
07.00 Х/ф «Дракула 2000» 

16+
09.00, 01.00 Х/ф «Отменить 

Рождество» 6+
11.00, 03.00 Х/ф «Без вести 

пропавшие»
13.00 Х/ф «Парк культуры и 

отдыха» 16+
15.00 Х/ф «Кожа, в которой 

я живу» 18+
17.00 Х/ф «Мумия: принц 

Египта» 12+
19.00 Х/ф «Нападение на 

13-й участок» 16+
21.00 Х/ф «Ночь страха» 

16+
23.00 Х/ф «Ирина Палм сде-

лает это лучше» 18+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 Док.фильм «Где на-

чало очереди?» 12+
05.10 «Домисолька» 12+
05.45 Х/ф «Новогодние 

приключения Маши и 
Вити» 12+

06.55 «Ритмы планеты» 12+
08.00 «Колба времени» 16+
09.00 «Кабачок 13, 03.00 

стульев» 12+
10.00 «До и после ...» 12+
11.20 «Утренняя почта» 

12+
12.05 Х/ф «Запасное коле-

со» 12+
12.30, 18.00 «Новогодний 

аттракцион» 12+
14.00 Х/ф «В тринадцатом 

часу ночи» 12+
15.20 «Пока все дома» 12+
16.00 «Веселее жить 

стало» 12+
17.00, 02.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
19.00 «Голубой огонек» 

12+
20.30 «Что? Где? Когда?» 

12+
21.30 Х/ф «Глубокие род-

ственники» 12+
22.00 «Международная 

панорама» 12+
22.35 Док.фильм «Рина 

Зеленая» 12+
23.10 «Счастья вам, люди!» 

12+
23.40 Х/ф «Мелодия на два 

голоса». 2 серия 12+
01.00 «Аншлаг? Аншлаг!» 

12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала - 4». 11 серия 
«На рельсах». 16+

20.00 Сериал «Агент 
особого назначения». 
ф.2. «Угощение строп-
тивого». 2 ч. 16+

21.00 Сериал «Мент в 
законе - 3». ф.3. «Мари-
онетки». 1 серия 16+

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

23.00 Сериал «Крот». 2 
серия 16+

00.00 Сериал «Русский 
шоколад». 2 серия 16+

TV 1000
02.00 Драма «Одна не-

деля» 16+
04.00 Драма «Студенче-

ская команда» 12+
06.00 Драма «Супруже-

ство» 16+
07.55 Драма «За мной по-

следний танец» 12+
09.50 Драма «Двойной 

просчет» 16+
11.45 Комедия «Мексика-

нец» 16+
13.55 Комедия «Prada и 

чувства» 12+
15.50 Комедия «Улыбка 

Моны Лизы» 12+
18.00 Боевик «Игры патри-

отов» 16+
20.05 Драма «Пылающая 

равнина» 16+
22.00 Боевик «Пророк» 

12+
23.50 Приключения 

«Звёздный путь» 12+

«2+2»
08.15 Новогодние муль-

тфильмы (1)
10.15 Сериал «Звездные 

врата: Вселенная» (1)
13.00 Улётное видео по-

русски
14.20 «Убойное видео. 

Новогодний выпуск»
15.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински: 
новгодняя 20-ка»

17.00 «Облом UA. The 
Best»

18.00 «Профутбол. Луч-
шие моменты»

18.40 «Месть природы 
2012»

19.30 «Нереальные 
истории»

20.00 «Знай наших»
20.30 «Угон по-нашему - 

лучшее за 2012»
21.00 «ДжеДАИ 2012»
22.00 «Бойцовский клуб - 

новогодний выпуск»
23.00 Х/ф «Я люблю тебя, 

Филипп Моррис» (3)
00.55 Х/ф «Небоскреб» (3)
02.40 «Дорожние войны»
04.00 Х/ф «Жменяки» (1)

TV1000 ACTION
03.00 Боевик «Домино» 

16+
05.15 Драма «Защита 

Лужина» 12+
07.10 М/ф «Черепашки-

ниндзя» 12+
09.00 Боевик «Нападение 

на 13-ый участок» 16+
11.00 Триллер «Наркоз» 

16+
13.00 Вестерн «Западня» 

16+
15.00 Триллер «Выход на 

посадку» 16+
17.00 Боевик «Универсаль-

ный агент» 16+
19.00 Фильм ужасов 

«Лихорадка. Весеннее 
обострение» 16+

21.00 Научная фантастика 
«Эффект бабочки 
2» 16+

23.00 Мягкая эротика 
«Великолепный отпуск» 
18+

00.20 Мягкая эротика «Не-
угомонные» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Х/ф «Ехали мы, 

ехали...»
03.15 Х/ф «Девушка с 

гитарой»
04.45 Сериал «Неудача 

Пуаро» (16+)
06.00 Сериал «И все-таки я 

люблю...» (16+)
06.50 Х/ф «Чудо»
10.00 Х/ф «Белые Росы»
11.25 Х/ф «Год золотой 

рыбки» (12+)
13.20 Х/ф «Эта весёлая 

планета»
14.55 Х/ф «Миллион в 

брачной корзине»
16.30 Х/ф «Это всё цветоч-

ки...» (12+)
17.55 «Окно в кино»
18.00 Новогодний 

сюрприз!
20.35 Х/ф «О, счастливчик!» 

(16+)
22.10 Х/ф «Дон Сезар де 

Базан»
00.30 Х/ф «Как стать счаст-

ливым»

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

ская академия»
05.25 Смех с доставкой 

домой
07.30 «Бодрое утро»
08.35, 10.50 «Минутка для 

ребенка»
09.00 Мультсериал 

«Злобный»
10.00 Мультсериал «Га-

лактический футбол»
11.00 Мультсериал 

«Сокровища острова 
черепах»

12.00, 18.00 Сериал «От-
чаянные родители»

13.00 «Гуморины из 
торбины»

15.00 «Битва анекдотов»
15.30 «33, 19.00 м2»
16.00 Х/ф «Человек года»
19.40 Сериал «Элен и 

ребята»
20.40 Х/ф «Однажды в 

Голливуде»

MAXXI-TV
06.30, 17.45, 01.05 

MaxxiМузыка
07.50 «Сбросим лишнее»
08.10 «Сделано руками»
08.50 Йога
09.35, 12.20 Союзмуль-

тфильм
10.20 «Джунгли шоу-

бизнеса»
10.55 «Выдающиеся 

мужчины»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.50 «5 идей для детской»
13.00, 22.10 «Все про все»
14.20 «Фестиваль «ТВ 

Старт»
15.15 Бутик ТВ
17.15 «Тур-Гламур»
18.00 «Время для себя»
18.30 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
21.25 «КиноМакси»
22.20 «Женские откро-

вения»
23.10 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов»

Неділя, 30 грудня
Cхід 7.59 Захід 16.03
Тривалість дня 8.04

Схід 18.30 
Захід 8.43

ЛевДаниїл
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Телебачення

ПОНЕДІЛОК, 24 грудня ВІВТОРОК, 25 грудня СЕРЕДА, 26 грудня ЧЕТВЕР, 27 грудня П’ЯТНИЦЯ, 28 грудня СУБОТА, 29 грудня НЕДІЛЯ, 30 грудня
СПОРТ 1

06.00, 19.05 Гонки на выносли-
вость. Итоги сезона 2012

06.35, 22.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Утрехт 
- Аякс

08.30, 00.20 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Спартак - БК 
Донецк

10.35, 02.35 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Блэкпул - Вулвер-
хэмптон

12.30 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Генк - Андерлехт

14.25, 02.00 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

15.05 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Лидс - Челси

17.00, 04.25 Сквош. World 
Championship 2012. 1/2 
финала. 1-й матч

19.35 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Обзор 18-го тура

20.35 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Черкаские 
Мавпы - БК Днепр-Азот

СПОРТ 2
06.30, 16.30, 23.55 Футзал. Чем-

пионат Испании. Сарагоса 
- Азкар Луго

08.20, 18.25, 04.10 Футбол. 
Англия. Кубок Лиги. 1/4 
финала. Лидс - Челси

10.15, 01.50 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Бреда - ПСВ

12.10 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Енисей - Жальгирис

14.00, 20.20, 03.40 Гонки на 
выносливость. Итоги сезона 
2012

14.35, 22.05 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Генк - Андерлехт

20.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Обзор

EUROSPORT
09.30 Теннис. Открытый чем-

пионат Австралии. Финал. 
Мужчины. 0+

10.25, 13.55 Открытый чемпи-
онат Австралии по теннису. 
Журнал. 0+

10.30 Теннис. Матс-пойнт. 
Журнал. 0+

10.55 Бизнес-класс. Журнал. 
0+

11.00, 20.45, 22.15, 23.45 Евро-
спорт. Топ 10. 0+

12.30, 19.45, 21.15, 22.45, 00.15 
Вот это да!!! Рождествен-
ский выпуск. 0+

14.00, 15.00 Футбол. Классика 
Лиги Чемпионов. Милан - 
Ливерпуль. Финал. 0+

16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен (Австрия). 
Спринт. Женщины. 0+

17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен (Австрия). 
Спринт. Мужчины. 0+

18.00, 19.00 Вот это да!!! Юби-
лейный выпуск. 0+

18.45, 02.15 Футбол. Евроголы. 
Журнал. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 10.00, 22.30, 00.50, 

02.50 Футбол NEWS
06.15 Марсель - Сент-Этьенн. 

Чемпионат Франции
08.15 Суонси - МЮ. Чемпионат 

Англии
10.20, 22.00 Док.сериал 

«Мастера европейского 
футбола». 1 с.

10.45, 22.50 Малага - Реал. 
Чемпионат Испании

12.45 «Один на один с Гамулой». 
А. Воробей

13.15 Ман Сити - Рединг. Чемпи-
онат Англии

15.15 Futbol Mundial
15.45 Док.сериал «Лучшие 

голы европейского футбо-
ла». 1 с.

16.45 Вальядолид - Барселона. 
Чемпионат Испании

18.45 Док.сериал «Лучшие 
матчи европейского фут-
бола». 1 с.

19.15, 01.05, 04.05 Чемпионат 
Испании. Обзор тура

20.15, 02.05 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

21.00, 03.05 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

05.05 Новости + Анонсы

СПОРТ 1
06.30, 22.05 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Бреда - ПСВ

08.25, 13.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Обзор

09.30, 00.00 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Енисей - Жаль-
гирис

11.35, 01.55 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Лестер - Кардифф 
Сити

14.35 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Черкаские 
Мавпы - БК Днепр-Азот

16.25, 04.05 Сквош. World 
Championship 2012. 1/2 
финала. 2-й матч

18.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Обзор 18-го тура

19.05 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Днепр - МБК 
Николаев

21.00 Англия. Обзор Футболь-
ной лиги

21.35 Экстра-футзал

СПОРТ 2
06.00 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. Енисей - Жальгирис
07.50, 19.00, 04.05 Футбол. Ан-

глия. nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Лестер - 
Кардифф Сити

09.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Обзор

10.55 Сквош. World 
Championship 2012. 1/2 
финалу. 1-й матч

13.00, 20.50 Футзал. Чемпионат 
Испании. Сарагоса - Азкар 
Луго

15.10, 00.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Утрехт 
- Аякс

17.05 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Спартак - БК Донецк

22.45 Футбол. Англия. Обзор 
Футбольной лиги

23.25 Экстра-футзал

EUROSPORT
09.30 Теннис. Открытый 

чемпионат Франции. Финал. 
Мужчины. 0+

10.25 Открытый чемпионат 
Австралии по теннису. 
Журнал. 0+

10.30 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен (Австрия). Спринт. 
Женщины. 0+

11.30 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен (Австрия). Спринт. 
Мужчины. 0+

12.15 Конноспортивный 
журнал. 0+

12.30 Вот это да!!! Рождествен-
ский выпуск. 0+

14.00 Футбол. Классика Лиги 
Чемпионов. Манчестер 
Юнайтед - Челси. Финал. 0+

15.00 Футбол. Классика Лиги 
Чемпионов. Барселона-2009 
г. 0+

16.00 Биатлон. Кубок мира. По-
клюка (Словения). Спринт. 
Мужчины. 0+

17.00 Биатлон. Кубок мира. По-
клюка (Словения). Спринт. 
Женщины. 0+

18.00 Вот это да!!! Юбилейный 
выпуск. 0+

19.00 Футбол. Легенды чемпио-
натов Европы. Сенсации. 0+

20.00 Футбол. Легенды чемпио-
натов Европы. Франция. 0+

21.00 Футбол. Легенды чемпио-
натов Европы. Испания. 0+

22.00 Футбол. Чемпионат 
Европы 2012. Финал. Италия 
- Испания. 0+

00.00 Автоспорт. Академия GT. 
Дорога в Дубаи. Журнал. 0+

00.15 Футбол. Классика Лиги 
Чемпионов. Бавария - Челси. 
Финал. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 22.30, 01.10, 03.30 

Футбол NEWS
06.10, 04.30 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
07.10, 03.45 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
08.15 Вальядолид - Барселона. 

Чемпионат Испании
10.00, 15.40 Футбол NEWS. LIVE
10.20, 22.00 Док.сериал 

«Мастера европейского 
футбола». 3 с.

10.45, 22.50 МЮ - Бавария 
(Финал 1998/1999). Лига 
Чемпионов УЕФА

13.05 Futbol Mundial
13.35 Испания - Италия. 

ЕВРО-2012
16.00 Док.сериал «Лучшие 

голы европейского футбо-
ла». 2 с.

17.00 Россия - Чехия. ЕВРО-2012
19.00 Док.сериал «Лучшие 

матчи европейского фут-
бола». 2 с.

19.30 Украина - Швеция. 
ЕВРО-2012

21.30 «Один на один с Гамулой». 
А. Воробей

01.25 Дания - Португалия. 
ЕВРО-2012

05.30 Новости + Анонсы

СПОРТ 1
06.05, 19.05 Футбол. Чемпионат 

Бельгии. Генк - Андерлехт
08.00, 16.30, 03.35 Англия. 

Обзор Футбольной лиги
08.35, 23.30 Экстра-футзал
09.05, 00.00 Футзал. Чемпионат 

Испании. Умакон Сарагоса - 
Азкар Луго

10.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Обзор

12.00 Бадминтон WORLD 
SUPERSERIES FINALS 2012

14.15 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Ноттингем - Лидс. LIVE

17.05 Сквош. World 
Championship 2012. Финал

21.00 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

21.35 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Ноттингем - Лидс

СПОРТ 2
06.00, 20.50 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. Спартак - БК 
Донецк

07.50 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Бреда - ПСВ

09.45, 01.25 Футбол. Англия. 
Обзор Футбольной лиги

10.25, 04.50 Экстра-футзал
11.00 Сквош. World 

Championship 2012. 1/2 
финалу. 2-й матч

12.30 Гонки на выносливость. 
Итоги сезона 2012

13.05 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Лестер - Кардифф Сити

15.00 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Черкасские 
Мавпи - БК Днепр-Азот

16.55, 23.30 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Ноттингем - Лидс

18.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Утрехт 
- Аякс

22.45, 05.20 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

EUROSPORT
09.30 Теннис. Открытый 

чемпионат США. Финал. 
Мужчины. 0+

10.25, 00.55, 02.25 Открытый 
чемпионат Австралии по 
теннису. Журнал. 0+

10.30 Биатлон. Кубок мира. По-
клюка (Словения). Спринт. 
Мужчины. 0+

11.30 Биатлон. Кубок мира. По-
клюка (Словения). Спринт. 
Женщины. 0+

12.30, 21.00 Вот это да!!! Рожде-
ственский выпуск. 0+

13.30 Евроспорт. Топ 10. 0+
14.00, 15.00 Футбол. Классика 

Лиги Чемпионов. Барселона 
- Манчестер Юнайтед. 
Финал. 0+

16.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Куусамо (Финляндия). HS 
142. Командные соревно-
вания. 0+

17.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Куусамо 
(Финляндия). HS 142. 0+

18.00 Вот это да!!! Юбилейный 
выпуск. 0+

19.00 Футбол. Легенды чемпио-
натов Европы. Германия. 0+

20.00 Футбол. Легенды чемпио-
натов Европы. Голландия. 0+

22.00 Вот это да!!! Олимпийский 
выпуск. 0+

22.30 Вместе в Лондон. Обзор 
Олимпиады. 0+

00.00 Церемония открытия 
Олимпийских Игр в Лон-
доне. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 01.40, 03.55 Футбол 

NEWS
06.10 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
07.05 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
08.15 Суонси - МЮ. Чемпионат 

Англии
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20, 22.00 Док.сериал 

«Мастера европейского 
футбола». 5 с.

10.45, 22.50 Ювентус - Милан 
(Финал 2002/2003). Лига 
Чемпионов УЕФА

13.40 Дания - Португалия. 
ЕВРО-2012

16.00 Док.сериал «Лучшие 
голы европейского футбо-
ла». 3 с.

16.55 LIVE. Арсенал - Вест Хэм. 
Чемпионат Англии

19.00 Док.сериал «Лучшие 
матчи европейского фут-
бола». 3 с.

19.25 LIVE. Астон Вилла - Тот-
тенхэм. Чемпионат Англии

21.30, 04.10 «Один на один с 
Гамулой». В. Грозный

01.55 Нидерланды - Германия. 
ЕВРО-2012

04.40 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

05.25 Новости + Анонсы

СПОРТ 1
06.05 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. Астана - Калев
07.55, 23.00 Баскетбол. Журнал 

Суперлиги
08.35 Футбол. Англия. nPower 

Championship. Сезон 2012-
2013. Ноттингем - Лидс

10.30, 19.00, 23.40 Англия. 
Обзор Футбольной лиги

11.05 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. Эредивизие. Се-
зон 2012-2013. Утрехт - Аякс

13.00 Бадминтон WORLD 
SUPERSERIES FINALS 2012

15.05 Теннис. АТР Mubadala 
World Tennis Championship. 
Абу-Даби. 1-й матч. LIVE

17.00 Теннис. АТР Mubadala 
World Tennis Championship. 
Абу-Даби. 2-й матч. LIVE

19.30 Экстра-футзал
19.55 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Эредивизие. 
Обзор

20.55 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Андерлехт - Льерс. LIVE

00.15 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Генк - Андерлехт

СПОРТ 2
06.00, 14.00, 02.15 Футбол. Ан-

глия. nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Ноттингем 
- Лидс

07.50 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Утрехт 
- Аякс

09.45 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Днепр - МБК 
Николаев

11.40 Сквош. World 
Championship 2012. Финал

13.25 Гонки на выносливость. 
Итоги сезона 2012

15.55 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

16.35 Экстра-футзал
17.10, 04.05 Футбол. Чемпионат 

Бельгии. Генк - Андерлехт
19.05 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. Енисей - Жальгирис
21.00 Теннис. АТР Mubadala 

World Tennis Championship. 
Абу-Даби. 1-й матч

23.00 Теннис. АТР Mubadala 
World Tennis Championship. 
Абу-Даби. 2-й матч

EUROSPORT
09.30 Конноспортивный 

журнал. 0+
09.40, 00.55 Открытый чемпи-

онат Австралии по теннису. 
Журнал. 0+

09.45 Биатлон. Кубок мира. По-
клюка (Словения). Спринт. 
Женщины. 0+

10.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Куусамо (Финляндия). HS 
142. Командные соревно-
вания. 0+

11.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Куусамо 
(Финляндия). HS 142. 0+

12.30, 21.00 Вот это да!!! Рожде-
ственский выпуск. 0+

13.30 Евроспорт. Топ 10. 0+
14.00 Футбол. Классика Лиги 

Европы. Атлетико Мадрид - 
Атлетик Бильбао. Финал. 0+

15.00 Футбол. Классика Лиги 
Чемпионов. Бавария - Чел-
си. Финал. 0+

16.00, 17.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Сочи (Россия). HS 106. 0+

18.00 Вот это да!!! Юбилейный 
выпуск. 0+

19.00, 20.00 Легенды Чемпиона-
тов Европы. 0+

21.30 Боевые искусства. 
Бойцовский клуб. Лучшее в 
прошедшем сезоне. 16+

00.00 Покер. Европейский тур

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 01.40, 03.55 Футбол 

NEWS
06.10 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
07.00 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
08.15 Арсенал - Вест Хэм. 

Чемпионат Англии
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20, 22.00 Док.сериал 

«Мастера европейского 
футбола». 7 с.

10.45, 22.50 Ливерпуль - Милан 
(Финал 2004/2005). Лига 
Чемпионов УЕФА

13.40 Нидерланды - Германия. 
ЕВРО-2012

16.00 Док.сериал «Лучшие 
голы европейского футбо-
ла». 4 с.

17.00 Польша - Россия. 
ЕВРО-2012

19.00 Док.сериал «Лучшие 
матчи европейского фут-
бола». 4 с.

19.30 Украина - Франция. 
ЕВРО-2012

21.30, 04.10 Futbol Mundial
01.55 Испания - Ирландия. 

ЕВРО-2012
04.40 Док.фильм «Симфония». 

