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

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

ЗВИЧАЙНА, індекс 37385:
на 3 місяці  40,20 грн.,
на півроку 78,75 грн.,
на весь рік 156,30 грн.

ПІЛЬГОВА, індекс 61621: (для інвалідів усіх груп і кате-
горій, для чорнобильців, а також для учасників війни та пенсіонерів):
на 3 місяці 37,20 грн.,
на півроку 72,75 грн.,
на весь рік 144,30 грн.

ВІДОМЧА, індекс 37386: 
(для підприємств, установ та організацій).
на 3 місяці 46,80 грн.,
на півроку 91,95 грн.,
на весь рік 182,70 грн.

ОСТАННІЙ ДЕНЬ ПЕРЕДПЛАТИ – 28 ГРУДНЯ

Олександр Вілкул представив 
нового губернатора Дмитра Колєснікова
Указом Президента 
України Віктора Яну-
ковича від 24 грудня 
2012 року головою 
Дніпропетровської 
облдержадміністрації 
призначений Дми-
тро Колєсніков. Но-
вого губернатора 
Дніпропетровщини 
представив віце-
прем’єр-міністр 
України Олександр 
Вілкул.

 «Дніпропетровська область 
– провідний регіон України, 
регіон-лідер, який має вели-
чезне значення для соціально-
економічного благополуччя 
всієї країни. Дніпропетров-
щина має продовжувати роз-
виток, спираючись на ті ре-
зультати, які досягнуто за 
останні три роки. Дніпропе-
тровщина – це наш рідний 
регіон. І Дмитро Валерійо-
вич Колєсніков – наш земляк. 
Впевнений, що під керівни-
цтвом Дмитра Валерійовича 
буде продовжена ефективна 
конструктивна робота щодо 
подальшого соціально-еконо-
мічного розвитку Дніпропе-
тровщини в рамках реалізації 
Програми реформ Президен-
та України Віктора Янукови-
ча», – сказав віце-прем’єр-
міністр України Олександр 
Вілкул, представляючи акти-
ву регіону нового голову Дні-
пропетровської облдержадмі-
ністрації Дмитра Колєснікова.
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g Урочистий прийом

Радість ювілею розділили з двічі побратимами
Святкування півстолітнього ювілею 
Інгулецького району розпочалось 21 груд-
ня щирим спілкуванням міського голови 
Кривого Рогу з делегацією Нижнього Тагілу 
– двічі побратимами, оскільки в складі 
споріднених міст є ще й райони-родичі, 
Інгулецький та Ленінський.

– Вдячні, що знайшли 
час, не побоялись подо-
лати величезну відстань, 
щоб розділити з нами ра-
дісну мить, – промовив 
мер міста Юрій Вілкул. 
– Загалом у Кривому Розі 
виконано всі програми, 
намічені на 2012 рік, суттє-
ві покращення відбулись у 
всіх сферах життя.

Глава адміністрації Ле-
нінського району Ниж-
нього Тагілу Геннадій 
Мальцев розповів, що на 

його батьківщині глибоко 
шанують дружбу з криво-
ріжцями, запрошення ін-
гульчан прийняли з пре-
великим задоволенням 
– і опинились немов удо-
ма! Керівник Свердлов-
ського гірничозаводсько-
го управлінського округу, 
член правління Свердлов-
ської області Михайло Єр-
шов вбачає у поглиблен-
ні товариських стосунків 
великі взаємовигідні пер-
спективи, причому в різ-

них сферах, від культурно-
го обміну до економічної 
співпраці. Гості познайо-
мились із досвідом ефек-
тивної організації робо-
ти апарату виконавчого 

комітету міської ради та 
відвідали муніципальний 
центр послуг. На згадку 
про зустріч нижньотагіль-
ці обмінялись із криворіж-
цями сувенірами.

___________________________________________________ Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

g На сторожі правопорядку
Міський голова Юрій Вілкул: 

«Обнадіює, що в Кривому Розі на 25 відсотків 
зменшилося правопорушень»
Правоохоронці Кривого Рогу в двадцять перше гідно 
зустріли своє професійне свято – День міліції, і за тверджен-
ням керівництва свого міністерства є одними з кращих у 
Дніпропетровській області і в нашій державі в цілому. 

На цьому наголошувалося і в ко-
роткому виступі заступника началь-
ника ГУ МВС України в Дніпро-
петровській області – начальника 
криворізької міської міліції полков-
ника Сергія Шматова під час уро-
чистостей з нагоди свята.