ЕВРО-2012
05.10 Новости + Анонсы

СПОРТ 1
06.10 Футзал. Чемпионат 

Испании. Умакон Сарагоса - 
Азкар Луго

08.00, 03.55 Экстра-футзал
08.30, 19.15 Футбол. Чемпионат 

Бельгии. Андерлехт - Льерс
10.25, 18.35 Баскетбол. Журнал 

Суперлиги
11.05 Футбол. Англия. nPower 

Championship. Сезон 2012-
2013. Ноттингем - Лидс

13.05 Теннис. АТР Mubadala 
World Tennis Championship. 
Абу-Даби. 1/2 финала. 1-й 
матч. LIVE

15.00 Теннис. АТР Mubadala 
World Tennis Championship. 
Абу-Даби. 1/2 финала. 2-й 
матч. LIVE

17.00, 23.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Обзор

18.00 Англия. Обзор Футболь-
ной лиги

21.10 Теннис. АТР Mubadala 
World Tennis Championship. 
Абу-Даби. 1/2 финала

СПОРТ 2
06.00 Футбол. Англия. nPower 

Championship. Сезон 2012-
2013. Лестер - Кардифф Сити

07.50, 19.00 Футзал. Чемпионат 
Испании. Сарагоса - Азкар 
Луго

09.45 Гонки на выносливость. 
Итоги сезона 2012

10.25, 17.05 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Андерлехт - Льерс

12.15 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. Эредивизие. Се-
зон 2012-2013. Утрехт - Аякс

14.10 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Астана - Калев

15.45 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

16.30 Футбол. Англия. Обзор 
Футбольной лиги

20.55 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Ноттингем - Лидс

22.50 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Бреда - ПСВ

00.50 Теннис. АТР Mubadala 
World Tennis Championship. 
Абу-Даби. 1/2 финала. 1-й

EUROSPORT
09.30, 00.15 Автоспорт. Ака-

демия GT. Дорога в Дубаи. 
Журнал. 0+

09.40, 00.25, 02.25 Открытый 
чемпионат Австралии по 
теннису. Журнал. 0+

09.45, 10.30, 15.30 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок мира. 
Сочи (Россия). HS 106. 0+

11.00 Ски-пасс. Горнолыжный 
журнал. 0+

11.15, 14.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Земмеринг (Австрия). 
Слалом-гигант. 1-й спуск. 
Женщины. 0+

12.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Бормио (Италия). Ско-
ростной спуск. Мужчины. 
Тренировка. 0+

14.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Земмеринг (Австрия). 
Слалом-гигант. 2-й спуск. 
Женщины. 0+

16.00, 17.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Энгельберг (Швейцария). 
HS 137. 0+

18.00 Вот это да!!! Юбилейный 
выпуск. 0+

19.00 Легенды Чемпионатов 
Европы. 0+

20.00 Легенды Чемпионатов 
Европы. Германия. 0+

21.00 Вот это да!!! Рождествен-
ский выпуск. 0+

22.00 Сильнейшие люди 
планеты. Чемпионская лига. 
Мартиника. 0+

23.00, 23.30 Трактор-пуллинг. 
Кубок Европы. Хернинг 
(Дания). 0+

00.00 Конноспортивный 
журнал. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 01.05, 03.45 Футбол 

NEWS
06.10 Малага - Реал. Чемпионат 

Испании
08.15 Астон Вилла - Тоттенхэм. 

Чемпионат Англии
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20, 22.00 Док.сериал 

«Мастера европейского 
футбола». 9 с.

10.45, 22.50 Милан - Ливерпуль 
(Финал 2006/2007). Лига 
Чемпионов УЕФА

13.05 «Один на один с Гамулой». 
В. Грозный

13.35 Испания - Ирландия. 
ЕВРО-2012

16.00 Док.сериал «Лучшие 
голы европейского футбо-
ла». 5 с.

17.00 Греция - Россия. ЕВ-
РО-2012

19.00 Док.сериал «Лучшие 
матчи европейского фут-
бола». 5 с.

19.30 Англия - Украина. 
ЕВРО-2012

21.30 Док.фильм «Симфония». 
ЕВРО-2012

01.20, 04.00 Чемпионат Англии. 
Предисловие к туру

01.45 Швеция - Англия. 
ЕВРО-2012

05.00 Новости + Анонсы

СПОРТ 1
06.15 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. Спартак - БК Донецк
08.00, 03.00 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Бреда - ПСВ

09.55, 00.40, 05.30 Экстра-
футзал

10.25 Теннис. АТР Mubadala 
World Tennis Championship. 
Абу-Даби. 1/2 финала

12.30, 01.05 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Андерлехт - Льерс

14.25 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Халл Сити - Лидс. LIVE

16.35 Теннис. АТР Mubadala 
World Tennis Championship. 
Абу-Даби. Матч за 3-4 место

18.35, 04.55 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

19.15 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Брайтон - Уотфорд. 
LIVE

21.25 Теннис. АТР Mubadala 
World Tennis Championship. 
Абу-Даби. Финал

23.35 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Обзор

СПОРТ 2
06.00 Футбол. Чемпионат Бель-

гии. Андерлехт - Льерс
08.10 Футбол. Англия. nPower 

Championship. Сезон 2012-
2013. Ноттингем - Лидс

10.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Спартак - БК Донецк

11.55, 18.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Обзор

13.05, 01.35 Теннис. АТР 
Mubadala World Tennis 
Championship. Абу-Даби. 
Матч за 3 место

15.05 Теннис. АТР Mubadala 
World Tennis Championship. 
Абу-Даби. Финал. LIVE

17.00, 05.25 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

17.40 Экстра-футзал
19.15 Футбол. Англия. nPower 

Championship. Сезон 2012-
2013. Халл Сити - Лидс

21.10 Гонки на выносливость. 
Итоги сезона 2012

21.45 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Брайтон - Уотфорд

23.40 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Черкасские 
Мавпи - БК Днепр-Азот

03.35 Теннис. АТР Mubadala 
World Tennis Championship. 
Абу-Даби. Финал

EUROSPORT
09.30, 11.45 Горные лыжи. Кубок 

мира. Земмеринг (Австрия). 
Слалом-гигант. 2-й спуск. 
Женщины. 0+

10.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Сочи 
(Россия). HS 106. 0+

10.30, 11.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Энгельберг (Швейцария). 
HS 137. 0+

12.15 Ски-пасс. Горнолыжный 
журнал. 0+

12.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Бормио (Италия). Ско-
ростной спуск. Мужчины. 0+

14.00, 19.45 Лыжные гонки. Тур 
де Ски. Оберхоф (Германия). 
Женщины. 2,5 км. Свобод-
ный стиль. 0+

15.00 Лыжные гонки. Тур де 
Ски. Оберхоф (Германия). 
Мужчины. 3,75 км. Свобод-
ный стиль. 0+

16.30, 21.00, 02.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина. Турне 
Четырех Трамплинов. Обер-
стдорф (Германия). HS 137. 
Квалификация. 0+

18.30, 20.30 Биатлон. Рожден-
ственская гонка. Гельзен-
кирхен (Германия). 0+

19.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Земмеринг (Австрия). 
Слалом. 2-й спуск. Женщи-
ны. 0+

22.00, 23.00, 00.00, 01.00 Боевые 
искусства. Тотальный 
нокаут. 16+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 22.30, 01.05, 03.30 

Футбол NEWS
06.10 Вальядолид - Барселона. 

Чемпионат Испании
08.15 Малага - Реал. Чемпионат 

Испании
10.00, 14.30, 16.40, 19.00 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20, 22.50 Барселона - МЮ 

(Финал 2010/2011). Лига 
Чемпионов УЕФА

12.30 Швеция - Англия. 
ЕВРО-2012

14.40 LIVE. Сандерленд - Тоттен-
хэм. Чемпионат Англии

16.55 LIVE. МЮ - Вест Бромвич. 
Чемпионат Англии

19.20, 22.00 Док.сериал «Луч-
шие матчи европейского 
футбола». 6 с.

19.45 Португалия - Нидерлан-
ды. ЕВРО-2012

21.50 Предисловие к фильму 
«Хорхе Мендес - супера-
гент»

01.25 Германия - Греция. 
ЕВРО-2012

05.45 Новости + Анонсы

СПОРТ 1
06.00 Футбол. Англия. nPower 

Championship. Сезон 2012-
2013. Ноттингем - Лидс

07.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Утрехт 
- Аякс

09.50 Теннис. АТР Mubadala 
World Tennis Championship. 
Абу-Даби. Матч за 3-4 место

11.50, 23.35 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

12.30 Бадминтон WORLD 
SUPERSERIES FINALS 2012

14.35, 00.15 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Брайтон - 
Уотфорд

16.30 Теннис. АТР Mubadala 
World Tennis Championship. 
Абу-Даби. Финал

18.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Обзор

19.45 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Халл Сити - Лидс

21.40 Баскетбол. Еврокубок. 
Групповой турнир. Валенсия 
- Азовмаш

23.10 Экстра-футзал
02.05 Сквош. World 

Championship 2012. Финал
04.05 Футбол. Чемпионат Бель-

гии. Андерлехт - Льерс

СПОРТ 2
06.00, 15.30, 02.15 Экстра-

футзал
06.30 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. Астана - Калев
08.00, 01.40 Баскетбол. Журнал 

Суперлиги
08.35, 19.50 Футбол. Чемпионат 

Бельгии. Андерлехт - Льерс
10.30, 02.40 Футбол. Англия. 

nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Халл Сити - Лидс

12.25, 23.40 Теннис. АТР 
Mubadala World Tennis 
Championship. Абу-Даби. 
Финал

14.25, 04.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Обзор

16.00 Бокс. AIBA Youth World 
Boxing Championships 2012. 
Финал

21.45 Футзал. Чемпионат Испа-
нии. Сарагоса - Азкар Луго

05.25 Гонки на выносливость. 
Итоги сезона 2012

EUROSPORT
09.30, 12.15, 00.00 Биатлон. 

Рожденственская гонка. 
Гельзенкирхен (Германия). 
0+

10.30, 13.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Турне Четырех 
Трамплинов. Оберстдорф 
(Германия). HS 137. Квалифи-
кация. 0+

11.15 Лыжные гонки. Тур де 
Ски. Оберхоф (Германия). 
Мужчины. 3,75 км. Свобод-
ный стиль. 0+

11.45, 14.00 Лыжные гонки. Тур 
де Ски. Оберхоф (Германия). 
Женщины. 2,5 км. Свобод-
ный стиль. 0+

14.30 Лыжные гонки. Тур де 
Ски. Оберхоф (Германия). 
Женщины. 10, 19.00 км. 
Классика. 0+

15.30 Лыжные гонки. Тур де 
Ски. Оберхоф (Германия). 
Мужчины. 15, 19.30 км. 
Классика. 0+

16.45, 22.45 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Турне Четырех 
Трамплинов. Оберстдорф 
(Германия). HS 137. 0+

20.00 Бальные танцы. Кубок 
Кремля. Москва (Россия). 0+

21.00 Фигурное катание. Рож-
дественский гала-концерт. 
Оберстдорф (Германия). 0+

01.00 Хоккей. Кубок Шпенгле-
ра. Давос (Швейцария). 1/2 
финала. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 10.00 Футбол NEWS
06.10 Сандерленд - Тоттенхэм. 

Чемпионат Англии
08.15 МЮ - Вест Бромвич. 

Чемпионат Англии
10.15, 17.25, 20.00 Док.сериал 

«Лучшие матчи европейско-
го футбола». 8 с.

10.50 Предисловие к фильму 
«Хорхе Мендес - супера-
гент»

11.00, 04.45 Док.фильм «Хорхе 
Мендес- суперагент»

12.00, 22.45 Бававрия - Челси 
2011/2012. Лига Чемпионов 
УЕФА

15.00 «Один на один с Гамулой». 
В. Грозный

15.25 LIVE. Эвертон - Челси. 
Чемпионат Англии

18.00 Германия - Греция. 
ЕВРО-2012

20.30 Испания - Франция. 
ЕВРО-2012

22.30, 01.40 Футбол: Досадно 
и смешно

02.00 Ювентус - Милан (Финал 
2002/2003). Лига Чемпионов 
УЕФА

05.45 Новости + Анонсы



21Читайте нас на сайті:  
www.girnyk.com.ua ЧЕРВОНИЙ ГІРНИК•№96(21322)•СЕРЕДА, 19 ГРУДНЯ 2012 РОКУ

Лиц. МЗО Укр.  
АВ №603206  

от 7.09.2011 г.

КОРРЕКЦИЯ ВЕСА И РОСТА
у взрослых и детей
избыточная масса тела
повышение массы тела
астенический синдром
расчет индекса  
 и калоража питания

Прием ведет эндокринолог  
ЗАБОЛОТНЯЯ Н.И.

Ул. Филатова, 10, тел.: 405-65-76, 
405-65-78, 405-65-79. 

РЕКЛАМА «ЧГ» • 067-7437902 •REKLAMA@RMINER.DP.UA •

Реклама. Оголошення

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
РАССРОЧКА 10 мес.

Телефон: 410-12-88
http:\\gordienko.uaprom.net

g Кроссворд

По горизонтали: 
2. Паб. 5. Лифт. 6. Утро. 8. Иск. 10. Куль. 11. Вилы. 12. Какао. 15. Шашка. 17. Суета. 20. 
Сетка. 21. Фокус. 23. Драма. 25. Аорта. 28. Шест. 30. Трио. 31. Рот. 32. Дюна. 33. Ухаб. 
34. Зал. 
По вертикали: 
1. Линь. 2. Птица. 3. Буква. 4. Нрав. 7. Туча. 9. Плот. 12. Касса. 13. Катер. 14. Осада. 15. 
Шеф. 16. Шок. 18. Еда. 19. Ага. 22. Отец. 24. Маис. 26. Образ. 27. Титул. 29. Трюм. 30. 
Трал. 

Новости для мужчин!
Для поддержания мужского 
здоровья разработан натураль-
ный комплекс «Силатон Прост».

В состав которого входят аир – применя-
ется при половых расстройствах и сниже-
нии либидо; пастернак – известен издавна 
как средство для выведения мочи из орга-
низма, снимает депрессию, страх, подав-
ленность; петрушка – употребляется при 
воспалительных процессах мочеполовой 
системы, простатите; селен – микроэлемент, 
который защищает организм от токсическо-
го действия ртути, свинца и таллия, являет-
ся сильным иммуномодулятором.

Также есть приятная новость для тех муж-
чин, которые не удовлетворены размером 
полового органа и уровнем либидо: комплекс 
исключительно из натуральных компонентов 
«Фаворит», влияет на улучшение кровообра-
щения в области малого таза и расширение 
пористых и пещеристых тел полового органа, 
это и приводит к увеличению его объема, дли-
ны и улучшению качества половой жизни.

Стоимость одной упаковки: «Силатон 
Прост» – 59 грн., «Фаворит» – 59 грн.

Не откладывайте на завтра!

Звоните и заказывайте 
прямо сейчас по 
телефону горячей линии 
(044) 361-88-25, 
(050) 718-05-16, 
(096) 605-30-52.

Пенсионерам
скидка 10%

АНОНИМНОСТЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНЫ.
«СИЛАТОН ПРОСТ» – ОТВЕТ СИЛЬНОГО МУЖЧИНЫ.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ. Закл. ГСЭЭ № 05.03.02-04/ 12307 от 6.03.2009 г.

Вітаємо!

g Оголошення

По вертикали:
1. Пресноводная рыба семейства 
карповых. 2. Животное с крыльями, 
двумя конечностями и клювом. 3. 
Прямой и строгий смысл чего–ни-
будь. 4. Характер, душевный уклад. 
7. Множество, густая движущаяся 
масса. 9. Часть спасательного устрой-
ства судна. 12. Аппарат, на котором 
отпечатываются талоны с указани-
ем полученной суммы. 13. Малый 
боевой корабль специального на-
значения. 14. Окружение войсками 
укреплённого места с целью его за-
хвата. 15. Начальник, глава. 16. Состо-
яние общей подавленности организ-
ма в результате травмы. 18. Пища. 19. 
Гигантская жаба. 22. Мужчина по отно-
шению к своим детям. 24. Устаревшее 
название кукурузы. 26. Вид, облик. 
27. Страница, на которой напечатано 
заглавие, имя автора, год и место из-
дания книги. 29. Внутреннее помеще-
ние корабля под нижней палубой. 30. 
Приспособление для обнаружения и 
обезвреживания мин.

По горизонтали:
2. Заведение, в котором продаются 
алкогольные напитки для распи-
тия. 5. Подъёмная машина. 6. Время 
суток. 8. Заявление в суд или арби-
траж о разрешении гражданского 
спора. 10. Большой рогожный мешок. 
11. Ручное орудие в виде длинной ру-
коятки с металлическими зубьями. 12. 
Питательный напиток. 15. Двухцветный 
узор в виде чередующихся квадрати-
ков. 17. Излишняя торопливость. 20. 
Созвездие Южного полушария. 21. 
Точка, в которой объектив создаёт 
отчётливое изображение предме-
та. 23. Тяжёлое событие, пережива-
ние, причиняющее нравственные 
страдания. 25. Самая крупная ар-
терия кровеносной системы че-
ловека. 28. Длинная палка, жердь. 
30. Ансамбль из трёх музыкантов. 
31. Очертание и разрез губ. 32. 
Песчаный нанос, передвигаемый 
ветром. 33. Выбоина на дороге. 
34. Помещение для занятий чем–ни-
будь.

g Реклама

РЕКЛАМА «ЧГ» • 067-7437902 •REKLAMA@RMINER.DP.UA •

18.01.2013 о 15.00 в залі засідань виконкому Цен-
трально-Міської районної у місті ради відбудуть-
ся громадські слухання з обговорення містобудів-
ної документації: «Містобудівне обґрунтування 
земельної ділянки під будівництво індивідуально-
го житлового будинку, господарських будівель та 
споруд на вул. Багратіона, біля будинку № 28 у Цен-
трально-Міському районі».

Містобудівне обґрунтування розроблене ТОВ «БІФ 
Будінвест» (ліцензія АВ № 193104). Підставою для роз-
роблення вищезазначеної документації є наказ управ-
ління містобудування і архітектури виконкому міськра-
ди від 14.09.2010 № 473.

Містобудівною документацією обґрунтована земель-
на ділянка площею 0,1000 га під будівництво індивіду-
ального житлового будинку, господарських будівель 
та споруд. Земельна ділянка повністю розміщена на 
сельбищній території садибної житлової забудови Цен-
трально-Міського району, що не надана у власність чи 
користування.

Містобудівне обґрунтування погоджене згідно з ви-
могами чинного законодавства України.

З проектом містобудівної документації, у тому числі 
графічним матеріалом, можете ознайомитись в управ-
лінні містобудування і архітектури виконкому міської 
ради, каб. 518, тел. 74-37-65, пл. Радянська, 1, 50101.

Пропозиції та зауваження щодо обговорення місто-
будівної документації пропонуємо надавати в управ-
ління організаційно-протокольної роботи виконкому 
міськради (каб. 122, тел. 440-04-01, пл. Радянська, 1, 
50101) до 17.01.2013.

18.01.2013 о 15.30 в залі засідань виконкому Цен-
трально-Міської районної у місті ради відбудуть-
ся громадські слухання з обговорення містобудів-
ної документації: «Містобудівне обґрунтування 
земельної ділянки під будівництво індивідуально-
го житлового будинку, господарських будівель та 
споруд на вул. Багратіона, біля будинку № 28 у Цен-
трально-Міському районі».

Містобудівне обґрунтування розроблене ТОВ «БІФ 
Будінвест» (ліцензія АВ № 193104). Підставою для роз-
роблення вищезазначеної документації є наказ управ-
ління містобудування і архітектури виконкому міськра-
ди від 14.09.2010 № 474.

Містобудівною документацією обґрунтована земель-
на ділянка площею 0,1000 га під будівництво індивіду-

ального житлового будинку, господарських будівель 
та споруд. Земельна ділянка повністю розміщена на 
сельбищній території садибної житлової забудови Цен-
трально-Міського району, що не надана у власність чи 
користування.

Містобудівне обґрунтування погоджене згідно з ви-
могами чинного законодавства України.

З проектом містобудівної документації, у тому числі 
графічним матеріалом, можете ознайомитись в управ-
лінні містобудування і архітектури виконкому міської 
ради, каб. 518, тел. 74-37-65, пл. Радянська, 1, 50101.

Пропозиції та зауваження щодо обговорення місто-
будівної документації пропонуємо надавати в управ-
ління організаційно-протокольної роботи виконкому 
міськради (каб. 122, тел. 440-04-01, пл. Радянська, 1, 
50101) до 17.01.2013.

18.01.2013 о 16.00 в залі засідань виконкому Цен-
трально-Міської районної у місті ради відбудуть-
ся громадські слухання з обговорення містобудів-
ної документації: «Містобудівне обґрунтування 
земельної ділянки для ведення садівництва на вул. 
Багратіона, біля будинку № 28 у Центрально-Місь-
кому районі».

Містобудівне обґрунтування розроблене ТОВ «БІФ 
Будінвест» (ліцензія АВ № 193104). Підставою для роз-
роблення вищезазначеної документації є наказ управ-
ління містобудування і архітектури виконкому міськра-
ди від 14.09.2010 № 472.

Містобудівною документацією обґрунтована зе-
мельна ділянка площею 0,0500 га для ведення садів-
ництва. Земельна ділянка не передана в оренду або 
власність та знаходиться на території, яка за своїм 
цільовим призначенням відноситься до сельбищної 
зони садибної житлової забудови Центрально-Місь-
кого району.

Містобудівне обґрунтування погоджене згідно з ви-
могами чинного законодавства України.

З проектом містобудівної документації, у тому числі 
графічним матеріалом, можете ознайомитись в управ-
лінні містобудування і архітектури виконкому міської 
ради, каб. 518, тел. 74-37-65, пл. Радянська, 1, 50101.

Пропозиції та зауваження щодо обговорення місто-
будівної документації пропонуємо надавати в управ-
ління організаційно-протокольної роботи виконкому 
міськради (каб. 122, тел. 440-04-01, пл. Радянська, 1, 
50101) до 17.01.2013.