 Стражів правопорядку тепло 
привітав міський голова Юрій Віл-
кул. Він подякував міліціонерам за 

сумлінну службу, зазначивши, що 
це вже успіх, коли в Кривому Розі на 
двадцять п’ять відсотків поменшало 
різних правопорушень. Побажав не 
здавати зайнятих позицій.

– Cпокій для громадян – головне, 
– сказав він, зокрема. – Я не так дав-
но перебував з делегацією в Канаді 
і скрізь чув, що громадяни цієї кра-
їни надзвичайно дорожать спокоєм, 
який для них повсюдно бережуть 
правоохоронці. А й справді, коли 
людям ніхто не загрожує на вулицях, 
удома, та будь-де, тоді вони мають 
змогу плідно й творчо працювати і 
думати про майбутнє.

 Мер запевнив, що влада міста 
буде і в подальшому всіляко допома-
гати правоохоронцям. Юрій Григо-
рович вручив почесні нагороди най-
достойнішим. Так, нагрудного знака 
«За заслуги перед містом» II ступеня 
удостоєний заступник начальника 
міськуправління міліції полковник 
Ігор Хроленко. Ще 8 працівників ор-

ганів внутрішніх справ нагороджені 
цією ж відзнакою III ступеня. Бага-
тьом вручено грамоти виконкому 
міської ради.

 Владика Єфрем побажав, аби Гос-
подь беріг кожного зі стражів поряд-
ку.

_______________________________________________ Микола КРАМАРЕНКО. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

З інтерв’ю Сергія Шматова 
для «ЧГ»

– У поточному 
році нашими співро-
бітниками розкри-
то майже 6 тисяч 
злочинів, з них 1965 
тяжких та особливо 
тяжких. Зокрема, 33 
вбивства, 3 зґвал-
тування, 63 тілесних ушкодження, з 
яких 11, що спричинили смерть по-
терпілих. Також розкрито 45 розбоїв, 
371 пограбування, 267 шахрайств, 246 
крадіжок приватного майна з квартир 
громадян, 45 злочинів, пов’язаних із не-
законним заволодінням транспортни-
ми засобами, та інші злочини.

Сьогодні щодоби для охорони громад-
ського порядку в місті залучається 330 
співробітників, перекриваються 150 
маршрутів патрулювання.

Олександра Вілкула  
призначено  
віце-прем’єр-
міністром України
Президент України Віктор Янукович вніс 
зміни у структуру Кабінету Міністрів 
України та на подання Прем’єр-міністра 
Миколи Азарова призначив персональ-
ний склад Уряду.

У ньому чинні посади 
посіли криворіжці. Тепер 
уже колишній губерна-
тор Дніпропетровщини 
Олександр Вілкул отри-
мав високе призначення 
на посаду віце-прем’єр-
міністра України. Він 
здійснюватиме керів-
ництво у сферах інфра-
структури, регіонального 
розвитку, будівництва та 
житлово-комунального 
господарства.

Геннадій Темник, ко-
трий до цього часу пра-
цював заступником голо-
ви облдержадміністрації, 
очолив Міністерство ре-
гіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-ко-
мунального господарства 
України.

Першим віце-прем’єр-
міністром України при-
значено Сергія Арбузо-
ва, який опікуватиметься 
питаннями у сферах 
аграрної політики та про-
довольства, економіч-
ного розвитку, торгівлі, 
соціальної політики, фі-
нансів, доходів і зборів.

Новопризначений ві-
це-прем’єр-міністр Укра-
їни Юрій Бойко куриру-
ватиме питання у сферах 
екології, природних ре-
сурсів, енергетики, ву-
гільної промисловості та 
промислової політики.

Віце-прем’єр-мі ніст-
ром України призначено 
також Костянтина Гри-
щенка.

Міністрами у ново-
му складі Кабінету Мі-
ністрів, який очолює 
Прем’єр-міністр Микола 
Азаров, призначено:

Колобова Юрія Воло-
димировича – міністром 
фінансів України;

Прасолова Ігоря Ми-
колайовича – міністром 
економічного розвитку і 
торгівлі України;

Ставицького Едуар-
да Анатолійовича – мі-
ністром енергетики та 

вугільної промисловості 
України;

Козака Володимира 
Васильовича – міністром 
інфраструктури України;

Проскурякова Олега 
Альбертовича – міні-
стром екології та природ-
них ресурсів України;

Королевську Наталію 
Юріївну – міністром со-
ціальної політики Укра-
їни;

Клименка Олександра 
Вікторовича – міністром 
доходів і зборів України;

Лебедєва Павла Ва-
лентиновича – міністром 
оборони України;

Захарченка Віталія 
Юрійовича – міністром 
внутрішніх справ Украї-
ни;

Кожару Леоніда Олек-
сандровича – міністром 
закордонних справ Укра-
їни;

Богатирьову Раїсу Ва-
силівну – міністром охо-
рони здоров’я України;

Табачника Дмитра 
Володимировича – міні-
стром освіти і науки, мо-
лоді та спорту України;

Лавриновича Олек-
сандра Володимирови-
ча – міністром юстиції 
України;

Присяжнюка Миколу 
Володимировича – міні-
стром аграрної політики 
та продовольства Украї-
ни.