Дорогую,  
любимую

Слесаренко  
Лидию  

Федоровну

поздравляем 

с 85-летним 
юбилеем!

В день юбилея от души
Тебя сердечно поздравляем
И в этот светлый, ясный день
Добра, здоровья мы желаем.
Дорогу жизни подлинней
И больше радости на ней!

Муж Павел, дочери Людмила  
и Наталья, зять Сергей,  

внучка Ирина, 
зять Сережа, 

правнук 
Никита.

Ліквідатор ТОВ «Династія Україна» 
оголошує про реалізацію ліквідаційної  
маси боржника, а саме

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ У КІЛЬКОСТІ 3 ШТ.:
– «AL Capone» (cв-во на знак для товарів та послуг від 15.06.2006 р.);
– «DYNASTY» (св-во на знак для товарів та послуг від 17.10.2005 р.);
– «Династія» (св-во на знак для товарів та послуг від 15.02.2006 р.).

Особливі умови: потребують перереєстрації у разі придбання на нового 
власника у Міносвіти і науки України.
– ФМО (морозильні ларі) у кількості 5099 шт.

Особливі умови: ларі розташовані на території України; технологічний стан 
встановити неможливо; придбання на умовах самовивозу.

Пропозиції щодо придбання ліквідаційної маси приймаються протягом 7 днів з дня 
виходу оголошення за адресою: 51931, м. Дніпродзержинськ, обл. Дніпропетровська, 
вул. Сачка, 26-27. Довідки за тел. (0569) 53-11-10.

Незалежна оцінка
майна та майнових прав:

ТОВАРНА БІРЖА «БАЗИС»

Послуги 
адвоката

ТЕЛ. 067-4593255.

– квартира – 350 грн.;
– приватний будинок – 550 грн.;

– гараж – 450 грн.;
– автотранспорт – 200-500 грн.

ТЕЛ. 401-42-09, 096-2488831.

Для пенсіонерів – знижка!
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Публічна інформація

№ 
п/п Найменування статей

Затвер-
джений 

план 
на 2012 

рік

у тому числі:
Уточ-

нений 
план 

на 2012 
рік

у тому числі: Уточ-
нений 
план 
за 9 

місяців 
2012 
року

у тому числі:
Викона-
но за 9 
місяців 

2012 
року

у тому числі:

за-
гальний 

фонд

спеці-
альний  

фонд

у тому 
числі: за-

гальний 
фонд

спеці-
альний  

фонд

у тому 
числі: за-

гальний 
фонд

спеці-
альний  

фонд

у тому 
числі: за-

гальний 
фонд

спеці-
альний  

фонд

у тому 
числі:

бю-
джет 

розви-
тку

бю-
джет 

розви-
тку

бю-
джет 
роз-

витку

бю-
джет 
роз-

витку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ДОХОДИ
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 69109,5 69109,5 0,0 0,0 70071,9 70071,9 0,0 0,0 52873,7 52873,7 0,0 0,0 53136,1 53136,1 0,0 0,0

1. Податкові надходження 9174,2 9174,2 0,0 0,0 9174,2 9174,2 0,0 0,0 6377,8 6377,8 0,0 0,0 6649,4 6649,4 0,0 0,0
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 8307,2 8307,2 0,0 0,0 8307,2 8307,2 0,0 0,0 5764,4 5764,4 0,0 0,0 6017,4 6017,4 0,0 0,0
Плата за землю, у тому числі: 8307,2 8307,2 0,0 0,0 8307,2 8307,2 0,0 0,0 5764,4 5764,4 0,0 0,0 6017,4 6017,4 0,0 0,0
Земельний податок з юридичних осіб 1372,8 1372,8 0,0 0,0 1372,8 1372,8 0,0 0,0 857,0 857,0 0,0 0,0 927,3 927,3 0,0 0,0
Орендна плата з юридичних осіб 5896,1 5896,1 0,0 0,0 5896,1 5896,1 0,0 0,0 4107,3 4107,3 0,0 0,0 4144,4 4144,4 0,0 0,0
Земельний податок з фізичних осіб 120,6 120,6 0,0 0,0 120,6 120,6 0,0 0,0 96,6 96,6 0,0 0,0 144,2 144,2 0,0 0,0
Орендна плата з фізичних осіб 917,7 917,7 0,0 0,0 917,7 917,7 0,0 0,0 703,5 703,5 0,0 0,0 801,5 801,5 0,0 0,0
Місцеві податки і збори, у тому числі: 867,0 867,0 0,0 0,0 867,0 867,0 0,0 0,0 613,4 613,4 0,0 0,0 632,0 632,0 0,0 0,0
Збір за місця для паркування транспортних засобів 31,0 31,0 0,0 0,0 31,0 31,0 0,0 0,0 7,7 7,7 0,0 0,0 7,7 7,7 0,0 0,0
Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами 31,0 31,0 0,0 0,0 31,0 31,0 0,0 0,0 7,7 7,7 0,0 0,0 7,7 7,7 0,0 0,0
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 836,0 836,0 0,0 0,0 836,0 836,0 0,0 0,0 605,7 605,7 0,0 0,0 624,3 624,3 0,0 0,0
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами 257,0 257,0 0,0 0,0 257,0 257,0 0,0 0,0 186,9 186,9 0,0 0,0 199,0 199,0 0,0 0,0
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами 310,0 310,0 0,0 0,0 310,0 310,0 0,0 0,0 223,0 223,0 0,0 0,0 249,7 249,7 0,0 0,0
Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами 8,0 8,0 0,0 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0 5,6 5,6 0,0 0,0 2,7 2,7 0,0 0,0
Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами 65,0 65,0 0,0 0,0 65,0 65,0 0,0 0,0 47,5 47,5 0,0 0,0 53,3 53,3 0,0 0,0
Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами 65,0 65,0 0,0 0,0 65,0 65,0 0,0 0,0 47,9 47,9 0,0 0,0 49,6 49,6 0,0 0,0
Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами 17,0 17,0 0,0 0,0 17,0 17,0 0,0 0,0 12,2 12,2 0,0 0,0 25,6 25,6 0,0 0,0
Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0
Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами 11,0 11,0 0,0 0,0 11,0 11,0 0,0 0,0 7,9 7,9 0,0 0,0 6,7 6,7 0,0 0,0
Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами 23,0 23,0 0,0 0,0 23,0 23,0 0,0 0,0 17,2 17,2 0,0 0,0 13,7 13,7 0,0 0,0
Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами 80,0 80,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0 57,5 57,5 0,0 0,0 23,8 23,8 0,0 0,0

2. Неподаткові надходження 33,0 33,0 0,0 0,0 33,0 33,0 0,0 0,0 23,4 23,4 0,0 0,0 25,0 25,0 0,0 0,0
Адміністративні штрафи та інші санкції 33,0 33,0 0,0 0,0 33,0 33,0 0,0 0,0 23,4 23,4 0,0 0,0 25,0 25,0 0,0 0,0

3. Доходи від операцій з капіталом 31,0 31,0 0,0 0,0 31,0 31,0 0,0 0,0 18,0 18,0 0,0 0,0 8,8 8,8 0,0 0,0
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною гро-
мадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 31,0 31,0 0,0 0,0 31,0 31,0 0,0 0,0 18,0 18,0 0,0 0,0 8,8 8,8 0,0 0,0
Всього власних і закріплених доходів 9238,2 9238,2 0,0 0,0 9238,2 9238,2 0,0 0,0 6419,2 6419,2 0,0 0,0 6683,2 6683,2 0,0 0,0

4. Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст 
республіканського і обласного значення) бюджетів 7955,2 7955,2 0,0 0,0 8855,2 8855,2 0,0 0,0 7069,3 7069,3 0,0 0,0 7069,3 7069,3 0,0 0,0

5. Субвенції, у тому числі: 51916,1 51916,1 0,0 0,0 51978,5 51978,5 0,0 0,0 39385,2 39385,2 0,0 0,0 39383,6 39383,6 0,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпе-
ченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 51640,9 51640,9 0,0 0,0 51640,9 51640,9 0,0 0,0 39076,8 39076,8 0,0 0,0 39076,8 39076,8 0,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших перед-
бачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, 
природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинко-
вих територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів 
у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 
та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян 80,0 80,0 0,0 0,0 115,2 115,2 0,0 0,0 115,2 115,2 0,0 0,0 113,6 113,6 0,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на ді-
тей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і 
прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях 
за принципом «гроші ходять за дитиною» 195,2 195,2 0,0 0,0 222,4 222,4 0,0 0,0 193,2 193,2 0,0 0,0 193,2 193,2 0,0 0,0

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 234,9 0,0 234,9 0,0 535,5 0,0 555,0 100,0 526,6 0,0 526,6 100,0 547,8 0,0 547,8 100,0
Інші субвенції 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самовряду-
вання і місцевими органами виконавчої влади 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5 0,0 19,5 0,0 19,5 0,0 19,5 0,0 19,5 0,0 19,5 0,0
Власні надходження бюджетних установ 234,9 0,0 234,9 0,0 435,5 0,0 435,5 0,0 407,1 0,0 407,1 0,0 428,3 0,0 428,3 0,0

Всього доходів 69344,4 69109,5 234,9 0,0 70626,9 70071,9 555,0 0,0 53400,3 52873,7 526,6 100,0 53683,9 53136,1 547,8 100,0
ВИДАТКИ

1. Державне управління, у тому числі: 8615,6 8211,0 404,6 400,0 8548,1 8240,1 308,0 302,9 6082,7 5976,0 106,7 102,8 6055,1 5951,8 103,3 102,8
Органи місцевого самоврядування 8615,6 8211,0 404,6 400,0 8548,1 8240,1 308,0 302,9 6082,7 5976,0 106,7 102,8 6055,1 5951,8 103,3 102,8

2. Освіта, у тому числі: 195,2 195,2 0,0 0,0 222,4 222,4 0,0 0,0 193,2 193,2 0,0 0,0 185,6 185,6 0,0 0,0
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї) 195,2 195,2 0,0 0,0 222,4 222,4 0,0 0,0 193,2 193,2 0,0 0,0 185,6 185,6 0,0 0,0

3. Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі: 57388,1 57093,9 294,2 80,0 57783,7 57092,3 691,4 404,1 43262,1 42657,0 605,1 404,1 42943,0 42403,4 539,6 338,6
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам 
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветера-
нам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських 
переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами 80,0 0,0 80,0 80,0 115,2 0,0 115,2 115,2 115,2 0,0 115,2 115,2 49,7 0,0 49,7 49,7
Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами 720,0 720,0 0,0 0,0 689,1 689,1 0,0 0,0 531,2 531,2 0,0 0,0 531,2 531,2 0,0 0,0
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років 8810,0 8810,0 0,0 0,0 7555,6 7555,6 0,0 0,0 5717,0 5717,0 0,0 0,0 5710,9 5710,9 0,0 0,0
Допомога при народженні дитини 25098,9 25098,9 0,0 0,0 26459,8 26459,8 0,0 0,0 20137,0 20137,0 0,0 0,0 19900,9 19900,9 0,0 0,0
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 3120,0 3120,0 0,0 0,0 3309,1 3309,1 0,0 0,0 2260,8 2260,8 0,0 0,0 2260,8 2260,8 0,0 0,0
Допомога на дітей одиноким матерям 5280,0 5280,0 0,0 0,0 5236,3 5236,3 0,0 0,0 3995,6 3995,6 0,0 0,0 3995,6 3995,6 0,0 0,0
Тимчасова державна допомога дітям 516,0 516,0 0,0 0,0 510,5 510,5 0,0 0,0 376,6 376,6 0,0 0,0 371,6 371,6 0,0 0,0
Допомога при усиновленні дитини 96,0 96,0 0,0 0,0 100,8 100,8 0,0 0,0 83,8 83,8 0,0 0,0 83,8 83,8 0,0 0,0
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 300,0 300,0 0,0 0,0 587,9 587,9 0,0 0,0 384,9 384,9 0,0 0,0 384,9 384,9 0,0 0,0
Інші видатки на соціальний захист населення 259,1 259,1 0,0 0,0 271,8 271,8 0,0 0,0 200,1 200,1 0,0 0,0 195,7 195,7 0,0 0,0
Інші програми соціального захисту дітей 10,2 10,2 0,0 0,0 10,2 10,2 0,0 0,0 10,2 10,2 0,0 0,0 10,2 10,2 0,0 0,0
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 8,4 8,4 0,0 0,0 17,4 8,4 9,0 0,0 14,5 5,5 9,0 0,0 13,8 4,8 9,0 0,0
Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків 1,4 1,4 0,0 0,0 1,4 1,4 0,0 0,0 1,4 1,4 0,0 0,0 1,4 1,4 0,0 0,0
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї 3,2 3,2 0,0 0,0 3,2 3,2 0,0 0,0 1,6 1,6 0,0 0,0 1,6 1,6 0,0 0,0
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 5088,1 4873,9 214,2 0,0 5446,9 4879,7 567,2 288,9 3709,0 3228,1 480,9 288,9 3707,7 3226,8 480,9 288,9
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інва-
лідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 291,7 291,7 0,0 0,0 271,6 271,6 0,0 0,0 129,7 129,7 0,0 0,0 129,7 129,7 0,0 0,0
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 5,1 5,1 0,0 0,0 5,1 5,1 0,0 0,0 3,6 3,6 0,0 0,0 3,6 3,6 0,0 0,0
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 7700,0 7700,0 0,0 0,0 7191,8 7191,8 0,0 0,0 5589,9 5589,9 0,0 0,0 5589,9 5589,9 0,0 0,0

4. Культура і мистецтво, у тому числі: 5,2 5,2 0,0 0,0 238,5 5,2 233,3 0,0 237,8 4,6 233,2 0,0 237,8 4,6 233,2 0,0
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи 5,2 5,2 0,0 0,0 238,5 5,2 233,3 0,0 237,8 4,6 233,2 0,0 237,8 4,6 233,2 0,0

5. Фізична культура і спорт, у тому числі: 3140,3 1941,5 1198,8 1182,7 2970,2 1951,4 1018,8 999,5 1131,2 1116,1 15,1 2,0 1130,1 1115,0 15,1 2,0
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 10,8 10,8 0,0 0,0 10,8 10,8 0,0 0,0 7,4 7,4 0,0 0,0 7,4 7,4 0,0 0,0
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 3129,5 1930,7 1198,8 1182,7 2959,4 1940,6 1018,8 999,5 1123,8 1108,7 15,1 2,0 1122,7 1107,6 15,1 2,0

6. Цільові фонди 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5 0,0 19,5 0,0 19,5 0,0 19,5 0,0 19,5 0,0 19,5 0,0
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самовряду-
вання і місцевими органами виконавчої влади 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5 0,0 19,5 0,0 19,5 0,0 19,5 0,0 19,5 0,0 19,5 0,0

7. Видатки, не віднесені до основних груп 0,0 0,0 0,0 0,0 1318,1 43,5 1274,6 1274,6 1303,2 41,8 1261,4 1261,4 216,6 41,8 174,8 174,8
Інші субвенції 0,0 0,0 0,0 0,0 1083,1 0,0 1083,1 1083,1 1083,1 0,0 1083,1 1083,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Інші видатки 0,0 0,0 0,0 0,0 235,0 43,5 191,5 191,5 220,1 41,8 178,3 178,3 216,6 41,8 174,8 174,8

Всього видатків 69344,4 67446,8 1897,6 1662,7 71100,5 67554,9 3545,6 2981,1 52229,7 49988,7 2241,0 1770,3 50787,7 49702,2 1085,5 618,2

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКА РАЙОННА У МІСТІ РАДА
РІШЕННЯ

(ХХ сесія VІ скликання)
30.11.2012                                       м.Кривий Ріг                                                    № 165

Про затвердження звіту про виконання районного у місті бюджету за 9 місяців 2012 року
Розглянувши звіт начальника фінансового відділу виконкому ра-

йонної у місті ради Нікітенко Т.М. про виконання районного у місті 
бюджету за 9 місяців 2012 року, керуючись рішенням Криворізької 
міської ради від 30.03.2011 № 259 «Про обсяг і межі повноважень 
районних у місті рад та їх виконавчих органів», районна у місті рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання районного у місті бю-
джету за 9 місяців 2012 року по доходах з урахуванням сум, 
одержаних з бюджетів вищих рівнів, у сумі 53683,9 тис. 
грн., у тому числі по загальному фонду – 53136,1 тис. грн., 
спеціальному фонду – 547,8 тис. грн., та по видатках у сумі 
50787,7 тис. грн., з них по загальному фонду – 49702,2 тис. 

грн., спеціальному фонду – 1085,5 тис. грн. (додаток).
2. Загальному відділу виконкому районної у місті ради (Пініч 

К.О.) забезпечити оприлюднення рішення на офіційному веб-
сайті виконкому районної у місті ради в мережі Інтернет у ви-
значений законодавством термін.

Голова районної у місті ради  І. САЛТОВСЬКА.
Додаток до рішення районної  у місті ради 30.11.2012 № 165.

Звіт про виконання районного у місті бюджету за 9 місяців 2012 року  тис. грн.

(Закінчення на 23 стор.)
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ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання районного у місті бюджету за 

9 місяців 2012 року
Доходи

До дохідної частини бюджету Центрально-Міського району за 
9 місяців 2012 року надійшло фінансових ресурсів у сумі 53683,9 
тис. грн., або 100,5% від плану, у тому числі до загального фонду 
– 53136,1 тис. грн., спеціального – 547,8 тис. грн. В порівнянні з 
аналогічним періодом 2011 року, доходів надійшло на 10444,3 
тис. грн. більше. Збільшення надходжень відбулося за рахунок 
дотації вирівнювання з міського бюджету та субвенцій з дер-
жавного бюджету.

За І півріччя 2012 року планові показники виконані по:
– збору за провадження деяких видів підприємницької діяль-

ності – 103,1% (план – 605,7 тис. грн., факт – 624,3 тис. грн.). 
В порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, надходжен-
ня збільшилися на 49,1 тис. грн., або 8,5%;

– платі за землю – 104,6% (план – 5764,4 тис. грн., факт – 
6017,4 тис. грн.). У 2011 році плата за землю до районного у 
місті бюджету не зараховувалась;

– збору за місця для паркування транспортних засобів, спла-
чений юридичними особами – 100% (план – 7,7 тис. грн., 
факт – 7,7 тис. грн.). В порівнянні з аналогічним періодом 
2011 року, надходження зменшились на 13,8 тис. грн. Змен-
шення надходжень пов’язано зі зміною законодавчої бази 
та кількості місць паркування на території району;

– адміністративних штрафах – 106,8% (план – 23,4 тис. грн., 
факт – 25,0 тис. грн.). У порівнянні з 2011 роком, надхо-
дження зменшились на 1,0 тис. грн.

Не забезпечено виконання планового показника по коштах 
від реалізації безхазяйного майна. При плані 18,0 тис. грн. на-
дійшло – 8,8 тис. грн., або 48,9%. В порівнянні з аналогічним 
періодом 2011 року надходження зменшилися на 18,7 тис. грн. 
Зменшення надходжень пов’язане з відсутністю в Криворізькій 
південній МДПІ резервів для виконання доведеного планового 
показника.

Видатки
Видатки районного у місті бюджету за 9 місяців 2012 року 

склали 50787,7 тис. грн., у тому числі:

– по загальному фонду – 49702,2 тис. грн., з них за рахунок влас-
них доходів районного у місті бюджету – 6683,2 тис. грн., дотації 
та субвенцій з державного бюджету – 43019,0 тис. грн.;

– по спеціальному фонду – 1085,5 тис. грн., у тому числі за 
рахунок субвенцій з обласного та державного бюджетів – 
149,7 тис. грн.

В порівнянні з аналогічним періодом 2011 року видатків про-
ведено на 6762,0 тис. грн. більше, що пов’язано з підвищенням 
рівня мінімальної заробітної плати, збільшенням розмірів соці-
альних стандартів, проведенням капітальних видатків.

98,5% отриманих коштів загального фонду, або 48968,6 тис. 
грн., спрямовано для вирішення питань соціальної сфери, зо-
крема на:

– оплату праці з нарахуваннями у сумі 8911,6 тис. грн., що на 
1184,9 тис. грн. більше, ніж за аналогічний період 2011 року;

– оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 672,4 тис. грн., 
що на 14,1 тис. грн. менше, ніж за аналогічний період 2011 
року;

– придбання медикаментів та продуктів харчування – 53,9 
тис. грн., що на 8,3 тис. грн. більше аналогічного періоду 
2011 року;

– трансферти населенню – 39330,7 тис. грн.
Станом на 01.10.2012 по районному у місті бюджету в наяв-

ності кредиторська заборгованість:
 – по загальному фонду у сумі 280,8 тис. грн., у тому числі по 

субвенціям з державного бюджету на виплату державних 
соціальних допомог – 254,8 тис. грн.;

 – по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 3,5 тис. грн.
Наявність кредиторської заборгованості пояснюється від-

сутністю дозволу на проведення платежів в Управлінні Дер-
жавної казначейської служби України у Центрально-Місько-
му районі.

На проведення заходів по соціальному захисту населення 
спрямовано 524,7 тис. грн., що на 212,9 тис. грн. більше, ніж в 
аналогічному періоді 2011 року. За рахунок коштів районного у 
місті бюджету надано:

 – матеріальну допомогу 123 малозабезпеченим мешканцям 
району, які опинилися у скрутному становищі. Видатки скла-
ли 27,5 тис. грн., середній розмір допомоги – 223,58 грн.;

– допомогу на поховання ніде не працюючих громадян, яку 

отримали 73 особи. Видатки склали 20,3 тис. грн., середній 
розмір допомоги – 278,67 грн.;

– допомогу 9 онкохворим дітям. Сума компенсації за звітний 
період склала 26,1 тис. грн., розмір допомоги – 300,00 грн. 
щомісячно;

– винагороди 261 громадянину. За рішенням виконкому ра-
йонної у місті ради допомогу отримали голови квартальних 
комітетів на загальну суму 18,3 тис грн.;

– компенсації 129 фізичним особам, які надають соціальні по-
слуги, на суму 129,7 тис. грн.;

– фінансову підтримку Центрально-Міській районній органі-
зації інвалідів на оплату послуг теплопостачання на суму 3,6 
тис. грн.;

– адресну допомогу на придбання 2-ї тонни твердого палива 
200 особам, які відповідно до чинного законодавства мають 
право на 50% знижку його вартості, на суму 95,0 тис. грн.;

– адресну допомогу на придбання 2-го балона скрапленого 
газу 115 особам, які відповідно до чинного законодавства 
мають право на знижку його вартості, на суму 7,4 тис. грн.

 На проведення заходів щодо реалізації молодіжної та сімей-
ної політики витрачено 18,0 тис. грн., святкових заходів – 12,0 
тис. грн.

За рахунок бюджету розвитку за 9 місяців 2012 року проведе-
ні видатки у сумі 618,2 тис. грн.:

– по виконкому районної у місті ради – 277,6 тис. грн. (при-
дбання обладнання для центру надання послуг – 50,7 тис. 
грн., розробка проектно-кошторисної документації – 21,3 
тис. грн., капітальний ремонт І поверху – 142,1 тис. грн., ка-
пітальний ремонт електропроводки – 63,5 тис. грн.);

– по відділу освіти виконкому районної у місті ради – 2,0 тис. 
грн. (експертиза перерахунку кошторисної документації по 
капітальному ремонту глядацьких трибун з підтрибунними 
приміщеннями та покрівлі спортивної зали КПЗ «Дитячо-
юнацька спортивна школа № 3»);

– по управлінню праці та соціального захисту населення ви-
конкому районної у місті ради – 338,6 тис. грн. (погашен-
ня кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 
01.01.2012, – 319,7 тис. грн., капітальний ремонт власних 
житлових будинків і квартир осіб, які мають право на таку 
пільгу, – 18,9 тис. грн.).

САКСАГАНСЬКА РАЙОННА У МІСТІ  РАДА
РІШЕННЯ

(ХVІ сесія VІ скликання)
30 листопада 2012 року                               м.Кривий Ріг                                                                       № 178

Про затвердження звіту про виконання районного у місті бюджету за 9 місяців 2012 року
Розглянувши звіт про виконання районного у місті бюджету 

за 9 місяців 2012 року, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 80 Бюджетного кодексу України, 
районна у місті рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання районного у місті бюджету 
за 9 місяців 2012 року (додаток):

1.1 за доходами, з урахуванням сум, одержаних з бюджетів 
вищих рівнів, у розмірі 85 629,2 тис. грн., з них за загальним 

фондом 84 868,6  тис. грн., спеціальним фондом 760,6 тис. грн.;
1.2 за видатками у розмірі 80 911,9 тис. грн., з них за загаль-

ним фондом 78 560,8 тис. грн., спеціальним фондом 2351,1 тис. грн.
Голова районної у місті ради В. БЕЗЗУБЧЕНКО.
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ДОХОДИ
Загальний фонд
Податкові надходження, в тому числі: 16303111,00 16303111,00 0,00 16303111,00 16303111,00 0,00 11777868,00 11777868,00 12478342,55 12478342,55 0,00
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 15091111,00 15091111,00 0,00 15091111,00 15091111,00 0,00 10876468,00 10876468,00 11696393,25 11696393,25 0,00
Плата за землю 15091111,00 15091111,00 0,00 15091111,00 15091111,00 0,00 10876468,00 10876468,00 11696393,25 11696393,25 0,00
Місцеві податки і збори: 1212000,00 1212000,00 0,00 1212000,00 1212000,00 0,00 901400,00 901400,00 781949,30 781949,30 0,00
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 1212000,00 1212000,00 0,00 1212000,00 1212000,00 0,00 901400,00 901400,00 781949,30 781949,30 0,00
Неподаткові надходження, в тому числі: 27000,00 27000,00 0,00 27000,00 27000,00 0,00 18500,00 18500,00 15146,01 15146,01 0,00
Доходи від власності та підприємницької діяльності 27000,00 27000,00 0,00 27000,00 27000,00 0,00 18500,00 18500,00 15146,01 15146,01 0,00
Інші надходження 27000,00 27000,00 0,00 27000,00 27000,00 0,00 18500,00 18500,00 15146,01 15146,01 0,00
Адміністративні штрафи та інші санкції 27000,00 27000,00 0,00 27000,00 27000,00 0,00 18500,00 18500,00 15146,01 15146,01 0,00
Доходи від операцій з капіталом 24000,00 24000,00 0,00 24000,00 24000,00 0,00 17500,00 17500,00 19008,49 19008,49 0,00
Надходження від продажу основного капіталу 24000,00 24000,00 0,00 24000,00 24000,00 0,00 17500,00 17500,00 19008,49 19008,49 0,00
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в поряд-
ку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошо-
вих коштів, власники яких невідомі 24000,00 24000,00 0,00 24000,00 24000,00 0,00 17500,00 17500,00 19008,49 19008,49 0,00
Всього доходів загального фонду (власних  та закріплених) 16354111,00 16354111,00 0,00 16354111,00 16354111,00 0,00 11813868,00 11813868,00 12512514,05 12512514,05 0,00
Офіційні трансферти: 89403397,00 89403397,00 0,00 89516046,55 89516046,55 0,00 72515754,88 72515754,88 72356074,88 72356074,88 0,00
Від органів державного управління 89403397,00 89403397,00 0,00 89516046,55 89516046,55 0,00 72515754,88 72515754,88 72356074,88 72356074,88 0,00
Дотації 13426199,00 13426199,00 0,00 13426199,00 13426199,00 0,00 12768799,00 12768799,00 12768799,00 12768799,00 0,00
Дотації вирівнювання, що одержуються  з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст рес-
публіканського і обласного значення) бюджетів 13426199,00 13426199,00 0,00 13426199,00 13426199,00 0,00 12768799,00 12768799,00 12768799,00 12768799,00 0,00
Субвенції 75977198,00 75977198,00 0,00 76089847,55 76089847,55 0,00 59746955,88 59746955,88 59587275,88 59587275,88 0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  на виплату допомоги сім’ям з дітьми, мало-
забезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 73328200,00 73328200,00 0,00 73358200,00 73358200,00 0,00 57676936,55 57676936,55 57676936,55 57676936,55 0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених 
законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і 
скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопоста-
чання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезен-
ня побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з 
власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок 
акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 125000,00 125000,00 0,00 84341,55 84341,55 0,00 84341,55 84341,55 84341,55 84341,55 0,00
Інші субвенції 2266520,00 2266520,00 0,00 2321381,00 2321381,00 0,00 1706192,00 1706192,00 1546512,00 1546512,00 0,00
Субвенцiя з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги 
на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих  будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 257478,00 257478,00 0,00 325925,00 325925,00 0,00 279485,78 279485,78 279485,78 279485,78 0,00
Разом по загальному фонду доходів бюджету 105757508,00 105757508,00 0,00 105870157,55 105870157,55 0,00 84329622,88 84329622,88 84868588,93 84868588,93 0,00
Спеціальний фонд
Власні надходження бюджетних установ 905830,00 0,00 905830,00 1029753,80 0,00 1029753,80 0,00 0,00 715409,13 0,00 715409,13
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 905830,00 0,00 905830,00 906000,00 0,00 906000,00 587172,86 0,00 587172,86
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 893000,00 0,00 893000,00 893000,00 0,00 893000,00 0,00 0,00 572855,44 0,00 572855,44
Плата за оренду майна бюджетних установ 12830,00 0,00 12830,00 12817,60 0,00 12817,60 0,00 0,00 12368,75 0,00 12368,75
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 0,00 0,00 0,00 182,40 0,00 182,40 0,00 0,00 1948,67 0,00 1948,67
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 0,00 0,00 0,00 123753,80 0,00 123753,80 128236,27 0,00 128236,27
Благодійні внески, гранти та дарунки 0,00 0,00 0,00 10634,78 0,00 10634,78 0,00 0,00 10634,78 0,00 10634,78
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від ін-
ших бюджетних установ для виконання цільових заходів 0,00 0,00 0,00 113119,02 0,00 113119,02 0,00 0,00 117601,49 0,00 117601,49
Інші субвенції 35200,00 0,00 35200,00 35200,00 0,00 35200,00 0,00 0,00 35200,00 0,00 35200,00
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого само-
врядування та місцевими органами виконавчої влади 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 10000,00
Разом по спеціальному фонду 941030,00 0,00 941030,00 1064953,80 0,00 1064953,80 0,00 0,00 760609,13 0,00 760609,13
Всього доходів 106698538,00 105757508,00 941030,00 106935111,35 105870157,55 1064953,80 84329622,88 84329622,88 85629198,06 84868588,93 760609,13

Додаток до рішення районної  у місті ради від 30 листопада 2012 року  № 178
Звіт про виконання районного у місті бюджету за 9 місяців 2012 року грн.

Публічна інформація
(Закінчення. Початок на 22 стор.)

(Продовження на 24 стор.)
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Державне управління - всього, в тому числі: 11112477,00 11105800,00 6677,00 11711000,53 11525964,00 185036,53 8877242,00 8877242,00 7914908,03 7784073,61 130834,42
Органи місцевого самоврядування                              11105800,00 11105800,00 6677,00 11711000,53 11525964,00 185036,53 8877242,00 8877242,00 7914908,03 7784073,61 130834,42
Освіта, в тому числі: 257478,00 257478,00 337320,41 325925,00 11395,41 279485,78 279485,78 272678,92 266983,61 5695,31
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок,інтернат при школі), спеціалізовані школи, лі-
цеї, гімназії, колегіуми                                         11395,41 11395,41 5695,31 0,00 5695,31
Дитячі будинки ( в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї) 257478,00 257478,00 325925,00 325925,00 279485,78 279485,78 266983,61 266983,61
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього, в тому числі: 87953547,00 86061420,00 1892127,00 88315997,76 86202262,00 2113735,76 67275531,55 67275531,55 67320151,76 66061125,50 1259026,26
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам 
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветера-
нам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських 
переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами 125000,00 125000,00 84341,55 84341,55 0,00 0,00 49728,33 0,00 49728,33
Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами 807330,00 807330,00 837330,00 837330,00 680187,99 680187,99 658863,26 658863,26
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років 12896100,00 12896100,00 12851644,75 12851644,75 8669288,38 8669288,38 8614901,95 8614901,95
Допомога при народженні дитини 35155200,00 35155200,00 35138624,48 35138624,48 28332493,39 28332493,39 27858233,85 27858233,85
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 5102400,00 5102400,00 5102400,00 5102400,00 4362485,27 4362485,27 4343929,27 4343929,27
Допомога на дітей одиноким матерям 7007500,00 7007500,00 7007500,00 7007500,00 5796528,47 5796528,47 5790515,55 5790515,55
Тимчасова державна допомога дітям 574000,00 574000,00 574000,00 574000,00 511723,57 511723,57 505196,03 505196,03
Допомога при усиновленні дитини 55000,00 55000,00 55000,00 55000,00 52371,74 52371,74 52371,74 52371,74
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 523300,00 523300,00 584330,77 584330,77 577166,50 577166,50 560260,84 560260,84
Інші видатки на соціальний захист населення 307000,00 307000,00 307000,00 307000,00 226466,00 226466,00 163590,41 163590,41
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах 2301720,00 2266520,00 35200,00 2358736,09 2321381,00 37355,09 1706192,00 1706192,00 1555815,58 1546460,49 9355,09
Інші програми соціального захисту дітей 10900,00 10900,00 10900,00 10900,00 10900,00 10900,00 10814,00 10814,00
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 8800,00 8800,00 12600,00 12600,00 9600,00 9600,00 5800,00 5800,00
Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00
Територіальні центри соціального обслуговування  (надання соціальних послуг) 8547527,00 7959200,00 588327,00 8631946,13 7995179,00 636767,13 6027854,00 6027854,00 6083323,35 5681483,23 401840,12
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інва-
лідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 306800,00 306800,00 306800,00 306800,00 249872,00 249872,00 223158,91 223158,91
Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної реабілітації  інвалідів 1869000,00 1869000,00 1143600,00 1885202,00 1885202,00 1355271,99 1362711,00 1362711,00 2143957,45 1345854,73 798102,72
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 11207370,00 11207370,00 11207370,00 11207370,00 8694691,24 8694691,24 8694691,24 8694691,24
Культура і мистецтво - всього, в тому числі: 40800,00 40800,00 162700,00 162700,00 141900,00 141900,00 136154,55 136154,55 0,00
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заходи 40800,00 40800,00 162700,00 162700,00 141900,00 141900,00 136154,55 136154,55
Фізична культура і спорт -  всього, в тому числі: 7334236,00 6525010,00 809226,00 7826338,97 6529010,00 1297328,97 4904788,00 4904788,00 5268038,38 4312486,52 955551,86
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 47000,00 47000,00 51000,00 51000,00 46000,00 46000,00 42000,00 42000,00 0,00
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 7287236,00 6478010,00 809226,00 7775338,97 6478010,00 1297328,97 4858788,00 4858788,00 5226038,38 4270486,52 955551,86
Разом видатків 106698538,00 103990508,00 2708030,00 108353357,67 104745861,00 3607496,67 81478947,33 81478947,33 80911931,74 78560823,79 2351107,85

(Закінчення. Початок на 23 стор.)

g Публічна інформація

g  Актуальна тема

Місце, де обігріють
У зв’язку з різким пониженням температури до – 15°С у м. Кривому Розі розгорнуто 
мобільний пункт обігріву та організоване цілодобове чергування медичних праців-
ників, працівників соціального захисту населення, МВС та МНС.

Місце розташування мобільного пункту обігріву:
Центрально-Міський район, Автостанція № 2, вул. Урицького,5.

У випадку різкого погіршення погодних умов, пов’язаних з сильними морозами, буде додатково розгорнуто 
мобільні пункти обігріву у Жовтневому районі (Парк ім. 50 річчя Радянської України, кільце 44 кварталу) та у 
Дзержинському районі (Парк ім. Б. Хмельницького, пр. Металургів), а також 20 стаціонарних пунктів обігріву: 

№
з/п

Місце розташування 
пунктів обігріву 

Адреса
(місце дисло-
кації) пунктів 

обігріву 

Належність пунктів 
обігріву 

Телефон  
підприєм-

ства, устано-
ви, організа-

ції, до якої 
належить 

пункт
Тернівський район

1. КУ «Територіальний центр 
соціального обслугову-
вання (надання соціаль-
них послуг) у Тернівсько-
му районі»

вул. Краснояр-
ська,9

КУ «Територіальний центр 
соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 
у Тернівському районі»

51-21-91; 
36-88-71

2. КУ «Будинок милосердя 
«Затишок»

вул. Маршака, 
16а

КУ «Будинок милосердя  
«Затишок»

38-32-12

Жовтневий  район
3. КП «Будинок нічного  

перебування» 
вул.Сеченова, 

50а
КП «Будинок нічного пере-
бування» 

66-01-11

Саксаганський район
4. КЗ «Центр соціально- 

психологічної реабілітації 
дітей»

вул. Озерна, 17 КЗ «Центр соціально-психоло-
гічної реабілітації дітей»

64-43-35

5. КП «Житлово-експлуата-
ційна організація № 35»

мкрн. Соняч-
ний, 25а

КП «Житлово-експлуатаційна 
організація № 35»

404-58-00

6. КУ «Територіальний центр 
соціального обслугову-
вання (надання соціаль-
них послуг у Саксагансько-
му районі»

вул. Б.Вечірній, 
22

КУ «Територіальний центр 
соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг у 
Саксаганському районі»

64-73-15

Довгинцівський район
7. Залізничний вокзал стан-

ція «Кривий Ріг-Головний»
вул. Ленінсько-
го Комсомолу, 1

Залізничний вокзал, станція 
«Кривий Ріг-Головний»

408-32-52; 
408-32-53

8. Автовокзал вул. Дніпро-
петровське 

шосе,1

Автовокзал 440-53-82

9. КУ «Територіальний центр 
соціального обслугову-
вання (на дання соціаль-
них послуг) у Довгинців-
ському районі» 

вул. Революцій-
на, 71а

КУ «Територіальний центр 
соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) у 
Довгинцівському районі»

71-48-41

Дзержинський район
10. КЗ «Криворізька міська 

лікарня № 1» ДОР 
вул. Рязанова, 

8а
КЗ «Міська лікарня № 1»ДОР 74-17-03; 

74-17-08
11. КЗ «Криворізька міська 

поліклініка № 3» ДОР
вул. Тбілісь-

ка,14
КЗ «Криворізька міська по-
ліклініка № 3» ДОР

26-07-58; 
26-38-18

12. КУ «Центр первинної ме-
дико-санітарної допомоги  
№ 5»

вул. Орджоні-
кідзе, 2

КУ «Центр первинної медико-
санітарної допомоги  № 5»

405-43-23;
 407-14-78

13. КУ «Територіальний центр 
соціального обслугову-
вання (на дання соціаль-
них послуг) Дзержинсько-
го району» 

вул. Димитро-
ва, 55

КУ «Територіальний центр 
соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 
Дзержинського району»

92-17-36; 
74-34-13

14. Диспетчерський пункт 
«Трамвайна станція №2»

вул. Тбіліська, 
23а

КП «Міський трамвай» 26-26-45

Центрально-Міський  район
15. КУ «Територіальний центр 

соціального обслугову-
вання (надання соціаль-
них послуг) у Центрально-
Міському районі»

вул. 10-річчя 
Жовтня, 15

КУ «Територіальний центр 
соціального обслуговування 
(надання соціальних по-
слуг) у Центрально-Міському 
районі»

90-35-21; 
90-86-59

16. Приймальне відділення 
КЗ «Криворізька міська 
лікарня № 3»ДОР

вул. Пушкіна, 
13

КЗ «Криворізька міська лікар-
ня № 3»ДОР

90-09-56; 
90-13-32

Інгулецький район
17. КУ «Територіальний центр 

соціального обслугову-
вання (надання соціаль-
них послуг) № 1 в 
 Інгулецькому районі»

вул. Панаса 
Мирного, 9

КУ «Територіальний центр 
соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 
№ 1 в Інгулецькому районі»

21-15-40

18. КУ «Територіальний центр 
соціального обслугову-
вання (надання соціаль-
них послуг) № 2 
в Інгулецькому районі»

пр. Перемоги, 
47

КУ «Територіальний центр 
соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 
№ 2 в Інгулецькому районі»

22-12-09

19. КЗ «Криворізька міська 
лікарня № 11» ДОР

вул. Добролю-
бова, 6

КЗ «Криворізька міська лікар-
ня № 11» ДОР

21-15-86

20. КЗ «Криворізька міська 
лікарня № 17» ДОР

вул. Каткова, 47 КЗ «Криворізька міська лікар-
ня № 17» ДОР

22-31-00

грн.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому міської ради.
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– А що за вантаж, ко-
мандире? – відірвав очі 
від бінокля старший сер-
жант.

– Якісь дуже хитрі гра-
натомети, – замість нього 
відповів прапорщик. – Ні, 
командире, я не підслухо-
вував ваші висококабінет-
ні теревені. Просто бачив 
двох розлючених танкіс-
тів у штабі. І в техпарк на 
вантажівках-довгомірах 
притягли три розбиті ма-
шини під брезентом, зовні 
дуже схожі на понівечені 
панцерники. Це якраз по-
руч з курилкою було, тому 
й запримітив.

– А опісля один до од-
ного склав і обрахував за-
вдання надтаємної опера-
ції? – підозріло покосився 
на нього стривожений ка-
пітан.

– Саме так, хоч вірте, а 
хоч і ні.

Прапорщик підвівся, 
потягнувся й знову сів на 
уламок берези. І серйозно 
додав:

– Тільки не сходиться 
тут щось, командире. І ти 
це знаєш.

– Про що я знаю? – не 
втямив той.

– Про те, що не схо-
диться. Коли б нічого не 
підозрював, то з місця ви-
садки повів би нас усіх, 
– обвів рукою групу, – не 
кружною дорогою, а на-
впрошки. Швидше б діс-
талися, то швидше б і вла-
штувалися, розподілили 
сектори стрільби, заміну-
вали підходи та й усе інше. 
Натомість навернули гак 
кілометрів двадцять з чи-
мось, і все лісами та боло-
тами. А це говорить про 
те, що сумніваєшся. І, як 
на мене, правильно робиш. 
Бо штабним довіряти – ли-
шень собі шкодити. Та й 
узагалі, не буде в тих фурах 
ніяких гранатометів, ні хи-
трих, ні будь-яких інших.

– Чого це? – приєднався 

до розмови старший лей-
тенант. – То що, дарма ча-
паємо стільки?

– Це тобі хай командир 
розповість, моє діло ма-
леньке – робити, що ка-
жуть, та й край, – хитро 
посміхнувся «прапор».

– Ні, коли вже почав, то 
продовжуй, – не підтри-
мав його жартівливий тон 
капітан. – А ми всі разом 
послухаємо твої розмір-
ковування.