Глава держави визна-
чив, що міністр Кабінету 
Міністрів України Олена 
Лукаш здійснює загаль-
не керівництво роботою 
Секретаріату Кабінету 
Міністрів України та його 
керівника, спрямовує 
таку роботу на ефективне 
забезпечення діяльності 
Кабінету Міністрів Укра-
їни. Також Президент 
України призначив голо-
вою Державної служби 
України з надзвичайних 
ситуацій Болотських Ми-
хайла Васильовича.

Підготував Володимир СКІДАНОВ.

g Панорама событий

Пришли друзья – и подарили детям праздник
На День Святого Николая свою очередную добрую акцию, на этот 
раз – под названием «Время новогодних улыбок!», провела Криво-
рожская городская организация «Молодые регионы».

 Ее активисты при под-
держке городской органи-
зации Партии регионов 
навестили три детских 
приюта: детский приют 
№ 1 Жовтневого района, 
детский приют № 2 Цен-
трально-Городского ра-
йона и приют «Пролісок» 
Долгинцевского района. И 
в каждом устроили насто-
ящий праздник – со сла-
достями, подарками, увле-

кательными конкурсами и 
ребячьим весельем.

– В эти праздничные 
дни мы спешим к ребя-
там, чтобы поделиться 
своим добром и любо-
вью, – сказала лидер «Мо-
лодых регионов» Светла-
на Хватова. – С детскими 
приютами, детскими до-
мами мы дружим, под-
держивая позицию кри-
ворожских регионалов: 
эта помощь должна быть 
не отдельным эпизодом, 
а продолжаться постоян-
но. 

_____________________________________________________________________________ Дарья АКУЛОВА.

g Урядові зміни
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ДЕНЬ  ЗА  ДНЕМ:
Тернівський район

Новий рік  
уже на порозі

Днями в Тернівському райо-
ні відкрились два ялинкових 
містечка – біля торговельного 
комплексу на Даманському та 
в парку поблизу Палацу куль-
тури «Тернівський». 

Учора на святкову програму до 
палацу завітали діти пільгових 
категорій – усього близько 600 
маленьких глядачів. Саме вони 
повели перший у районі хоровод 
навколо новорічної ялинки, давши 
старт традиційним дитячим ран-
кам. Відтепер три Палаци культури 
даруватимуть малечі казку, свят-
ковий настрій та подарунки, про що 
заздалегідь подбали Тернівський 
райвиконком, ПАТ «Північний ГЗК» 
та інші промислові підприємства.

Засвітились 
ялинки  
на дільницях

Дві нарізні дільниці – №2 
та №38 шахти ім. Леніна ПАТ 
«Кривбасзалізрудком» до-
строково виконали річний 
план з видобутку руди. 

За традицією, вони першими 
запалили новорічні ялинки. Слід 
сказати, що цей успіх не випадко-
вий. Так, дільниця № 38 на чолі з 
в. о. начальника Олексієм Храп-
ком вважається однією з кращих. 
Кращими підземниками шахти ім. 
Леніна називають і працівників 
дільниці №38 Олександра Ласкіна, 
Сергія Крупченка, Богдана Ковту-
на та інших. Завдяки своїм тру-
дівникам «Кривбасзалізрудком» 
реалізовує не лише виробничі, а 
й соціальні проекти. Так, уперше 
за багато років завдяки комбінату 
нині з’явилось ялинкове містечко 
в ним же реконструйованому пар-
ку на «Ставках».

Ну що,  
здавалося б, 
година…

У грудні за новим графіком 
почав працювати закритий 
басейн СК «Північне сяйво» ДП 
«Спорт-Майстер». 

Тепер він приймає любителів 
блакитних доріжок з 6.45 ранку. 