– Та нема що слуха-
ти, – не став сперечатися 
сперечальник. – Ти ж сам 
сказав, що люди за цей 
маршрут голови поклали. 
Але терористи – вони та-
кож не дурні. Коли стався 
десь витік інформації, але 
при цьому не все пройшло 
гладенько, адже наші 
люди загинули, тоді ве-
лика ймовірність, що про 
караван і ми знатимемо. 
Відтак, вони просто му-
сять вжити запобіжні за-
ходи і справжній вантаж 
відправити зовсім іншою 
дорогою, а цією – пустуш-
ка, мабуть, поїде. Лишень 
зі значно більшою охоро-
ною, проти якої ми всімох 
навряд чи зможемо щось 
путнє втнути. Крім цього, 
у них на підхваті, напевне, 
буде ще одна група, чоло-
вік з двадцять, аби взяти 
нас у кільце, затиснути на 
якомусь перевалі. А для 
них ще й бажано взяти 
кількох живими. Перша 
кандидатура – це ти, ко-
мандире. Тільки не кри-
ви лице, давно тебе знаю, 
а тому ніколи не повірю, 
що до таких само висно-
вків не дійшов. Бо певен, 
що дійшов, а від того й ми 
кружляємо, підошви об 
каміння збиваючи.

– Бач, який ти сприт-
ник… – якось непевно 
відповів капітан і надовго 
замовк.

– Невже це правда? 
– шукав сержант відпо-

віді на обличчях батьків-
командирів.

– Правда, що сумнів є, 
– хитнув головою капітан. 
– Усе інше – це просто ні-
чим не підтверджені здо-
гадки.

– Натомість маємо бо-
йове завдання, яке му-
симо виконати, – твердо 
промовив старший лейте-
нант. – А всі базікання на 
тему «що? де? коли?» від-
кладемо на потім.

– …– спересердя лай-
нувся кремезний кулемет-
ник, що мовчав до цього 
часу. – Йдемо не для того, 
щоб у пастці ніби героями 
загинути, а щоб поставле-
ну задачу виконати. І коли 
ці розклади вірні – а кри-
ти нічим, – тоді… – ще до-
вша тирада з малоцензур-
ної лексики.

– Бачу рух на півден-
но-західному напрямку, 
– раптом утрутився в роз-
мову снайпер, який спо-
глядав місцевість через 
оптику прицілу. – Двійко 
бороданів, ні, уже троє. 
Йдуть вільно, поміж себе 
балакають. Мають авто-
матичні стволи, свій рух 
звіряють з компасом та 
картою. Нас не бачать. 
Відстань 720 або 730 ме-
трів, одного крайнього 
можу зняти.

– Не чіпай, – різко впав 
у підлісок командир. За 
ним у пожухлій траві роз-
чинилися й інші бійці, 
звично розібравши секто-
ри обстрілу навсібіч.

– Невже нас шукають? 
– задумливо прошепотів 
лейтенант. – Здала нас 
якась штабна паскуда, 
точно вам кажу.

 – Не обов’язково, – за-
перечив прапорщик, не 
відводячи погляду від 
свого сектора. – Я знічев’я 
вивчив карту маршруту 
того вантажу. Зручних 
місць для можливої заса-
ди на ньому не так і ба-

гато – нарахував чотири, 
з нашим укупі. Одне, до 
слова, неподалік – звідси 
кілометрів п’ять якраз по 
ходу тих бороданів. Вони 
просто вирішили всі мож-
ливості перевірити.

– Воно й було запас-
ним для нас, – сумно по-
годився капітан. – Відтак, 

ми дійсно викриті, «духи» 
знають, що транспорт па-
суть, тож, вважай, опера-
ція провалена. Треба по-
вертатись.

– Це наказ чи пропози-
ція? – повернувся до ньо-
го прапорщик.

– А що, є інші думки? – 
зацікавився командир.

– Та є одна мисля, – під-
моргнув «прапор». – Так 
би мовити, креативний 
підхід, щоправда, випро-
буваний колись моїм ді-
дом-партизаном…

*  *   *
Господар налляв ще по 

одній, дзенькнув об ке-
лих гостя та з традицій-
ним «Будьмо!» влив у себе 
чергову порцію білень-
кої. Хруснув солоненьким 
огірком, чомусь понюхав 
виделку та зацікавлено 
глянув в очі співбесідника:

– І що було далі?
– Та нічого такого, – під-

тримав той чарковий запал 
хазяїна. – Група ж отрима-
ла наказ перевірити вміст 
ящиків, відібрати зразки, 
а весь інший вантаж му-
сила просто знищити. Тож 
вибухівки мало-мало, але 
було, якраз на місток ви-
стачило, що через одну з 
тамтешніх річок прокла-
дений. Той місток благень-
кий, трохи пхни – і розси-
плеться. То й пхнули, п’ять 
кіло якраз згодилося. А із 
зовнішнього боку, вже за 
річкою, пару-трійко «роз-
тяжок» поставили, щоб 
коли б хто проскочив, то 
однаково б не проскочив. 
Одна біда – місток той був 
майже в чистому полі, схо-
ватися нікуди. Довелося за 
той час, доки караван не 
приїхав, похапцем копати 
собі криївки, маскуючи їх 
у складках місцевості. Зви-
чайно, серйозної перевір-
ки вони б не витримали, 
але ж бородані чекали гру-
пу, як мовиться, не посе-
ред чистого поля, а в лісах 

та горах. Тож усе пройшло 
чудово – підірвали місток, 
а разом з ним у річку поле-
тіли вантажівка та повний 
джип охорони, а передній 
легковик підірвався на 
встановленій міні. Далі, як 
мовиться, діло техніки та 
кількох прицільних черг. 
Ось де прийшлося довго 

мучитись, так це щоб діс-
тати з річки бодай один 
ящик, що з вантажівки ви-
пав. Але таки дістали.

– І там був усякий мот-
лох?

– Саме так, як і перед-
бачалося.

– А що ж справжній 
вантаж, той – був? – поці-
кавився господар, прожо-
вуючи шматок шинки.

– Був і справжній, – 
погодився гість. – Але 
він пішов зовсім іншим 
маршрутом, який зустрі-
ла інша група. Тільки 
розвідка не знала, як піде 
справжній, а як – підроб-
ка. Тож послала групи 
на перехоплення в обох 
напрямках. Чому так – 
хтозна, це вже зовсім 
інші сфери, туди простим 
смертним ходу нема. Роз-
відка, – знизав плечима. – 
У них постійно якісь свої 
заморочки, в які інших не 
посвячують.

– То друга група – як, 
впоралась?

– Та чорти її вхоплять. У 
них усе пройшло нормаль-
но. «Духи» ж були переко-
нані, що про другий кара-
ван наші нічого не знали, 
то й зосередились на цьо-
му, викритому варіанті. 
Гадали, що саме навколо 
нього все головне відбу-
ватиметься. Тому навіть 
частину охорони звідти 
зняли, аби цей, пустопо-
рожній вантаж прикри-
ти по максимуму. Відтак, 
у другої групи якихось 
складнощів не було – вона 
відпрацювала все чітко. 
Хлопці, коли повернули-
ся, навіть жартували, що 
не бойова операція була, 
а ніби прогулянка осіннім 
лісом. Прийшли без втрат, 
а ще й зразок того хитро-
го гранатомета принесли, 
який вороженьки хтіли 
проти нас випробовувати. 
Та спіймали облизня.

– Де ж його бородані 

взяли? Це ж повинна бути 
надсекретна розробка.

– Та отож, що надсекрет-
на. Навіть ми про неї мало 
що знали, а вони ж якось 
її знайшли. Ще й зуміли 
переправити в район бо-
йових дій. А він – скажу 
тобі суто між нами – про-
биває всю сучасну панцер-
ну броню, навіть активну. 
Утім, не наше то діло, для 
цього спеціальні люди є, 
вони сповна розкрутять 
ситуацію, до заводу ді-
йдуть і хто бороданям 
зброю передав, себто про-
дав, – обов’язково вираху-
ють. Це я тобі точно кажу.

– Цікава історія, – при-
мружив очі хазяїн. – А ти, 
кажеш, діловод при шта-
бі?

– Діловод, – згодився 
той.

– У чині прапорщика?
– Саме так. Бува і таке.
– Куме, брехати не на-

бридло? Ти мене цим дуже 
ображаєш. Не заслужив 
ніби.

– А де я тобі збрехав? 
Усе як на духу…

– Припини дарма язи-
ком теліпати, бачив я тебе. 
По телевізору. Коли групі 
військовиків тамтешній 
президент, – кивок кудись 
у бік, – вручав нагороди. 
Люди навіть отримували 
звання Героя, а хтось і ор-
дени. І ти серед них був. 
Камера тебе змазано по-
казала, але таки помітив 
знайоме обличчя. А потім 
порився в Інтернеті, знай-
шов усю ту телепередачу, а 
ще й президентський указ, 
між іншим – з твоїм ім’ям 
також. Що ти там отри-
мав якусь зірку, орден 
«За мужність», здається. 
Мабуть, за дуже калігра-
фічний почерк і вміння 
відрізняти фломастер від 
маркера. Коротше, забре-
хався ти, куме. Хоча із за-
служеною нагородою по-
здоровляю.

– Моя не знає? – не на 
жарт злякався прапор-
щик, мимоволі обертаю-
чись на кухонні двері, за 
якими про щось своє ра-
дісно щебетали жінки, які 
давно не бачились. – Бо 
як дізнається, то таке мені 
буде, що куди там «ду-
хам»…

– Не переймайся, ні-
кому й нічого. Але орден 
треба обмити, бо зірка без 
бокала не буває.

– Ну, до цього завжди 
готовий. Призначай час, 
місце організую. Вимога 
одна – без жінок.

– Тільки «за». А щодо 
часу, то – коли поверта-
єшся назад, у свій, так би 
мовити, штаб?

– Через три дні, відпуст-
ка ж короткотермінова.

– Розумію, після наго-
родження належить. Тоді 
– завтра?

 – Тоді – завтра. Обмиє-
мо «діловодську» нагоро-
ду.

________________________________________________________________________________________________________________________________ Е. МІСЦЕВИЙ.

Життя як життя

Зірка в бокалі
– Оце наша точка зустрічі з караваном, хлопці, – 
командир тицьнув пальцем у карту під прозорим 
пластиком. – Чимало людей поклало голови, аби 
дізнатись, коли та як саме піде той триклятий вантаж.
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g Письма павшего солдата

Сведения о нем до нас дошли обрывистые, не-
полные и даже противоречивые. Все, что уда-
лось собрать об Алексее Подгайном, вмещается 
в небольшой конверт. И это благодаря настойчи-
вости его племянника Игоря Коваля. Он-то дядю 
своего и знать не мог. Игорь из послевоенного 
поколения. 

Сколько себя помнит, его 
всегда захватывала старина. 
Вот и разыскивает на свалках, 
в частных гаражах и подворьях 
старые автомобили. Если они 
становятся его собственно-
стью, реставрирует их, ставит 
«на колеса», фактически дает 
вторую жизнь. Из ржавого ре-
трометалла, благодаря усердию 
и рукам Игоря Коваля, вышли 
на городские улицы и трассы 
«ЗИС-110», «Опель-капитан», 
«Кадиллак», «Эмка» и первая 
модель «Запорожца». Все это 
радует глаз.

В детстве Игорю попалось 
несколько потертых бумажных 
«треугольников». А парнишка 
– кроха. Показал матери.

– Это письма твоего дяди 
Алеши. Его убили.

– Кто?
– Подрасти.
Подрос. Снова открыл ту 

шкатулку. Теперь Игорь уже 
сам мог прочитать написанное 
дядей в лета лихие, фронтовые. 
Игорь уже знал, что была вой-
на, людей убивали на фронте. 
Писем было семь. Иногда паре-
нек их перечитывал, уточнял у 
матери кое-какие сведения. 

Выяснил, что Алексей Ан-
дреевич Подгайный родил-
ся в 1918 году в с. Городище 
Днепропетровской области. А 
там рядом течет речка-степов-
чанка Базавлук. Она-то и дала 
название легендарной казац-
кой сечи – Базавлуцкая. Гуля-
ли там всадники средь ковыля 
и небольших ярков с разны-
ми деревцами. Знал и любил 
эти края Алексей Подгайный. 
Учился в Базавлуцкой семи-
летке. Как рассказывала внуку 
Игорю Ковалю его бабушка, а 
дяде Алексею мать, Фекла Фи-
липповна, «Алексей хорошо 
говорил не по-нашему (по-не-
мецки), рисовал в тетради в 
клеточку». 

Получил свидетельство и 
почти сразу уехал в Днепро-
петровск. По комсомольскому 
набору пошел работать на Дне-
пропетровский сталелитейный 
завод. Одновременно учился в 
аэроклубе. Подобный дейст-
вовал в 30-х и в Кривом Роге. 
Летчики, планеристы и пара-
шютисты наверняка пересе-
кались. Вполне возможно, что 
курсанту Алексею Подгайному 
приходилось летать и в криво-
рожском небе. 

Согласно официальному со-
общению, Алексей Андреевич 
Подгайный в рядах РККА с 1938 
года. А аэроклубовцу прямая 
дорога – в авиацию. У Подгай-
ного так и получилось. Его фо-
топортрет подтверждает, что 
служба связана с боевой авиа-
цией. В петлицах три «треуголь-
ника» и эмблема ВВС. Племян-
ник Игорь Коваль слышал, что 
дядя учился в какой-то военной 
авиашколе. Дальше сведения об 
Алексее Подгайном теряются. 
Где-то в ноябре-декабре 1941 
года его двоюродная сестра 
Екатерина служила в одном из 
госпиталей в Сталинграде. Тог-
да он еще был глубоким тылом. 
Она дежурила. Ее окликнул че-
ловек, который был весь обмо-
тан бинтами. Видать, обгорел. 
Девушка подошла и по голосу 
узнала своего кузена. Тот рас-
сказал, что летал на боевых са-
молетах. В одном из боев эки-
паж пострадал от ожогов. То 
ли истребители атаковали, то 
ли зенитки немецкие… Весной 
1943 года Алексея, уже окреп-
шего, видели в Таганроге. Были 
у него там родственники. Он го-
стил у них с товарищами. Много 
продуктов оставил. На вопрос, 
почему он без знаков различия, 
ответил, что служит в разведке. 
С этими словами ушел. В не-
бытие. На долгие годы. И толь-
ко поиск племянником Иго-

рем Ковалем дал результат. Он 
вел многолетнюю переписку с 
военным ведомством, газета-
ми, ветеранскими объедине-
ниями. Таким образом, узнал, 
что А.А.Подгайный в звании 
красноармейца воевал в соста-
ве 1277 стрелкового полка 389 
стрелковой дивизии. Убит в 
бою 15.07.1944 года. Похоронен 
в с. Перваньчи (Порванче) Го-
роховского района Волынской 
области. Так сообщила офици-
альная справка из военкомата. 
В начале 80-х сотрудник Сакса-
ганского РОВД Игорь Коваль 
по делам службы побывал в тех 
местах. Он выяснил, что остан-
ки погибших воинов волыня-
не перезахоронили в поселке 
Горохов. На месте погребения 
насыпан холм. Его так и назва-
ли – «Холм Славы». Номер по-
следней полевой почты Алексея 
Подгайного был 91126.

Вот так перед нами предстал 
еще один образ убиенного на 
войне солдата. 

А Игорь Коваль сына своего 
назвал в честь  дяди – Алексе-
ем. Жизнь продолжается.

Дальше мы публикуем со-
хранившиеся его письма (в ав-
торском варианте).  

* * *
Добрый день дорогие родите-

ли:
отец, мать, сестра Маруся, 

Галя и братан Гриша.
Пишет к Вам ваш сын Але-

ша. Живы ли вы остались или 
нет. Я пока жив, здоров. Нахо-
жусь на фронте. Проклятых 
немцев гоню на запад. Я им по-
щады не даю. Когда Вас нико-
го нет, то кто получит это 
письмо, то сообщите мне, где 
и как получилось. Возможно, 
кто-нибудь остался живым из 
нашего села, пусть ответят.

Багато писать не буду, по-
тому что не знаю, дойдет ли 
оно. А если наладим переписку, 
то и Вам будет что написать.

А сейчас пока, до свидания, 
дорогие родители и колхозники, 
кто остался жив. 

Ваш земляк Алексей Пидгай-
ный.

09.02.1944 год.

***
Привет!!!
Добрый день отец, мать, се-

стра Мария и брат Гриша, пле-
мянница Валя.

В первых строках своего пись-
ма спешу сообщить, что я жив и 
здоров, чего и вам желаю.

Ваши письма получил, за ко-
торые вам благодарен и тем 
доволен, что связь наладил с 
вами. Да, вас интересует, где 
служу и ранен или награжден. 
Окончу войну, приеду домой, 
тогда увидите, что у меня 
есть и кто я такой, есть и на-
грады, и ранения. В отпуск 
ехать не имею возможно-
сти.

Если это можно, то на-
пишите, кто награжден и 
какое он звание имеет из 
нашего села. Лейтенант, 
рядовой или выше. Что вас 
интересует? Вы этого не 
можете узнать от меня, а 
от вас написать можно.

До свидания. Остаюсь 
ваш сын (подпись). 20.04.44 г. 
Западная Украина

* * *
Добрый день отец, мать, 

брат Гриша, сестра Мария 
и племянница Клава.

Вам пишет ваш сын 
Алексей. Передаю привет от 
всей души и сердца и желаю 
вам всего наилучшего в 
вашей  новой жизни и 
работе.

Я живу тут хо-
рошо, нахожусь на 
фронте. Не в авиации, а в пехо-
те по состоянию здоровья. Был 
раненый, имею награду. За 
период войны мне пришлось 
пережить много и поте-
рять здоровье, а сейчас чувст-
вую себя здоровым. Получаю 
письма от крестной мате-
ри, от Евтушенко Вани и 
больше ни от кого.

Пишите, как живете, 
есть ли у вас кушать, хата 
есть. Как ваше здоровье? 
Хорошие хлеба у вас? Как 
ваше здоровье?

На этом, до свидания. 
Ваш сын Алексей.
02.06.1944 г.

Его холм славы

КОМАНДА
ПЕРШО ПРОХОДЕЦЬ

Казимир Драчук підкорив кіль-
ка семитисячників Паміру, огля-
дав місцевість із усіх піків Кав-
казу. Він захопився альпінізмом 
одразу, як повернувся зі служби 
на кораблях ЧФ. Казимир Григо-
рович – учасник бойових дій на 
Чорному морі. Він перший у Кри-
вому Розі майстер спорту з аль-
пінізму. Здобув цей титул у да-
лекому 1962 році. Саме К.Драчук 
стояв біля витоків альпінізму в 
нашому місті. На цьому фото від 
1968 року команда скелелазів на 
Кавказі. Драчук у центрі в «сидя-
чому» ряду. Прохання до рідних 
Казимира Григоровича – відгук-
нутися. 

Публікується вперше.

АРТИЛЕРІЙСЬКІ БУДНІ
ВІЙСЬКОВІ НАВЧАННЯ

Артилерійські дальномірники проводять розра-
хунки перед залповим вогнем. Там, де впадуть такі 
снаряди, нічого не залишиться.  Навчання прово-
дяться поблизу Кривбасу. Публікується вперше.
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Кривбас  мистецький

g Театральні обрії

Нічого собі прем’єрка!
На сцені – «плазма», музичний центр, до-
машній бар. Це – сучасні паризькі апарта-
менти молодої французької родини. Саме 
тут і розгорнулася дія вистави «НичегоСе-
беКвартирка», якою в суботу відкрився 81-й 
творчий сезон академічного міського теа-
тру драми та музичної комедії імені Тараса 
Шевченка.

Нагадаємо, що в теа-
трі тривалий час не могли 
відкрити черговий сезон 
через реконструкцію, тож 
криворізький глядач уже 
скучив за перипетіями на 
цій сцені. Відтак, зустрів 
по-сучасному розкуту ко-
медію на дві дії аншлагом.

Вистава за п’єсою Марка 
Камолетті «Ох уже ця Анна» 
має чи не анекдотичний сю-
жет. Дія вистави відбуваєть-
ся в одній з паризьких квар-
тир, де чоловік та дружина 
– Бернар і Жаклін потайки 
одне від одного збираються 
вдатися до подружньої зра-
ди. Доля родини опиняєть-
ся в руках винахідливої ді-
вчини – служниці Анни. До 
чого їй тільки не доводить-
ся вдаватися, аби чоловік і 
дружина не перетнулися. Та 
чи вдасться їй утримати сі-
мейне щастя – ось головна 
інтрига.

– Було вирішено зміни-
ти назву п’єси на «Ничего-
СебеКвартирка», тому що 
ситуація, яка обігрується в 
цій виставі, така заплута-
на, що ця квартира пере-
творюється на справжній 

лабіринт, – веде мову ре-
жисер-постановник Ми-
хайло Мельников. – Така 
квартирка, велика вона чи 
мала, такий лабіринт може 
виникнути в будь-якій ро-
дині завдяки нашим вчин-
кам.

Комедія переповнена до-
тепами та комедійними си-
туаціями, а вдало зіграні 
акторами, вони викликають 
бурхливу реакцію публіки.

– Ці посмішки і сміх, 
який сьогодні лунав у залі, 
– це не тільки гумор. За 
ними стоїть те, над чим 
можна і потрібно замислю-
ватися. Тим мені і сподоба-
лася ця п’єса, – продовжує 
режисер. – Чи варто ро-
бити так, як роблять наші 
герої? Чи потрібно шукати 
кохання, несправжнє ко-
хання, на стороні? І це в 
той час, коли поруч – лю-
дина, з якою прожив де-
кілька років. Мабуть, треба 
повернути зір до серця і за-
мислитися: може, ти щось 
неправильно робиш?