Графік другої групи зміщений на 
15 хвилин – вона починає плавати о 
7-й. Ну що, здавалося б, якась одна в 
сумі година? А виявляється, що по-
над три десятки тернівчан, які саме в 
цей час розпочинали свій день з пла-
вання, тепер позбавлені такої мож-
ливості. Тож зараз вони оббивають 
пороги «Північного сяйва», керівни-
цтва ДП «Молодість», телефонують 
на «гарячі лінії» Тернівського райви-
конкому та міського голови з вимо-
гою повернути попередній графік. А 
ось як прокоментував це рішення 
директор ДП «Спорт-Майстер» Ві-
ктор Баландін: «Час скориговано у 
зв’язку з упорядкуванням адміні-
стративно-господарської діяльності 
СК «Північне сяйво», а також згідно 
з вимогами санепідстанції. Зміни 
в графіку роботи не зашкодять, а 
навпаки – сприятимуть якіснішій 
підготовці спортсменів, масовості 
фізкультурно-оздоровчої роботи се-
ред трудящих, поліпшать навчаль-
но-спортивну роботу, забезпечать 
охорону праці».

Однак, коли все так добре, чого ж 
скарги?

Мотрона ПАНОВА.

Подробиці

Константин Павлов: 

«Кривой Рог достойно завершает 2012 год»

В Кривом Роге уже везде ощутима атмос-
фера наступающих новогодних праздни-
ков. Их яркими стартами во всех районах 
города стали открытия елочных город-
ков. В Жовтневом районе свою главную 
елку открыла Криворожская городская 
организация Партии регионов. В праздни-
ке участвовал народный депутат Украины 
Константин Павлов. 

Поздравляя всех со-
бравшихся на площади у 
ДП «Овация», Константин 
Юрьевич подчеркнул: год 
завершается полной реа-
лизацией всего, что было 
намечено в рабочем пла-
не городской организации 
Партии регионов. 

– Совместными усили-
ями сделано многое, – от-
мечает Константин Пав-
лов. – Уже второй год, при 
поддержке губернатора 
Днепропетровской об-
ласти Александра Вилку-
ла, значительно увеличи-
вается финансирование 
практически по всем на-
правлениям городского 
хозяйствования. Разрабо-
тан и реализуется Страте-

гический план развития 
города, включающий бо-
лее 500 крупных проектов.

На сегодняшний день 
уже выполнено более 70% 
из намеченного в Народ-
ной программе до 2015 
года. В этом году Кривой 
Рог получил рекордный 
бюджет – более 2 млрд. 
500 млн. грн. Он стал са-
мым социально ориенти-
рованным за все годы. На 
выполнение социальных 
программ направлено 1 
млрд. 818 млн. грн.

Впервые за годы неза-
висимости Украины была 
разработана и принята 
депутатским корпусом 
областного совета мас-
штабная программа по 

решению экологических 
проблем Кривбасса до 
2022 года. Объем ее фи-
нансирования беспреце-
дентный – 10 миллиардов 
880 миллионов гривен. 
Программа ныне успеш-
но реализуется. Под Но-
вый год, когда по хорошей 
традиции вспоминают 
весомые достижения про-
шедшего года, можно ска-
зать, например, о вопло-
щении проекта «Питьевая 
вода». В городе впервые 
достигнут нормативный 
показатель качества воды. 
Кривой Рог стал первым 
городом в Украине, в ко-
тором все детские сады, 
школы и больницы были 
оборудованы современ-
ными системами доочист-
ки питьевой воды.

– Еще одним масштаб-
ным проектом Народной 
программы, реализацию 
которого постоянно под-
держивает наш депутат-
ский корпус, – говорит 
Константин Павлов, –  яв-
ляется дорожное строи-
тельство и ремонт дорог. 
Увеличение финансиро-
вания по этому направле-
нию достигнуто фактиче-
ски в 5-кратном размере. 
За два года произведен 
ремонт дорожного покры-
тия на площади 920 тысяч 
квадратных метров.

В 2012 году вдвое уве-
личено финансирование 
отрасли городского здра-
воохранения – с 78,3 млн. 
гривен до 143,4 млн. Про-
грессивные перемены по 
этому важнейшему на-
правлению, касающемуся 

всех криворожан, проис-
ходят с активным участи-
ем депутатов-регионалов. 
Благодаря этому в ны-
нешнем году уникальное 
оборудование последнего 
поколения поступило, на-
пример, в 11-ю городскую 
больницу. По инициативе 
и при содействии партий-
цев в лечебных учрежде-
ниях открываются палаты 
повышенной комфортно-
сти для ветеранов войны и 
труда, чернобыльцев и дру-
гих льготных категорий. 

– Когда мы говорим о 
том, что сделано за год, – 
продолжает Константин 
Павлов, – детская тема 
сама по себе выходит на 
первый план. Впервые за 
многие годы проведены 
ремонты во всех 10 дет-
ско-юношеских спортив-
ных школах города на сум-
му 5,3 миллиона гривен. 
Построена 81 новая спор-
тивная площадка с совре-
менными тренажерными 
комплексами. Городская 
организация Партии ре-
гионов  с каждым годом 
наращивает темпы созда-
ния детских городков. С 
нашей поддержкой их  от-
крыто только в этом году 
26, а с начала реализации 
проекта – уже почти 100, 
включая самые отдален-
ные уголки города, в том 
числе поселки Божедаров-
ка, Авангард, Мировское 
и другие. Прошедшим ле-
том мы подарили отдых в 
морских детских оздоро-
вительных лагерях «При-
морский» и «Альбатрос» 
почти 100 подрастающим 

криворожанам, а еще 19 
– получили в подарок пу-
тевки в международный 
детский центр «Артек». 
Эти ребята – победители 
всеукраинских, областных 
и городских олимпиад.

– В День Святого Нико-
лая Чудотворца, по нашей 
неизменной традиции, мы 
открыли этот елочный 
городок возле ДП «Ова-
ция», – говорит Констан-
тин Павлов. – Я сегодня 
пожелал всем ребятам: не 
бойтесь мечтать, стреми-
тесь к своим целям, и тог-
да самые несбыточные, 
казалось бы, мечты осу-
ществятся! 

Криворожские регио-
налы хотят,  чтобы осо-
бое настроение новогод-
них праздников и ребята, 
и взрослые чувствовали 
везде. Для этого задуман 
и воплощается специаль-
ный проект – «Елка наше-
го двора», который реали-
зуется более чем в 50-ти 
уголках нашего города. 

– Мне особенно при-
ятно говорить о том, что 
Кривой Рог  достойно за-
вершает 2012 год, – под-
черкивает Константин 
Павлов. – Вместе мы пре-
ображаем родной город, 
создаем его социальную 
инфраструктуру. Я убеж-
ден, что Кривой Рог  вы-
шел на путь уверенного 
развития. Мы все будем 
гордиться им как краси-
вым, безопасным и ком-
фортным городом. По-
этому на будущий год мы 
ставим перед собой еще 
более масштабные задачи.

_____________________________________________________________________ Дарья АКУЛОВА. Фото Андрея ТРУБИЦЫНА.

g Ювілей

Район-трудівник
Минулої п’ятниці у приміщенні виконкому 
Інгулецької райради відкрився музей, де 
відобразились найпомітніші віхи станов-
лення району з 50-річною історією. 

Головні урочистості свята 
завирували у Палаці куль-
тури ВАТ «Південний ГЗК». У 
фойє розгорнулась виставка 
індустріальних пейзажів 
Анатолія Лабунського, відділ 
розвитку підприємництва 
райвиконкому потурбував-
ся облаштувати атмосферу 
родинного вогнища, зі скри-
палями, шампанським та со-
лодощами. Перед входом до 
зали завмерли «живі» позо-
лочені статуї добувачів руди.

Міський голова Юрій 

Вілкул назвав ювіляра ра-
йоном-трудівником, кілька 
поколінь невтомно створю-
вали чарівну неповторність 
цього куточка Криворіжжя, 
плідно працювали на благо 
країни та міста, закладали 
чудові духовні й виробничі 
традиції. Голова Інгулецької 
райради Євген Рижков отри-
мав від мера іменний годин-
ник, низка інгульчан також 
удостоїлась різних відзнак.

Народний депутат України 
Вячеслав Задорожний за-

свідчив району свою глибо-
ку повагу: тут він отримав 
першу Почесну грамоту, по-
чав набиратись життєвого 
досвіду та мудрості, звідси, 
з робітничих посад, отри-
мали путівку в життя екс-
губернатор, тепер уже віце-
прем’єр Олександр Вілкул і 
голова обласної ради Євген 
Удод.

– Чесність, порядність і 
відповідальність завжди 
вирізняли жителів Інгулець-
кого району, – запевнив 
Вячеслав Казимирович. – 
Свідчення тому – протягом 
останніх двох з половиною 
років у районі звершено так 

багато корисних справ, як 
ніколи до того!

До вітань парламентарія 
приєднався його колега по 

Верховній Раді Дмитро Шпе-
нов. Архієпископ Криворізь-
кий і Нікопольський Єфрем 
нагадав, як у богоборницькі 
часи тільки в Інгулецькому ра-
йоні діяв єдиний у місті храм 
Воскресіння Господнього, ви-
сокопреосвященний владика 
вручив Євгену Рижкову і го-
лові правління ВАТ «ПівдГЗК», 
Герою України Михайлу Коро-
ленку та ще кільком особам 
високі нагороди від предстоя-
теля Української православної 
церкви митрополита Володи-
мира та благословив краян 
на нові звершення, богоугодні 
діла, трудові подвиги в ім’я 
громади.