Перше, що впадає в око, 
коли відкривається завіса, 
– декорації. На стінах «ні-

чого-собі-квартирки» ви-
сять замість картин дивні 
дерев’яні маски, які відно-
сять уяву до якихось індій-
ських племен. Час від часу 
протягом спектаклю акто-
ри знімають ці маски, об-
ігруючи свої ролі.
Всю виставу –  
в капцях

– Мій образ у цій п’єсі – 
найбільш природний, – вва-
жає Катерина Зінченко, яка 
грає спритну молоду служ-
ницю Анну. 

Майже всю виставу на 
сцені вона бігає у величез-
них пухнастих капцях у ви-
гляді півників. Доки пра-
цювала над образом Анни, 
каже, полюбила свою герої-
ню.

– Усі інші персонажі ніби 
в масках, вони щось прихо-
вують, ведуть подвійну гру. 
А мій образ – найкращий. 

Працювати над 
ним було дуже 
важко, адже 
на Анні три-
мається весь 
спектакль. Вона 
повинна вигаду-
вати все на ходу, 
бути моторним, 
прудким ді-

вчиськом, але це було дуже 
цікаво, – говорить актриса.

Якщо Анна одягнена то 
в зручний костюмчик, то 
в піжаму (більша частина 
дії відбувається вночі), то 
героїні двох Марій – Фі-
шелевич та Рябеженкової 
носять високі «шпиль-
ки» та довгі вечірні сукні. 
Француженка і справжня 

«мадам» Жаклін у вико-
нанні Маші Фішелевич ще 
й перевдягається на сцені. 
Жаклін – дружина Бер-
нара (Артем Короленко). 
Вона – стильна, витончена 
француженка.

– Головним завданням 
було знайти зерно обра-
зу, тобто якісь деталі, фіш-
ки, які були б притаманні 
тільки Жаклін, – говорить 
виконавиця цієї ролі. – По-
правити волосся легким 
порухом руки, якийсь ледь 
помітний акцент, деталь 
поведінки, нерв у характе-
рі… Про прем’єру поки що 
не можу говорити, треба, 
щоб уклалося все в голові, 
щоб минуло трохи часу. Ось 

мине другий, третій, деся-
тий спектакль, і тоді можна 
буде говорити про те, що 
дала мені ця роль.

А от коханка Бернара, ма-
демуазель Бріджит, – пряма 
протилежність Жаклін. Її 
виконує Марія Рябеженко-
ва. Потенційного коханця 
Жаклін блискуче грає Ва-
дим Курган. Про те, як ці 
герої переплітаються, чи 
й є сенс розповідати, адже 
цього місяця у тих, хто не 
потрапив на прем’єру, є ще 
можливість побачити все на 
власні очі. Тож «ЧГ» радить 
відсунути передноворічні 
клопоти на один вечір і все-
таки переглянути «Ничего-
СебеКвартирку» 23 грудня.

Анна РОДІЧКІНА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

Другий рік поспіль зі сцени Палацу культури «Пер-
шотравневий» лунають фанфари, що сповіщають 
про початок відкритого районного фестивалю «Теа-
тральні обрії». Нині в його конкурсній програмі взяли 
участь 6 самодіяльних театральних колективів. 
«Фарс-мажор» музичної школи №10 (керівник – Оле-
на Лупеко) показав жартівливий спектакль «Ювілей». 

Фольклорний театральний ко-
лектив «Зоряни» Палацу куль-
тури ПАТ «Кривбасзалізруд-
ком» (керівник – Тетяна Лялько) 
представив водевіль «Весілля 
в Малинівці». «Хай живе Кука-
рямба!» – це мініатюра-фантазія 
за мотивами повісті «Пеппі До-
вга панчоха» Астрід Ліндгрен, 
що її поставили вихованці студії 
театрального мистецтва Криво-
різького театру ляльок «Крила» 
(керівник – Світлана Федоро-
ва). Навчальний театр музичної 

школи № 13 (керівник – Тама-
ра Корнєєва) виніс на суд гля-
дачів виставу «Сватання хоча 
й сталося, але…» за мотивами 
творів А.П. Чехова. Зразкова 
театральна студія ПДЮТ Цент-
рально-Міського району «Лице-
дії» (керівник – Люся Мотрук) 
підготувала літературно-худож-
ню композицію «Ми жили, ми 
були». Господар фестивалю на-
родний агіттеатр «Ритм» Пала-
цу культури «Першотравневий» 
(керівник – Анастасія Лушпар) 

вибрав для конкурсного показу 
твори Остапа Вишні.

Любов Маляренко, начальник 
управління культури і туризму 
міськвиконкому.

– У нашому місті проводиться 
чимало вокальних, хореографіч-
них фестивалів, а ось театраль-
ний, що його започаткували 
в Тернівському районі, такий 
один. Щира подяка ПАТ «Пів-
нічний ГЗК», приватним підпри-
ємцям Наталії Ломовій, Юрію 
Солониченку, Андрію Ілларіо-
нову, людям, небайдужим до те-
атрального мистецтва, завдяки 
фінансовій підтримці яких від-
булися «Театральні обрії», про-
ходять інші культурні заходи. 
Тішуся тим, що фестиваль вий-
шов за рамки одного району, що 
до нього приєднуються щоразу 
нові цікаві театральні колекти-
ви з усього міста, які представ-
ляють цікаві, різножанрові ви-
стави. Особливість нинішніх 
«Театральних обріїв» і в тому, 
що вперше фестивальне журі 
очолює народний артист Украї-
ни Володимир Полубоярцев, а 
серед членів журі – провідна ак-
триса академічного театру дра-
ми і музичної комедії ім. Тараса 
Шевченка Наталія Соколовська, 

режисер театру ляльок Олек-
сандр Борсук, інші фахівці в га-
лузі культури. Їхні слушні заува-
ження та поради юним акторам 
були коректними. Гадаю, вони 
будуть корисними, повчальни-
ми для конкурсантів, сприяти-
муть в майбутньому підвищен-
ню їхнього професійного рівня. 
Організатори фестивалю теж 
творчо підійшли до його прове-
дення. Тож, крім вистав, глядачі 
мали змогу також переглянути 
тематичну виставку робіт вихо-
ванців художньої школи №2 та 
художнього відділення музич-
ної школи №12, ознайомитися з 
літературою про історію театру, 
театральне мистецтво, яку під-
готували бібліотекарі.

Володимир Полубоярцев, го-
лова журі, народний артист 
України.

– Я побачив на сцені живий 
театр. Побачив у юних акторів 
велику любов і шанобливе став-
лення до Слова, їхнє величезне 
бажання оволодіти мистецтвом 
сценічного перевтілення. Голо-
вне – вони безмежно вірять у те, 
що роблять. Похвальне і праг-
нення театральних колективів 
експериментувати. Як актор і 
режисер добре розумію, наскіль-

ки складно, скажімо, братися 
до постановки Чехова. І тим не 
менше, Тамара Корнєєва зі сво-
їми юними вихованцями насмі-
лилася це зробити, і, як на думку 
журі, досить успішно. Вони були 
надзвичайно органічними, ви-
разними, фактурними. Сильне 
враження справила літератур-
но-художня композиція студії 
«Лицедії». Вважаю, це дуже пра-
вильно, що при міському театрі 
ляльок почала працювати влас-
на творча студія. Показана на 
«Театральних обріях» її юними 
акторами мініатюра засвідчує, 
що це підростає майбутня ак-
торська зміна для цього театру. 
Адже коли в душі поселяєть-
ся театр, це, як правило, на все 
життя. Про актора агіттеатру 
«Ритм» Валерія Качура взагалі 
можу сказати, що він справжній 
професіонал. Власне, серед фес-
тивальних вистав не було жод-
ної, яка б не привернула до себе 
увагу, серце глядача.

Справді, важко не погодити-
ся з такими оцінками. Кажуть, 
у театр потрапляють раз і наза-
вжди. Як під поїзд. Вірю, що для 
всіх учасників цьогорічних «Те-
атральних обріїв» – це любов на 
все життя.

g Ах, фестиваль, фестиваль, фестиваль!

У театр потрапляють раз і назавжди. Як під поїзд

Мотрона ПАНОВА. Фото Володимира СМІРНОВА.
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g Відпочиваємо разом

Що робити з дітьми  
в новорічні канікули? 
Наближається Новий рік. У повітрі вже витає запах ман-
даринів і ароматної хвої, а деякі вікна радісно підморгу-
ють гірляндами. Багато хто вже готує подарунки, купує 
або майструє ялинкові іграшки і чує уві сні бій курантів.

І, напевно, це правиль-
но, тому що саме краще 
свято – яке добре орга-
нізоване. Дійсно, важли-
во розробити культурну 
програму на Новий рік, 
особливо, якщо в сім’ї є 
діти.

Вони із задоволенням 
приймуть пропозицію 
дорослих допомогти в 
прикрасі будинку і ялин-
ки, по змозі допоможуть 
мамі в приготуванні 
страв.

Що ж можна  
запропонувати 
для дитини  
в новорічну ніч? 

Якщо це малюк, то, до-
зволивши трохи посиді-
ти за столом з батьками, 
його відправляють спати. 
Старші діти можуть після 
новорічного тосту поди-
витися телевізор, відпра-
витися разом з батьками 
на прогулянку або салют. 
Традиційно на вулиці всі 
висаджують в повітря 
хлопавки і петарди, за-

пускають ракети. Тому, 
якщо дитина боязка і по-
лохлива, краще в ново-
річну ніч для неї залиши-
тися вдома.

І нехай напередодні 
Нового року син або до-
чка ляжуть спати, зате їх 
чекають такі довгі і такі ве-
селі новорічні канікули.

Щоб канікули були за-
пам’ятовуючими і ці-
кавими, а у дітей було 
відчуття свята, батьки 
повинні постаратися ор-
ганізувати дозвілля твор-
чо і зі смаком.

Для найменших бу-
динки культури, театри 
та інші організації про-
водять ранки. Дід Мороз 
і Снігуронька, а іноді й 
інші казкові персонажі 
проводять інтерактивну 
театральну виставу для 
малюків. Практично за-
вжди в програму таких 
ранків входять конкурси 
з призами і загадки. 

Для дітей старше орга-
нізовуються ялинки зо-
всім іншого рівня – не 
такі, як для крихт.

Спільний сімейний по-
хід в кіно можна перетво-
рити на справжнє свято: з 
морозивом після сеансу і 
довгою прогулянкою по 
засніжених вулицях.

До речі, прогулянка і 
сама по собі може бути 

цікавою. Шумні ігри в 
парку, сніжки, доганялки 
– все це обожнюють ма-
люки і молодші школярі. 
А який же Новий рік без 
снігової баби і нарядної 
ялинки? У дворі мож-
на прикрасити маленьку 
ялиночку простими са-
моробними іграшками і 
зліпити шикарного сні-

говика у формі Діда Мо-
роза.

Чимале задоволення 
принесуть дітям візити 
до друзів і родичів з об-
міном подарунками і ве-
селими іграми. А як бу-
дуть раді онукам бабуся 
і дідусь! Неодмінно треба 
відвідати людей похило-
го віку і обов’язково по-

грати всією сім’єю в на-
стільні ігри: доміно, лото, 
ерудит. У поєднанні з ба-
бусиними пиріжками і 
ароматним чаєм, це буде 
просто чудово.

І все-таки, найважли-
віші компоненти вдалого 
свята для дітей – це радіс-
ний настрій батьків, до-
брі і щирі слова одне од-
ному, світлі промінчики в 
очах тата і ласка мами. Ну 
що ще треба крихітці для 
щастя? Ну, може, тільки 
пакунок з солодощами і 
потримати Діда Мороза 
за бороду.

g Своїми руками

Зимовий виріб 
«Падає сніг»
Спостерігати за при-
родним явищем дуже 
цікаво і захоплююче. За-
цікавте малюка тим, що 
відбувається за вікон-
цем. Можете, запропо-
нувати малюкові зроби-
ти виріб своїми руками 
– оригінальну хмаринку 
зі сніжинками.

 Для виготовлення виро-
бу знадобляться: кольоровий 
картон,  дерев’яна паличка або 
гілочка,  скріпки, нитка,  ножиці, 
дірокол та  скотч.

 1. Візьміть блакитний картон 
формату А4 і виріжте хмаринку. 
У нижній частині зробіть декілька 
дірочок діроколом.

2. На задній стороні хмаринки у 
верхній її частині приклейте скот-
чем дерев’яну паличку і з двох 
сторін прив’яжіть нитку, щоб мож-
на було повісити хмаринку на стіну.

3. Канцелярські скріпки ви-
гніть, щоб вийшла буква S і утво-
рилися гачки.

 4. З білого картону виріжте сні-
жинки і зробіть на них отвори ді-
роколом.

 5. Розвісьте скріпки одним кін-
цем на хмаринці, а на інший кі-
нець повісьте сніжинки.

Новорічна 
сніжинка

Для виготовлення виробу зна-
добляться:
• макарони – круглі, бантики і 

трубочки;
• клей-пістолет (або силікон);
• фарба. Купіть перламутрову 

емаль, яка не має запаху;
• блискітки (для посипання сні-

жинки) та  пензлик.
1. Для початку відберіть най-

більш рівні макаронні кружечки і 
викладіть форму сніжинки. 

2. Склейте макаронні кружечки 
між собою, використовуючи клей-
пістолет.

3. Тепер візьміть фарбу і пен-
зликом акуратно почніть фарбу-
вати сніжинку.

4. На готову сніжинку одягніть 
ниточку або блискучий дощик.

Удачі в творчості!

g Тонкощі психології 
Пишемо листа Дідові Морозу
Лист Дідові Морозу – одна із найбільш значущих подій для 
дитини. І підійти до цієї справи треба з цілковитою від-
повідальністю! Пам’ятай про те, що дитяча пам'ять – 
дуже чіпка, і деякі несуттєві на перший погляд нюанси 
можуть запам'ятатися на  все життя…   

Тому, беручись за написання листа, дотримуйся 
нескладних «правил безпеки».

Топ-6 веселих новорічних ігор 
Ці ігри розвеселять не лише маленьких гостей, але й дорослих.

1. Риболовля. Натягаємо мотузку, на неї 
підвішуємо на ниточках маленькі подарун-
ки – іграшки, цукерки, брелоки, повітряні 
кульки. Учасникам по черзі зав'язують очі та 
дають у руки ножиці, підводять до мотузки, 
щоб вони вибрали навмання та зрізали собі 
подарунок. І так, поки призи не закінчаться.

2. Конкурс для рукодільниць. Діти ви-
різають із паперу або серветок сніжинки. Хто 
більше і краще – той і переможець.

3. Капелюх із підказками. У капелюх 
складаються записочки, в яких є підказка, де 
захований подарунок. І поки діти гасають по 
дому, дорослі проводжають старий рік.

4. Ніс для Діда Мороза. На великому ар-

куші паперу малюємо Діда Мороза, але без 
носа. Прикріплюємо портрет на стіну. Тепер 
діти по черзі із зав'язаними очима намагають-
ся прикріпити пластиліновий ніс Дідові Морозу. 
Виграє той, хто прикріпить ніс у правильне міс-
це.

5. Згадати все. Діти протягом хвилини 
уважно дивляться на ялинку. Потім відверта-
ються та розповідають, які іграшки на ній ви-
сять. Виграє той, хто згадає більше іграшок.

6. Одежна метушня
Для гри треба багато старого одягу велико-

го розміру. За 5 хвилин діти повинні одягти 
якнайбільше речей. Виграє той, хто одяг-
неться «найтепліше».

 Українському Діду Мо-
розу можна написати 

за адресою:
пошта Діда Мороза, 

вул. Хрещатик, 22, м. 
Київ-1, Україна – 01001
 

Санта Клаусу у Фінляндію:
 Santa Claus, Post offіce Arctіc cіrcle, 96930, 
Rovanіemі, Fіnland
 Російському Діду Морозу:
Будинок Діда Мороза, місто Великий Устюг, Во-
логодська обл., 162390 Росія. Діду Морозу

А можна не шукати різдвяного чарівника 
в далеких краях і написати нашому україн-
ському Святому Миколаю. В Україні є аж дві 
резиденції Святого Миколая: 78633, Івано-Фран-
ківська обл., Косівський район, с. Пістинь, елек-
тронна пошта st.nicholas.estate@gmail.com

 Або ж листа Святому Миколаю можна наді-
слати за такою адресою: 03061, м. Київ, вул.  
М. Донця, 2, «Мамаєва Слобода». Надсилай листа 
обов'язково з позначкою «Резиденція Святого 
Миколая».

Лариса ВОРОБЙОВА. 

Правило перше: 
Дід Мороз приносить подарунки не лише чемним дітям! Він 

любить усіх. Ця батьківська хитрість про гідних подарунка дітей 

– дуже неоднозначна і запросто може стати першопричиною 

серйозних комплексів. Дитячою радістю, очікуванням подарун-

ків не можна маніпулювати! І тим більше, створювати у малюка 

відчуття власної неповноцінності, неучасті у загальному святі. 

Правило третє. 
Налагодь із Дідом Моро-

зом зворотний зв'язок. Ор-
ганізуй відповідний лист 
малюкові від Діда Мороза. 
А в листі склади казку про 
те, як в останню мить Дідо-
ві Морозу довелося відда-

ти найбільший пода-
рунок, призначений 
твоєму маляті, якійсь 
дуже вже нещасній 
дівчинці. З дитячого 
будинку, наприклад. 

Це, звісно, в тому ви-
падку, якщо найзаповітні-
шу мрію дитини реалізува-
ти не вдалося. 

Якщо все вдалося – про-
сто  постарайся в листі до-
нести до дитини, як Дід 
Мороз її любить і захоплю-
ється нею! Можливо, це й 
буде найбільшою радістю 
малюка.

          Правило друге: 
Уникай несправджених  на-

дій. На жаль, можливості Діда 
Мороза обмежені… На жаль, на 
жаль… Факт сумний, а з погляду 
дитини – малопояснимий. 

Що ж робити? Пояснювати 
дитині, що скромність доречна 
навіть у заявках Дідові Морозу? 
Зруйнуєш дитині казку… 

Дай Дідові Морозу право ви-
бору! Влаштуй невелику ви-
ставу: покажи у ролях, як читає 
Дід Мороз листи, як їх багато, як 

він, бідолашний, нама-
гається всім допомогти, 
всіх порадувати, нікого 
не образити. 

Допоможи дитині так на-
писати листа, щоб у Діда Моро-
за був вибір: він може принести 
супермашину, а може – книжку 
або конструктор. І подбай про 
те, щоб той подарунок, який ти 
плануєш купити дитині, теж по-
трапив до списку. І до того ж, на 
перші позиції.  

Адреси справжніх  
Дідів Морозів

Новорічний серпантин
За
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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
Що таке принцип 
екстериторіальності 
в роботі швидкої 
допомоги?

Щоб зменшити час доїзду карети 
«швидкої» до пацієнта, починаючи з 1 
січня 2012 року, на всій території Дні-
пропетровської області діє принцип екс-
територіальності. Це означає, що тепер 
на виклик приїжджає «швидка», яка 
знаходиться найближче до пацієнта не-
залежно від його місця знаходження. Це 
стало можливим завдяки єдиному фі-
нансуванню служби швидкої допомоги 
з обласного бюджету. Приміром, раніше 
карета «швидкої» з Дніпропетровсько-
го району не могла виїхати на виклик у 
Магдалинівський район, а «швидка» з 
міста Дніпропетровськ не могла обслу-
говувати пацієнтів з Дніпропетровського 
району. Завдяки цьому досягнуто ре-
кордного виконання нормативів доїзду 
«швидкої» (понад 90% викликів): до 10 
хвилин у містах та до 20 хвилин – у сіль-
ській місцевості.

g Актуально

У яких випадках треба викликати 
екстрену швидку допомогу?
Ще влітку нинішнього року главою нашої 
держави був підписаний Закон України 
«Про екстрену медичну допомогу». 
В ньому, зокрема, регламентувались 
критерії розподілу звернень громадян за 
швидкою медичною допомогою.

Нещодавно (а точніше 
– 21 листопада ц.р.) Ка-
бінетом Міністрів Укра-
їни була прийнята й по-
станова «Про норматив 
прибуття бригад екстре-
ної (швидкої) медичної 
допомоги на місце події».

– У цьому документі 
надаються роз’яснення 
щодо критеріїв розпо-
ділу звернень, залежно 
від стану пацієнта, на 
екстрені та неекстре-
ні, – коментує головний 
лікар міського Центру 
здоров’я Лілія Веровен-
ко. – Зокрема, до катего-
рії екстрених належать 
звернення стосовно па-
цієнта, який перебуває 
у невідкладному стані, 
що супроводжується 
знепритомленнями, су-
домами, раптовими роз-

ладами дихання, болем 
біля серця, блюванням 
кров’ю, гострим болем у 
черевній порожнині, зо-
внішньою кровотечею, 
ознаками гострих інфек-
ційних захворювань. А 
також характеризується 
гострими психічними 
розладами, які загрожу-
ють життю й здоров’ю 

пацієнта або інших осіб. 
Коли це зумовлено всіма 
видами травм (поранен-
ня, переломи, вивихи, 
опіки, важкі забої, трав-
ми голови), ураженням 
електричним струмом, 
блискавкою, теплови-
ми ударами, переохоло-
дженням, асфіксією всіх 
видів (утоплення, потра-
пляння сторонніх пред-
метів у дихальні шляхи). 
Коли є, приміром, ушко-
дження різної етіології 
під час надзвичайних си-
туацій (дорожньо-тран-
спортних пригод, аварій 
на виробництві, стихій-
них лих), отруєння, уку-
си тварин, змій, павуків 
та комах, порушення 
нормального перебігу ва-
гітності (передчасні по-
логи, кровотеча тощо).

До категорії екстрених 
також належать звернен-
ня медичних працівників 
щодо транспортування 
пацієнтів, які перебува-
ють у стані, що потребує 
обов’язкового медично-

го супроводження і тер-
мінової госпіталізації до 
стаціонарних закладів 
охорони здоров’я.

– За якими номерами 
в таких випадках треба 
негайно телефонувати 
до станції швидкої до-
помоги?

– За єдиним телефон-
ним номером екстреної 
медичної допомоги 103 
або 112.

– А які звернення паці-
єнтів, Ліліє Олексіївно, 
належать до категорії 
неекстрених?

– Такі, за яких стан па-
цієнтів не є невідкладним 
і супроводжується рап-
товим підвищенням тем-
ператури тіла з кашлем, 
нежиттю, болем у горлі, 
головним болем, запамо-
роченням, слабкістю, бо-
лем у попереку, суглобах 
(радикуліт тощо), під-
вищенням артеріально-
го тиску, больовим син-
дромом у онкологічних 

хворих. А також алко-
гольним, наркотичним, 
токсичним, абстинент-
ним синдромом. І зу-
мовлений загостренням 
хронічних захворювань 
у пацієнтів, які перебу-
вають під наглядом сі-
мейного або дільничного 
лікаря з приводу гіперто-
нічної хвороби, виразки 
шлунка та дванадцяти-
палої кишки, хронічного 
запалення печінки, жов-
чного міхура, хвороби 
нирок, суглобів тощо. У 
цих випадках потрібно 
викликати по телефону 
додому дільничного (сі-
мейного) лікаря.

До цього варто дода-
ти: зазначена постанова 
Кабміну України вступає 
в силу 1 січня 2013 року, 
одночасно із Законом 
України «Про екстрену 
медичну допомогу», що 
був підписаний Прези-
дентом України 14 серп-
ня цього року.

Віталій ТКАЧУК. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Лілія Веровенко.

Обережно, ожеледиця
Перед виходом 
із будинку

Змайструйте на підошви та 
каблуки вашого взуття «льо-
доступи».

Пам’ятайте, що кращими 
для льоду є підошви з мікро-
пористої чи іншої м’якої осно-
ви та без великих каблуків.

Людям похилого віку кра-
ще в «слизькі дні» взагалі не 
виходити з будинку.

Прогулянки вагітних жінок 
в ожеледицю без супрово-
дження – небезпечно для 
здоров’я.

Не виходьте без потреби на 
вулицю, якщо ви слабкі та не-
спритні.

Зачекайте поки не при-
беруть сніг і не розкидають 
пісок на обмерзлий тротуар.
Як можна зменшити 
ризик травм 
у ожеледицю

1. Ходити, не поспішаючи.
2. При порушенні рівно-

ваги – швидко присядьте, 
це найбільш реальний шанс 
утриматися на ногах.

3. Не тримайте руки в ки-
шенях – це збільшує можли-
вість не тільки падіння, але і 
більш важких травм, особли-
во переломів.

4. Обходьте металеві криш-
ки люків.

5. Не прогулюйтесь з само-
го краю проїжджої частини 
дороги.

6. Не перебігайте проїжджу 
частину дороги під час сніго-
паду та в ожеледицю.

7. Небезпечні прогулянки 
в ожеледицю в нетверезому 
стані.

8. Тримайтесь подалі від 
будинків – ближче до середи-
ни тротуару.

9. Якщо ви впали і через 
деякий час відчули біль у го-
лові, нудоту, біль в суглобах, 
утворилися пухлини – термі-
ново зверніться до лікаря в 
травмопункт.

10. Будьте обережними, 
коли виходите на вулицю. 
Пам’ятайте, що в ожеледи-
цю найчастіше трапляються 
струси, переломи, вивихи, 
розтяги та розриви.

Управління з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населення 

виконкому міськради.

g Медична абетка

Допоможи собі сам
Розболівся зуб. Ретельно пропо-

лощіть рот теплою водою із питною содою 
(1 ч. ложка на склянку води). Або розжуй-
те і довго не ковтайте таблетку анальгіну. 
У крайньому випадку можна прикласти 
до хворого зуба ватку, просочену вало-
кордином.

Запаморочилось у голові, 
впав тиск. Не лягайте і не заплю-
щуйте очі – буде ще гірше. Зручніше 
сядьте, розстебніть комір і промаса-
жуйте скроні круговими рухами за го-
динниковою стрілкою. Маєте під рукою 
парфуми або лимон? Дуже добре. Ввіт-
ріть у скроні кілька крапель. Якщо ма-
єте змогу, випийте гарячої кави серед-
ньої міцності.

Втомилися і почервоніли 
очі. Намочіть ватні диски у міцному хо-
лодному чаї і потримайте на повіках 10-15 
хв. Набряк і втому з очей допоможе зняти 
компрес із скибочок свіжого огірка.

Зранку нудить. Якщо жінка не 
вагітна, то нудота вранці є, скоріш за все, 
ознакою порушення моторики 
шлунка. Щоб підсилити моторику, 
потрібні природні окислювачі — 
журавлина, брусниця, аґрус, гра-
нат. Добре у такому випадку ви-
пити натщесерце гоголь-моголь. 
Також добре усуває нудоту відвар 
м’яти перцевої або лимоннику.

З носа несподівано 
потекла кров. Не лягайте, не 

закидайте голову. Потрібно сісти, злегка 
нахилитися вперед, покласти на переніс-
ся міхур із льодом, але якщо немає під 
рукою льоду, то прикладіть хоча б змоче-
ну холодною водою хустинку. Потім міцно 
притуліть крила носа до носової перего-
родки і тримайте так 2-3 хв.

g Рекомендації для вас

Болять зуби? Обстежте нирки та печінку
За статистикою, на карієс хворіє до 95% людей в усьому 
світі. І навіть у тих, хто регулярно відвідує стоматолога і 
виконує всі рекомендації з догляду за зубами, теж є пробле-
ми. Виявляється, зуби реагують на негаразди в організмі.

Проаналізувавши стан зубів і за-
хворювання, наявні у людини, вчені 
дійшли висновку, що кожен хворий 
зуб безпосередньо пов’язаний із не-
здужанням якогось внутрішнього 
органу. Наприклад, нездорові ниж-
ні ікла свідчать про те, що нездоро-
ва печінка. Про стан підшлункової 
залози «розкажуть» корінні зуби, 
а про хвороби суглобів ніг – пере-

дні зуби верхньої і нижньої щелеп.
Про негаразди у травній системі 

свідчать ясна: у тих, кому допікає ви-
разка шлунка або 12-палої кишки, 
здебільшого розвивається пародон-
тоз. Крім того, при виразці шлунка 
на зубах з’являється надмірне від-
кладення каменю.

Трапляється, що зуб болить, а сто-
матолог не знаходить карієсу. При-
чиною неприємних відчуттів можуть 
стати перепади тиску, наприклад, 
при гіпертонічних кризах або напа-
дах стенокардії. Карієс також може 
стати причиною постійної мігрені. 
Причом, буває, що сам зуб не болить.

Невизначений, але втомливий го-

ловний біль з’являється також, коли 
виникає запалення у зубах нижньої 
щелепи. Якщо ж карієсом уражено 
зуби верхньої щелепи, головний біль 
сильний і виразний: біль від хворих 
іклів віддає у скроню, а від жувальних 
зубів – у тім’яно-потиличну ділянку.

Залежно від того, який зуб ура-
жений карієсом, можна визначити, 
якому внутрішньому органу потріб-
на допомога:
1-2 верхні і нижні зуби (різці) – 

сечовий міхур, нирки, суглоби, вуха;
3 (ікла) – жовчний міхур, печін-

ка, суглоби ніг, очі;
4-5 малі корінні зуби – шлунок, 

селезінка, підшлункова залоза, рото-
ва порожнина, глотка;
6-7 великі корінні зуби – легені, 

пряма кишка, суглоби рук, ніс;
8 великий корінний зуб – серце, 

тонка кишка, суглоби рук, язик.

Перед тим, як скориста ти ся порадами, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем

Аби бути здоровими, 
скажіть «Ні!»:
нерегулярному і надмірному харчуванню;
зайвій вазі та лінощам;
 стресам та нервовій напрузі;
вузькому взуттю;
тісній спідній білизні;
курінню.

g Перед виходом на вулицю
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«Хоббіт:  
Неждана 
подорож»

Пригоди,  
фантастика.

Кінотеатр: 
«Мультиплекс», 
тел.: 493-83-63,  

493-84-74.

Виставка 
пластичної 
мініатюри

Василя  
Новікова.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

Персональна 
виставка

заслуженого 
художника 

України  
Л. Давиденка.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

Виставка 
вишивки

Галини 
Шуляківської 
з нагоди Дня 

інвалідів.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

«Слово рідне 
в промінні 

чарівної ниті»
Персональна 
виставка кри-

ворізької поете-
си та народної 
умілиці Лідії 
Челнокової.

Філія КЗК «Міський 
історико-крає-

знавчий музей» 
сел. Веселі Терни – 

10.00-17.00. 
Тел.: 35-13-66.

«Скарби 
курганів 

Криворіжжя»
Виставка нових 
над ходжень з 

архео логії 2008-
2011 років.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00. 

Тел.: 90-27-56.

«Золотий 
фонд музею»

Виставка  
обра зо творчого 
мистец тва (із 

фондів музею).
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

«Повір  
у себе»

Конкурс робіт 
молодих митців.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00. 
Тел. 90-37-59.

g Вистави g Гастролі

«НичегоСебе-
Квартирка»

Комедія.
Криворізький 

академічний театр 
драми та музичної 
комедії ім. Тараса 

Шевченка.  
23 грудня о  17.00. 

Тел.: 92-33-00.

«Весна. Літо. 
Осінь. Зима і…»

Пластична  
драма в стилі 
комедії масок. 

Криворізький  
академічний міський 

театр музично- 
пластичних мистецтв 

«Академія руху». 
22 грудня о 12.30. 

Тел.: 440-19-80.

«Витівки 
Хануми»

Вистава.
Криворізький 

академічний театр 
драми та музичної 
комедії ім. Тараса 

Шевченка.  
22 грудня о 17.00.

 «Зірка надії»
V міський  

конкурс юних  
віолончелістів.
Криворізька му-

зична школа №14,  
22 грудня о 10.00. 

Тел.: 95-30-22.

g Виставки

Афіша

g Кіно

«Мій хлопець 
– псих»

Драма, комедія.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

«Чоловік  
нарозхват»

Комедія.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс»,  
«Одеса-кіно», 

тел.: 493-09-09,  
«Олімп».

«Заміж  
на два дні»

Комедія,  
мелодрама,  

пригоди.
Кінотеатр: 

«Мультиплекс».

«Хмарний 
атлас»

Детектив, дра-
ма, фантастика.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно».

«Студия Квартал 95»
С новой программой  

и the best.
Вход: от 100 грн. до 450 грн.

ДМиС, ул. 22-го Партсъезда, 10а,  
22 декабря с 19.00 до 21.00. 

Тел.: 74-80-56, 74-36-40.

Виставка
робіт обра-
зотворчого 
мистецтва 

криворізьких 
художників-

членів  Націо-
нальної спілки 

художників 
України з наго-
ди 20-ї річниці  

Криворізької ор-
ганізації НСХУ.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

«Вартові 
легенд» 

3D
Мультфільм,  

пригоди.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

«Соловей 
Розбійник»

Бойовик, комедія, 
пригоди.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс»,  

«Одеса-кіно», 
тел.: 493-09-09. 

«Рейс»
Драма.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно», 
«Олімп», 

тел.: 440-07-77.  

«Бригада: 
Спадкоємець»

Бойовик.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», 

«Олімп».

«10 років 
потому»

   Драма, комедія, 
мелодрама.
Кінотеатр: 

«Мультиплекс».

g Творчий вечір, виставка

«Запах  
мандаринок»
Вечір творчості. 
Вхід вільний. 

28 грудня о 17.00, 
арт-клуб «Старий Двір» 
(пр. Карла Маркса, 68).

«Виставка  
живих 

тропічних 
метеликів»
На виставці 
представлені 

метелики  
Південно- 
східної  

Азії та Півден-
ної Америки.

З 20 грудня  
по 20 січня   

з 10.00 до 21.00,  
ТРЦ «Терра»,  
5-й Зарічний, 

11-К.

«Снігова 
Королева  
у цирку»
Циркова  
програма  
для дітей  

та  
дорослих.
Державний 
цирк. Тел.: 
92-88-68.

29 грудня о 
15.00.

30 грудня о 
12.00 та 15.00.

g Цирк

«Тобі, улюблене 
місто»

Концерт Володимира 
Полубоярцева. 

Криворізький академічний 
театр драми та музичної ко-
медії ім. Тараса Шевченка.  

21 грудня о 17.00.  
Телефон: 92-33-00.

«Книга  
желаний»

Вистава для дітей.
Криворізький 

академічний театр 
драми та музичної 
комедії ім. Тараса 

Шевченка.  
23 грудня об 11.00.

g Конкурс
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Різне

g Офіційно
Про планування органами місцевого  
самоврядування регуляторної політики на 2013 рік

Керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політи-
ки у сфері господарської діяльності», враховуючи пропозиції структурних 
підрозділів виконкому міської ради, з метою забезпечення прозорості та 
системного підходу до підготовки проектів регуляторних актів рішенням ви-
конкому міської ради від 12.12.2012 №350 затверджено план діяльності 
виконкому міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 
2013 рік:

Назва проекту Мета прийняття регулятор-
ного акта

Строк 
під-

готовки 
регуля-
торного 

акта

Найменування 
органу, підрозділу, 
відповідального за 
розробку проекту 

регуляторного акта

Про затвердження Поряд-
ку компенсаційних виплат 
власникам автостоянок 
вартості послуг, що надані 
безкоштовно, зі зберігання 
транспортних засобів інвалі-
дів, членів їх сімей, законних 
представників інвалідів та 
організацій 

Упровадження механізму надан-
ня пільг власникам транспорт-
них засобів, зазначеним у ст. 
30 Закону України «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів 
в Україні», та здійснення ком-
пенсаційних виплат власникам 
автостоянок (суб’єктам господа-
рювання) вартості наданих без-
коштовно послуг зі збереження 
автотранспорту пільговиків ко-
штом місцевого бюджету 

І-ІІ  
квартали

Управління праці та 
соціального захисту 
населення виконкому 
міської ради (каб.  
№ 203, тел.74-73-52)

Про затвердження Порядку 
надання дозволу на експлу-
атацію об’єкта поводження 
з небезпечними відходами

Розробка Порядку надання до-
зволу на експлуатацію об’єкта по-
водження з небезпечними відхо-
дами відповідно до вимог Закону 
України «Про дозвільну систему у 
сфері господарської діяльності»

ІІ  
квартал

Управління екології ви-
конкому міської ради
(каб.403, тел. 74-56-41)

Про затвердження міської 
маршрутної мережі паса-
жирського транспорту

Оптимізація міської маршрутної 
мережі пасажирського тран-
спорту

IV
квартал

Відділ транспорту і 
зв’язку виконкому 
міської ради (каб.155,  
тел.74-24-41)

 
Визначеним рішенням виконкому міської ради затверджено на 2013 рік 

графік здійснення заходів з відстеження результативності регуля-
торних актів; реєстр діючих регуляторних актів Криворізької міської 
ради та її виконкому і заходи щодо реалізації в місті державної ре-
гуляторної політики. Зміст зазначених документів розміщено на офіційній 
сторінці виконкому міської ради в мережі Інтернет у підрозділі «Регуляторна 
політика» розділу «Інформаційна база» www.kryvyіrih.dp.ua

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні розвитку підприєм-
ництва виконкому міської ради (каб.505, тел. 74-12-03).

Порядок призначення субсидії особам,  
які проживають у студентських гуртожитках

З 9 листопада 2011 року спрощено порядок оформлення субсидії особам, 
які проживають у студентських гуртожитках. Зокрема, вказаним особам для 
призначення субсидії необхідно надати до управління праці та соціального 
захисту населення за місцем реєстрації лише заяву, декларацію та довідки 
про доходи працездатних осіб. Інформацію про розмір плати за житлово-ко-
мунальні послуги на запит органів соціального захисту надає вищий навчаль-
ний заклад.

Також, у разі зміни розміру плати за житлово-комунальні послуги, на-
вчальний заклад повідомляє про це орган соціального захисту для проведен-
ня перерахунку призначених субсидій.

Звертатись за призначенням субсидій необхідно до управлінь праці та со-
ціального захисту населення за місцем реєстрації. 

Телефони для довідок: Дзержинський район – 92-81-40; Довгинців-
ський район – 71-44-19; Жовтневий район – 406-00-80: Інгулецький район 
– 21-39-03, 22-31-45; Саксаганський район – 64-43-83: Тернівський район – 
38-02-60; Центрально-Міський район – 90-08-26.

№ 1668. 2-комн. квартиру со «све-
жим евроремонтом» и мебелью по 
ул. Буденного, 13: 3/5, рядом парк, 
напротив магазина «Мир кафеля», не 
над дорогой, магазины, садик, школа, 
остановки рядом. Тел. 097-1880439, 
096-4723677.

№ 1681. Стиральную машинку 
«INDESIT», 850 грн., торг. Тел. 097-
3669155.

№ 1611. А/м «Волга-31029», один 
хозяин. Тел. 096-7697610.

№ 1670. ГАЗ-31105 2007 г., седан 
серебристый, отличное состояние, 
инжектор, бензин 2,3 л, г/у руля, маг-
нитола СД+МР3, сигнализация, цен-
тральный замок, электростеклоподъ-
емники, тонировка. Цена договорная. 
Тел. 067-9540858.

№ 891. Старі неробочі ТВ (лампові) 
– 20-60 грн.; холодильники – 30-60 грн.; 
газ. колонки – 100-150 грн.; пральні 
машинки – 20-50 грн.; ванни чавунні 
– 100-120 грн.; батареї, 1 секція – 12 
грн.; метал. мотлох, брухт чорних ме-
талів. Тел. 097-6189585 (передзвоню).

№ 1249. ВАЗ у будь-якому стані, 
ДЕУ, іномарку, «Славуту», «Таврію», 
мікроавтобус. Дорого. Тел. 50-22-74, 
067-9209037, 050-0412760.

№ 1692. Очень дорого! Цена до-
говорная. Старинные награды, 
знаки, документы на них. Кино-
камеру «Красногорск-3», объек-
тивы, фотоаппараты, монеты, 
иконы, фарфоровые статуэтки, 
картины, часы, статуэтки, воен-
ную форму до 1960 г., знамена, 
столовое серебро, корал. бусы, 
старин. книги, мебель, люстры, 
бивни мамонта, моржа, кашало-
та (изделия), ТВ, радио до 1955 
г. Нивелир, теодолит. Тел. 401-17-
42, 063-7670807, 066-1761807, 097-
0422903.

№ 1693. 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.

№ 1330. Покупка, продажа, ремонт 
компьютеров, мониторов, комплекту-
ющих. Запись с кассет на DVD. Пульты 

– продажа и ремонт. Соцрынок, маг. 
«Ковры». Тел. 401-33-74, 067-5980996.

№ 899. Лом черных и цветных 
металлов. Гаражи, дачные домики, 
бочки, металлоконструкции. Порез-
ка, погрузка, самовывоз. Тел. 097-
6189585 (перезвоню).

№ 1682. Очень дорого! Ордена, 
медали, нагрудные знаки «Почет-
ный...», «Заслуженный...», «От-
личный…», «Отличник...», «Удар-
ный...», «Ударник...». Награды 
царской России. Удостоверения к 
медалям, знакам, грамоты и бла-
годарности. Иконы, монеты, ста-
туэтки, столовое серебро, карти-
ны, портсигары, самовары  и мн. 
др. Тел. 408-16-68, 067-5641655.

№ 1683. ВАЗ-2101-099, «Славуту», 
«Таврию», «Ланос», «СЭНС», «Мо-
сквич». Тел. 067-9819673.

№ 1430. Ваш автомобиль на 
выгодных условиях. Возможен выкуп 

из кредита. Порядоч-
ность гарантирую. 
Тел. 067-5392676.

№ 1531. Куплю га-
раж. Тел. 067-7659992, 401-39-19.

№ 1532. КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. 
Тел. 097-5700958. Лиц. АВ № 548802 
МППУ.

№ 1684. Єдиний проїзний квиток  
№ 489 на ім’я Володько Вікторії вва-
жати недійсним.

№ 1685. Свідоцтво про право влас-
ності на кв. 39, буд. 27 по пр. Гагаріна 
на ім’я Коваля Петра Андрійовича, 
Коваль Галини Степанівни, видане 
згідно з розпорядженням В/о «Крив-
басруда» УСП від 15.01.1997 р. № 2, 
вважати недійсним.

№ 1686. Свідоцтво про право влас-
ності на кв. № 105, буд. № 5 по вул. 
Горького на ім’я Геворкинц (Балан-
діна) Валентини Сергіївни, Бояркіна 
Павла Івановича, Бояркіна Дениса 
Івановича, Бояркіна Сергія Іванови-
ча, видане згідно з розпорядженням 
УЖКГ № Ц-100 від 30.04.2008, вважати 
недійсним.