______________________________________________________________________ Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Жовтневий район

g Енергозбереження
Тепло економить газ

У м. Кривому Розі активно впроваджуються за-
ходи з енергозбереження та ведеться робота по за-
лученню позабюджетних коштів на їх реалізацію. 

Одним із прикладів даної політики у 2012 році 
стала реалізація проекту «Реконструкція теплороз-
подільчих пунктів котельні шахти «Гігант» КПТМ 
«Криворіжтепломережа» з упровадженням гідрав-
лічного регулювання теплового потоку», який за-
тверджено рішенням міської ради від 25.05.2011 
№389. Даний проект був визнаний переможцем 
Всеукраїнського конкурсу проектів і програм розви-
тку місцевого самоврядування 2011 року.

Вищезазначеним проектом на котельні підпри-
ємства упроваджено систему гідравлічного регу-
лювання теплового потоку. У теплообміннику, роз-
ташованому на теплорозподільчому пункті, вода 

зворотного трубопроводу при температурі зовніш-
нього повітря вище 6⁰С підігрівається за рахунок 
прямої подачі теплоносія, після чого повертається 
через тепломережу в котельню з більш високою 
температурою, де оператори котельні зменшують 
витрати газу на підігрів теплоносія.

Інноваційність проекту полягає в тому, що на те-
риторії Дніпропетровської області запропонована 
технологія гідравлічного регулювання теплового 
потоку використана вперше.

Соціально-економічний аспект при упровадженні 
проекту полягає у зниженні споживання природного 
газу і, як наслідок, зменшенні витрат підприємства 
на оплату енергоносіїв, викидів парникових газів при 
одночасному поліпшенні якості послуг теплопос-
тачання.

Реконструкція теплорозподільчих пунктів ко-
тельні шахти «Гігант» КПТМ «Криворіжтепло ме ре-
жа» з упровадженням гідравлічного регулювання 
теплового потоку надасть можливість забезпечи-
ти:

 – зниження споживання природного газу орієн-
товно на 15 тис.м3/міс.;

 – зменшення витрат підприємства орієнтовно 
на 268,1 тис. грн./рік;

 – підвищення якості надання послуг теплопос-
тачання.

Фінансування витрат, пов’язаних з виконанням цьо-
го проекту, проведено в основному за рахунок фонду 
конкурсу та міського бюджету, а також за кошти органі-
зації-партнеру КПТМ «Криворіжтепломережа».

Термін окупності проекту орієнтовно становить 
3,5 роки.

Відділ з питань енергоменеджменту  
та впровадження енергозберігаючих  

технологій міськвиконкому.

g Наука і екологія

І тут нам першим торувати шлях
Як воно в нас зазвичай буває: щойно станеться якесь 
лихо, як у державі миттю знаходяться гроші і на 
ліквідацію його наслідків, і на допомогу потерпілим. 
Нерідко це такі значні кошти, що мимоволі думаєш, а 
чом би їх було вчасно не використати на попереджен-
ня того, що сталося. І не було б ні державі збитків, ні 
людям горя.

Робота ІІ Міжнародної науко-
во-технічної конференції «Гео-
механічні аспекти та екологічні 
наслідки відпрацювання рудних 
покладів», що днями проходи-
ла в стінах КНУ, охоплювала сім 
актуальних напрямків, зокрема 
дослідження природних і тех-
ногенних факторів виникнення 
надзвичайних ситуацій, про-
гресивні технології в гірничій 
справі, активізацію природних 
процесів у ході гірничих робіт 
та прогноз управління ними, мо-
ніторинг сейсмічних коливань 
у зоні пустот та розробку геоін-
формаційних систем контролю 
та управління за цим процесом 
з метою мінімізації їхнього нега-
тивного впливу на навколишнє 
середовище, економіко-еколо-
гічні наслідки техногенного на-
вантаження від гірничих робіт. 
За 130 років експлуатації залі-
зорудного родовища Кривбасу 
гірничі наука і виробництво зіт-
кнулися з рядом складних про-
блем, вирішення яких невідоме 
світовій науці і практиці. І тут 
нам першим доводиться торува-
ти шлях. На жодному родовищі 
світу видобуток руди не ведеть-
ся одночасно відкритим і закри-
тим способом. Ніде у світі немає 
таких глибоких шахт. 

На території Кривбасу 
заскладовано близько  
5 млрд. т розкривних порід 
і понад 5 млрд. т відходів 
збагачення, що заскладовані 
паралельно шахтним 
пустотам завглибшки 1400 
м та паралельно кар’єрам 
глибиною понад 350 м. 

Поєднання таких обсягів по-
рушеної земної кори у світовій 
практиці не відоме, не вивчене, 
а тому його вплив на техноген-
ну безпеку регіону непередбачува-
ний. Крім того, ніде у світі в межах 
міста не проводяться вибухові 
роботи, під час яких одночасно 
задіюється до 1200 т вибухівки. 
Більшість наших кар’єрів ведуть 
видобуток руди в безпосеред-
ній близькості з пустотами, що 

утворилися при підземному ви-
добутку. Вони становлять загро-
зу утворення провалів та зсувів, 
що мало місце в районах шахт ім. 
Фрунзе та ім. Орджонікідзе. По-
над столітня розробка родовища 
залізних руд істотно видозміни-
ла геологічне середовище, еко-
логічний стан, гідрогеологічні та 
гідродинамічні умови Кривбасу. 
Як уникнути негативних наслід-
ків цих процесів, як забезпечити 
безпеку проживання у селітеб-
них зонах нашого регіону – над 
цим і працюють українські та за-
рубіжні вчені. Цим проблемам 
і було присвячено доповіді на 
конференції.

 Відкриваючи конференцію, 
міський голова Кривого Рогу, 
академік, президент Академії 
гірничих наук України Юрій Віл-
кул підкреслив, що нагальність 
вирішення екологічних і техно-
генних проблем Кривбасу вже 
давно на часі. Тому в 2011 р. була 
розроблена та затверджена об-
ласною радою екологічна про-
грама по Кривому Рогу, спрямо-
вана на зниження забрудненості 
навколишнього середовища ре-
гіону, забезпечення безпечної 
життєдіяльності жителів на-
шого міста. Про масштабність 
цієї програми свідчить те, що 
вона розроблена до 2022 року. 
На її реалізацію планується ви-
тратити близько 11 млрд. грн. 
З початку 2012 р. на здійснення 
природоохоронних заходів уже 
використано 785 млн. грн. Про-
грама включає комплексні за-
ходи на зниження техногенного 
навантаження, скорочення об-
сягів розміщення відходів гірни-
чорудного виробництва за раху-
нок використання розкривних 
порід на виробництво щебеню, 

будівництво доріг тощо, рекон-
струкцію хвостосховищ. Що-
річно майже мільйон тонн пус-
тих порід закладається у шахтні 
пустоти. Плануються значні ко-
шти на рекультивацію техноген-
но порушених земель, яка нині 
дещо загальмувалася. На сьогод-
ні загальна площа порушених 
земель у Кривбасі перевищує 8 
тис. га. Це багато, якщо зважити, 
що ці землі впритул підходять до 
селітебних територій та промис-
лових зон підприємств. Велику 
проблему для міста становлять 
підземні пустоти, особливо дав-
но закритих шахт, технічна до-
кументація про діяльність яких 
втрачена. З 8 тис. га порушених 
земель 6 тис. га знаходяться в 
зоні наявності підземних пустот, 
поведінка яких є непередбачува-
ною. Ті руйнівні процеси в зем-
ній корі, які відбулися останнім 
часом на території міста, зму-
шують пришвидшити вивчення 
надр та розв’язання цієї науко-
во-технічної проблеми. Концеп-
ція державної програми дослі-
дження стану земної кори на 
території Кривбасу з метою по-
передження виникнення техно-
генних катастроф до 2015 року 
передана на розгляд керівників 
держави. У світовій практиці по-
дібними проблемами ще ніхто не 
займався, а тому нам належить 
самим виконати цю складну, ко-
пітку роботу, нову як для нашої 
держави, так і для інших держав 
світу. Розгляд та затвердження 
цієї концепції на державному 
рівні місто поставило як першо-
чергове завдання перед новооб-
раними народними депутатами 
від Кривбасу. Об’єднавши нау-

ковий, виробничий, адміністра-
тивний та законодавчий потен-
ціали, місто зуміє попередити ті 
техногенні виклики, які існують.

У роботі конференції взяв 
участь генеральний директор 
НТЦ «Горное дело» (м. Москва) 
Костянтин Аністратов. Користу-
ючись нагодою, Юрій Вілкул ви-
конав приємну місію, вручивши 
йому диплом академіка Академії 
гірничих наук України.