№ 1687. Свідоцтво про право влас-
ності на ім’я Стигарь Вікторії Дмитрів-
ни, Стигарь Миколи Олександрови-
ча, видане згідно з розпорядженням 
УЖКГ № С 834 від 6.06.2000, вважати 
недійсним.

№ 1688. Свідоцтво про право влас-
ності на кв. № 12, буд. № 16 по вул. 
Булди на ім’я Серпінського Віктора 
Вільгельмовича, видане згідно з роз-
порядженням Криворізької тепло-
централі від 20.08.1993 № 43, вважати 
недійсним.

№ 1689. Свідоцтво про право 
власності на кв. 51, буд. 19 по вул. 27 
Партз’їзду на ім’я Будяка Володимира 
Георгійовича, Будяк Людмили Вікто-
рівни, Будяк Катерини Володимирів-
ни, Будяка Сергія Володимировича, 
видане згідно з розпорядженням ВАТ 
«Інгулецький гірничо-збагачуваль-
ний комбінат» № 2886а від 15.02.2000, 
вважати недійсним.

№ 1695. Студентський квиток, ви-
даний Політехнічним коледжем на 
ім’я Рибака Віталія Івановича, вважа-
ти недійсним.

• ПОБУТОВА ТЕХНІКА

№ 15. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КІВ. Гума. Будинок «Ремпобуттехні-
ка», пр. Миру, 29-В, 8. Тел. 74-52-59, 
401-50-38, 067-5993757. Професіо-
налізм.

№ 681. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКІВ ВДОМА. Гарантія. Тел. 95-
66-68, 067-3165901, 050-5614766. 
Ремонт пральних машин. Тел. 440-
38-10, 401-57-12. Майстерня – вул. 
Кремлівська, 28.

№ 16. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КІВ. Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 
401-02-85, 097-7795606. Дешево.

№ 1486. Гарантійний ремонт хо-
лодильників вдома. Заміна ущіль-
нювальної гуми. Тел. 401-23-92, 067-
9678246, 28-28-72.

№ 1690. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
с ГАРАНТИЕЙ. Тел. 36-45-65, 067-
5827721.

№ 1302. Ремонт ПРАЛЬНИХ МА-
ШИН, МІКРОХВИЛЬОВОК, ТV, КО-
ФЕ-МАШИН, БОЙЛЕРІВ. Тел. 440-
18-10.

№ 701. Ремонт ТВ. Тел. 401-82-63, 
067-3981097.

№ 1612. Ремонт ТВ любых. Тел. 74-
62-78, 097-2824057, Кондратьевич.

• ПАМ’ЯТНИКИ
№ 1502. Гранит (каталог – бо-

лее 90 образцов), крошка, 
бетон; оградки, столики, 
скамейки. Укладка плитки 
недорого и качественно. 
Тел. 440-50-39, 401-17-82, 
098-1229633, ул. Телевизи-
онная, 1-А.

№ 1360. ПАМЯТНИКИ. Пл. АРТЕ-
МА, 3. Тел. 401-26-28. Выставочный 
зал (более 80 образцов). Професси-
ональное художественное оформ-
ление. Беспроцентная рассрочка. 
Срочные заказы от трех дней. Хра-
нение бесплатно. Благоустройство 
места на кладбище. Пенсионерам 
скидки. Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 401-
26-28, 098-0421494.

№ 1465. Памятники. Пионер. Тел. 
66-10-77, 406-43-50.

 • МЕБЛІ

№ 1691. Перевезу меблі та ін. 
Послуги вантажників. Недорого. 
Тел. 401-31-05, 067-5671948.

№ 1573. Ремонт любой мебели, 
шкафа, комода, кровати. Перетяжка 
кресел, диванов, реставрация сту-
льев. Тел. 410-07-44, 097-3853008.

№ 1694. ПЕРЕТЯЖКА И ИЗГО-
ТОВЛЕНИЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
РАССРОЧКА НА 10 мес. ПЕНСИ-
ОНЕРАМ СКИДКА, БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР ТКАНИ. Тел. 410-12-77, 406-
28-77.

№ 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 ГОРО-
ДУ БЕСПЛАТНО+СКИДКА КАЖ-
ДОМУ КЛИЕНТУ 20%. Тел. 097-
3223562, 401-39-01, Звоните, не 
пожалеете!

• ІНШЕ
№ 1469. ГАЗ-53. НЕДОРО-

ГО ЗАВЕЗЕМ ПЕСОК РЕЧНОЙ, 
КАРЬЕРНЫЙ, ШЛАК, ГРАНШЛАК, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ, КЕ-
РАМЗИТ, ЦЕМЕНТ. ВЫВОЗ МУСОРА 
НЕДОРОГО. Тел. 067-4993888, Юрий.

№ 989. Спил деревьев. Порезка, 
вывоз, корчевка, обрезка кустов. 
Тел. 097-0341978.

№ 1192. Спил деревьев бензо-
пилами (с автовышкой). Порезка, 
вывоз, корчевка. Продаю дрова 
круглогодично. Тел. 098-6929955.

№ 1608. ЧИСТКА КАНАЛИЗА-
ЦИИ И ВЫГРЕБНЫХ ЯМ.  Тел. 097-
3406107.

№ 1613. Ремонт и установка 
тепловых счетчиков, водяных, 
бойлеров, колонок, батарей, 
электросчетчиков; замена труб. 
Тел. 66-05-47, 098-4842663.

№ 1614. РЕМОНТ ВОДОПРОВО-
ДА В ЧАСТНЫХ ДОМАХ. Тел. 096-
1217344.

№ 1512. Врезка замков. Утепле-
ние, обшивка дверей, лоджий бал-
конов пластиком. Тел. 401-35-15, 
098-2413969, 65-98-52.

№ 1511. РЕСТАВРАЦИЯ 
СТАРЫХ ВАНН БЕЗ НАРУШЕНИЯ 
РЕМОНТА! ДОГОВОР! ГАРАНТИЯ! 
КАЧЕСТВО! Тел. 404-91-04, 098-
6585254.

№ 1601. Эмалировка ванн. Тел. 
096-2452758, 27-58-95.

№ 128. Адвокат – юридичні кон-
сультації, захист інтересів у суді. 
Св. № 617 від 11.02.2011 р. Тел. 
401-68-86, 091-3256886.

№ 203. АДВОКАТ. Всі види юри-
дичних послуг. Звертатись: вул. 
Курчатова, буд. 7, кв. 3 (р-н кіноте-
атру «Юність»). Св. № 420. Тел. 401-
32-75, 050-5600358.

№ 1655. АДВОКАТ: всі види пра-
вової допомоги. Звертатись: пр. К. 
Маркса, 52 («Мрія»), офіс 313. Тел. 
401-04-34, 097-0444425. Свід 2254.

№ 1632. Курси перукаря і крав-
ця. Тел. 096-6699770.

№ 1558. Цифровое спутниковое 
ТВ. Без абонплаты, 650 грн., 1 год 
гарантии. Ремонт антенн. Тел. 097-
9569771.

№ 1633. ШКОЛА ВОДИТЕЛЬ-
СКОГО МАСТЕРСТВА при АС-
СОЦИАЦИИ КАСКАДЕРОВ 
«ТОРНАДО» проводит обучение 
безопасного управления авто-
мобилем в различных дорожных 
условиях с автоматической ко-
робкой передач и механической. 
Базовая подготовка, габаритная, 
контраварийная, экстремальное 
вождение. Тел. 067-7187434, 067-
2984216.

№ 1657. КИНОЛОГИЧЕСКИЙ 
КЛУБ «АПОРТ» ПРЕДЛАГА-
ЕТ: ОРГАНИЗАЦИЮ ДРЕССИ-
РОВКИ СОБАК; ОФОРМЛЕНИЕ 
ПЛЕМЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ, а 
ТАКЖЕ РАСПОЛАГАЕТ ИНФОР-
МАЦИЕЙ о ИМЕЮЩИХСЯ в ГОРО-
ДЕ ЧИСТОПОРОДНЫХ ЩЕНКАХ, 
КОТОРЫЕ ПРОДАЮТСЯ. Тел. 098-
9165844.

№ 1530. Сниму квартиру на 
длительный срок, желательно с ме-
белью. Тел. 067-7659992, 401-39-19.

№ 1634. Київський лікар психо-
терапевт-нарколог Гарницький В.П. 
допоможе бажаючим позбавитись 
АЛКОГОЛЬНОЇ, ТЮТЮНОВОЇ, ІГРО-
ВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ. Виводить із за-
пою, зменшує зайву вагу,  лікує ену-
рез, заїкання, гіпертонію, невроз. 
Прийоми: 22, 23, 24 грудня 2012 р. 
Тел. 401-25-42, 067-7992465. (Ліц. 
МОЗУ № 492005 від 14.12.2009 р.).

№ 1635. ПРИЕМ ВРАЧА-ЭНДО-
КРИНОЛОГА 1 КАТЕГОРИИ РАХ-
МАН А.М. в ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕ-
СКОЙ АПТЕКЕ по ул. ПУШКИНА, 
14. Лиц. АВ 431404 от 2.10.08. Тел. 
493-80-46, 493-80-47.

№ 512. ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ и 
ИХ РОДИТЕЛЕЙ! ЗИМНИЕ КА-
НИКУЛЫ в КАРПАТАХ – ИВАНО-
ФРАНКОВСК, ЯРЕМЧЕ, БУКОВЕЛЬ, 
ЛЬВОВ.  С 6.01. по 10.01.2013 г. 
НАШ АДРЕС: ул. МУСОРГСКОГО, 
19. Тел. 51-00-24, 51-02-63. Лиц. АГ 
№ 580687 от 18.11.2012 г.

№ 1618. Требуется диспетчер. 
Тел. 097-3052016.

№ 1642. Работа на дому. Диспет-
чер. Тел. 096-4128990.

№ 1659. РАБОТА МОЛОДЫМ 
ПЕНСИОНЕРАМ. ОФИС. 2500-2600 
грн. Тел. 067-5865391.

№ 1660. СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА 
В ОФИСЕ. АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в КОЛЛЕКТИВЕ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ. 2000-2500 
грн. Тел. 067-5865108.

№ 1661. ВАКАНСИЯ ДЛЯ СПЕЦИ-
АЛИСТА В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ. 
ДОХОД. Тел. 098-2435429.

№ 1667. Энергичные пенсионеры! 
Хотите пополнить свой бюджет? Ра-
бота в офисе. Дружный коллектив. 
Тел. 067-5693287.

№ 1676. Работа молодым пенси-
онерам. Можно без опыта. Обучим, 
доход. Тел. 067-8539123.

№ 1677. Требуется сотрудник. 
Функции диспетчера, прием звон-
ков. Тел. 096-8114022.

19 декабря 2012 г.  
исполняется 5 лет  

светлой памяти

ГРИБЕНКО  
Владимира  
Петровича.

Кто знал его, с кем работал, 
делил со всеми радости и горес-
ти, вспомните и помяните.

Жена,  
дети, правнук.
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19.12.2012    20.12.2012

1. Нема помітних збурень.
2. Невеликі збурення.
3. Слабка геомагнітна буря.
4. Мала геомагнітна буря.
5. Помірна геомагнітна буря.
6. Сильна геомагнітна буря.
7. Жорсткий геомагнітний шторм.
8. Екстремальний шторм.

g Погода
Малохмарно

За даними Українського гід-
рометцентру, у четвер очіку-
ється малохмарна погода. Тем-
пература вночі до 11 градусів 
морозу, вдень до 9 градусів мо-
розу. Вітер північно-східний, 
6 м/сек. Атмосферний тиск 
754…757 мм рт. ст. 

12 21 31 33 35 38

19-20 грудня

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного 
розіграшу 
10 000 000 гривень

g Лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1220 
виграшні номери 15.12.2012 

джек-пот  9 500 000

2:00 2 1
5:00 3 1
8:00 2 1

11:00 2 2
14:00 2 2
17:00 2 1
20:00 2 1
23:00 1 2

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 2 11383.00
4 191 166.00
3 3240 16.00
2 25378 6.00
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g Гороскоп

Овен (21.03-20.04)
Ви ризикуєте припуститися по-

милок, якщо прислухатиметеся до 
чужих порад. Як кажуть, людей слу-
хай, але свiй розум май. Друга поло-
вина тижня сприятлива для сiмейних 
справ.

Телець (21.04-21.05)
Висока вiрогiднiсть конфлiктiв iз 

керiвництвом, а лiнь i повiльнiсть 
тiльки сприятимуть цьому. Сконцен-
труйтеся на справах, якi залежать вiд 
вас, i готуйтеся вiдповiдати за зро-
блене.

Близнюки (22.05-21.06)
Зараз ви постанете перед склад-

ним вибором, про таку ситуацiю 
кажуть: «Мiж двох вогнiв». Умiння 
спокiйно дивитися на проблему з усiх 
бокiв допоможе прийняти правиль-
не рiшення.
Рак (22.06-23.07)

Дiлова активнiсть у серединi тиж-
ня перевершить усi сподiвання. Ви 
займатиметеся справами, якi довго 
вiдкладали. У вихiднi ви займатиме-
теся буденними проблемами.

Лев (24.07-23.08)
Для вас склалася неприємна 

ситуацiя. Щоб прожити без втрат, 
вiдмовтеся вiд ризикованих обору-
док. Направте енергiю в мирне рус-
ло, займiться фiзичними наванта-
женнями.

Діва (24.08-23.09)
Зараз будуть доречними поради 

й участь колег, будьте вiдкритi для 
спiвробiтництва. У четвер проявiть 
максимум уваги на дорогах i не  
приймайте вiдповiдальних рiшень.

Терези (24.09-23.10)
Попереду напружений тиж-

день, який ви почнете зi складних 
моментiв. Не робiть великих поку-
пок, оскiльки фiнансових вливань до-
ведеться довго чекати. У декого з вас 
загостряться хронiчнi захворювання.

Скорпіон (24.10-22.11)
Для вас бiльшiсть ситуацiй 

закiнчаться на вашу користь, у де-
яких випадках це стосуватиметься 
грошей. Скористайтеся цим як у служ-
бових цiлях, так i в особистому життi.

Стрілець (23.11-21.12)
На перший план вийдуть сiмейнi 

справи. Суперництво в цiй ситуацiї 
неприпустиме, тож думайте не про 
шах i мат, а про нiчию. На роботi все 
спокiйно, тож нарештi вдасться тро-
хи вiдпочити.
Козеріг (22.12-20.01)

Попереду вдалий i позитивний 
тиждень, ви зможете знайти вiльний 
час для приємних розваг. Вихiднi 
проведiть iз родиною.

Водолій (21.01-19.02)
Тиждень пройде пiд знаком 

стабiльностi. Укладаючи новi угоди, 
перевiрте достовiрнiсть iнформацiї. 
З неприємностями боріться по мiрi їх 
надхо дження.

 Риби (20.02-20.03)
Якщо вам здається, що жит-

тя зв’язало вас по руках i ногах, це 
означає, що настав час платити бор-
ги. У декого з вас з’явиться нагода 
порозумiтися з близькими. Будьте 
уважнi в транспортi.

на 24-30 грудня
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Листування з читачами – тільки на сторінках газети. Газета виплачує гоно-
рар лише за публікацію замовлених матеріалів.

За зміст та достовірність інформації у рекламних публікаціях відпові-
дальність несе рекламодавець. Матеріали зі знаком   Р друкуються на правах 
рек лами.

Редакція залишає за собою право на мовностилістичну правку, змінювати 
заголовки, редагувати й скорочувати матеріали, не змінюючи їх змісту.

Рукописи і фотознімки не рецензуються і не повертаються.

станом на 18.12.2012 р. 
(грн. за 100 од.)

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,30 25,977 1051,8788

УкрСиббанк
807,00 25,60 1053,00
813,00 26,50 1078,00

ПриватБанк
809,00 25,70 1055,00
814,00 26,70 1085,00

Промінвест-
банк

807,20 25,70 1055,00
813,40 26,50 1078,00

Райффайзен 
Банк Аваль

808,00 25,70 1045,00
813,00 26,70 1085,00

Форум
807,00 26,00 1051,00
812,00 27,20 1075,00

Південком-
банк

808,00 25,50 1050,00
810,90 26,30 1080,00

Укрексімбанк
809,00 25,70 1055,00
811,00 26,20 1073,00

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

g Курси валют

g Анонс g Передплата-2013
Тиждень до завершення: 
передплати та виграй 

Трохи більше тижня лишилося до завершен-
ня передплати на «Червоний гірник» на наступ-
ний рік. 

Разом з можливістю бути поінформованим про 
різнобіччя криворізького життя, передплатник отри-
мує ще чимало додаткових вигод. Скажімо, можли-
вістю скористатись безкоштовними консультаціями 
адвоката чи нотаріуса, а також виграти цінний приз у 
червоногірничанській акції «Подарунки від «ЧГ». 

Надіславши до редакції копію абонемента (увага! 
не квитанції!) про річну передплату «Червоного гір-
ника», ви зможете взяти участь у розіграші путівок 
до Ялти та Ворохти. Копія абонемента про піврічну 
передплату гарантує вам участь у розіграші іншого 
суперпризу – двотомника «Енциклопедія Кри-
воріжжя». Крім того, на передплатників чекає ба-
гато інших подарунків, серед яких: дві професійні 
фотосесії, 7 відеречок з медом, 3 електронних 
годинника, 10 квитків до цирку.    

Тож не баріться, шановні читачі, до 14 січня 2013 
року приносьте до редакції в конверті або надсилайте 
поштою ксерокопії абонемента про передплату нашої 
газети на 2013-й рік з поміткою «На розіграш». 

Адреса редакції: пр. Металургів, 28. Детальніше про 
умови розіграшу можна дізнатись за тел. 92-89-01.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото автора.  

  Метр фотосправи О. Жилін дає 
настанови червоногірничанину.

ТЕЛ.: 92-33-00, 098-7830153

g  Лаври визнання

Талановитого газетяра  
видно здалеку
У столичному Національному культур-
но-мистецькому та музейному ком-
плексі «Мистецький Арсенал» Національ-
ний форум благодійників провів пишне 
вшанування переможців ІІІ конкурсу фо-
тохудожників «Благодійність крізь призму 
об’єктива». Престижна когорта провід-
них українських майстрів увіковічення 
миттєвостей залюбки прийняла до 
битви за головні нагороди і червоно-
гірничанина Олександра Портнягіна.

Від початку  перегонів 
вирувала сильна напруга, 
інтризі сприяли особли-
ві умови творчої баталії. 
Окрім «чистого» професій-
ного володіння камерою, 
журі прискіпливо вивчало 
обставини «поза кадром» 
– власне, значення самої 
події, зображеної на світ-
лині. Завжди непросто вес-
ти чесне суперництво, коли 
кон’юнктурні моменти 
превалюють над суто есте-
тичними критеріями, про-
те вельми добре, що цей 
аспект фундатори і не на-
магались тримати в таєм-
ниці. Відтак, підхід арбітрів 
до присудження лаврів 
деяким роботам володарів 
головних відзнак викликає 
певне здивування.

Для ілюстрації позицій 
суддівства – відверто упе-
реджених, однак, варто 
сподіватись, підкріплених 
вагомими, хоч і незбаг-
ненними широкому за-
галу аргументами. Отже, 
на знімку дитячі пальчики 
куйовдять якесь волосся. 
Перші асоціації – то ма-
люк ухопився за татусе-

вого чуба. Поряд – схожа 
картина: дитинча, на фоні 
високих вікон, вляглось 
із ледь помітною посміш-
кою розчулення на якийсь 
темний горб. Виявляється, 
то кращі складові епопеї 
«Люди та коні» – а десь на 
Буковині фермер-меценат 
тривалий час безкоштов-
но оздоровлює верховою 
їздою хворих на ДЦП. Вчи-
нок, безумовно, гідний ве-
личезної поваги, от тільки 
його відображення бліду-
вате. Як і в наступному ви-
падку. Посередньої якості 
портрет чорнявої юначки, 
з веснянками, у капелюш-
ку. Чим видатний? Знайо-
мить із 14-річною дівчи-
ною, більшу частину життя 

вона лікується в 
онкодиспансері, 
часто проходи-
ла хіміотерапію 
і марила про 
гарну зачіску з 
довгого волосся. 

Доброчинники подарували 
їй шанс здобути омріяне. 
Аплодисменти людям із 
щирим серцем – і аж ніяк 
не фоторакурсу. 

Головний приз «Бла-
годійність крізь призму 
об’єктива» абсолютно за-
служено дістався циклу 
про змагання безруких 
лижників, захоплення 
викликають і натхненні 
фото, і милосердя фун-
даторів масштабного па-
ралімпійського турніру. 
Від Національної спілки 
фотохудожників України 
та Національного форуму 
благодійників Олександра 
Портнягіна високо відзна-
чили за фотосерії в номі-
націях «Благодійництво 

у громаді» (візит керів-
ництва міськвиконкому 
до Будинку малюка) та 
«Благодійництво в освіті» 
(опіка волонтерів з Інгу-
лецького ГЗК над вихован-
цями  школи-інтернату 
№3). Голова журі, редак-
тор міжнародного журна-
лу «Fotografer» Олександр 
Жилін зізнався, що навіть 
під час анонімної оцінки 
конкурсних робіт одно-
значно впізнав у доробку 
руку газетного репортера 
– на переконання маестро, 
це найскладніший фронт 
діяльності для фотохудож-
ника: «Тож нехай гостре 
око мого колеги і тезки 
приведе його на вершину 
ще не одного конкурсу, а 
криворіжцям навіть трохи 
заздрю – мати міську газе-
ту настільки гідного рівня».

Принагідно Олександра 
Портнягіна прийняли до 
лав Міжнародної ліги фо-
тохудожників.
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