– Як потомствений гірник у 
четвертому поколінні, – сказав 
в інтерв’ю «ЧГ» Костянтин Юрі-
йович, – упродовж останніх 30 
років предметно займаюсь про-
блемами науково-технічного су-
проводження гірничих робіт, пи-
таннями структурної механізації 
ведення відкритих гірничих робіт. 
З ученими Кривбасу співпрацює-
мо давно, зробили чимало спіль-
них досліджень на базі вашого 
залізорудного родовища, опублі-
кували ряд наукових статей, і цей 
досвід став набутком не тільки 
України і Росії, а й інших країн. 
На конференції представлятиму 
доповідь з питань технічного пе-
реозброєння парку гірничих ма-
шин. Це сьогодні надзвичайно 
актуально, оскільки причиною 
більшості забруднень довкілля є 
висока зношеність гірничого об-
ладнання. Сьогодні гірничу на-
уку можна віднести не стільки до 
технічної, скільки до економічної 
категорії. Україна, зокрема Крив-
бас, є лідером гірничорудної про-
мисловості, і всі ті питання, які 
розглядаються на конференції 
за участю науковців, промислов-
ців, проектантів, екологів тощо, є 
дуже актуальними для міжнарод-
ної гірничої спільноти. 

_________________________________________________________________________________________________ Мотрона ПАНОВА.

На часі

Знаходять  
діточки свої 
нові родини...

Нещодавно відбулась під-
сумкова нарада з вихова-
телями дитячих будинків 
сімейного типу та батьками-
вихователями прийомних сі-
мей, котрі знаходяться на те-
риторії Жовтневого району. 

Нині вже функціонує 11 при-
йомних сімей, де виховуються 
17 діток, та 2 дитячих будинки 
сімейного типу, в яких прожива-
ють 12 хлопчиків та дівчаток.

– У цьому році до прийомних 
сімей було довлаштовано 13 ді-
точок, – зазначає начальник 
служби у справах дітей викон-
кому Жовтневої районної у місті 
ради Марія Удовенко. – Також 
створено в 2012 році 5 прийом-
них сімей, до яких довлаштовано 
8 діток, та 21-й дитячий будинок 
сім’ї «Огли», в який влаштовано 
вісім діточок. Загалом у нас було 
виявлено 62 дитини, позбавлені 
батьківського піклування. Із них 
51 малюка влаштовано до сімей-
них форм виховання. Усиновлено 
29 хлопчиків та дівчаток, із яких 
5 – іноземними громадянами. 
Всі вони були поздоровлені з 
Днем Святого Миколая, їм вру-
чено подарунки.

 До речі, у цьому році п’ять 
діточок – чотири сестрички і 
братик Громови залишились без 
батьків, які померли. Так от: за-
раз малюки вже виховуються в 
дитбудинку сімейного типу Пас-
кевичів. Отож, дітки знайшли 
свою нову сім’ю.

І ще про таке. Днями було 
проведено засідання виконко-
му Жовтневої районної у місті 
ради, де якраз і розглядалося 
злободенне питання про стан 
профілактичної роботи щодо по-
передження негативних проявів 
та правопорушень серед дітей, 
подолання дитячої безпритуль-
ності та бездоглядності.

Додавав  
адреналіну 
яскравий  
турнір

Жвавий інтерес викликав 
яскравий і безкомпромісний 
турнір з міні-футболу на Ку-
бок Ялти, що проводився у 
Криворізькій четвертій дитя-
чо-юнацькій спортшколі.

Трибуни спортзалу ДЮСШ № 4 
були повністю заповнені. Вболі-
вальників, як кажуть, не обма-
неш: вони не сумнівалися, що 
саме тут відбудеться справжня 
чоловіча боротьба серед команд 
вищої ліги криворізької Асоціа-
ції з міні-футболу. І вони не об-
манулися у своїх сподіваннях: 
матчі виявилися видовищними 
й інтригуючими. Насамперед, 
фінальний поєдинок, від якого 
криворізькі шанувальники шкі-
ряного м’яча отримали справ-
жній адреналін. Побільше б нам 
таких захоплюючих і цікавих 
змагань у наступному, 2013 році!

Віталій ТКАЧУК.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Саксаганський р-н

Вечір- 
відпочинок  
для дітей

У розважальному моло-
діжному комплексі «П’ятий 
елемент» відділом у справах 
сім’ї і молоді виконкому Сак-
саганської районної у місті 
ради організовано та прове-
дено вечір-відпочинок для 
дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклу-
вання, – учнів закладів ви-
щої та професійно-технічної 
освіти району. 

У рамках розважальної про-
грами хлопчики та дівчатка здій-
снили подорож навколо світу, 
де в різних країнах дізнавалися 
про нові традиції, звичаї, брали 
участь у веселих конкурсах та 
зупинялися на танцювальних 
майданчиках. Усі присутні приго-
щалися солодощами та солодки-
ми напоями, які були придбані за 
кошти районного бюджету.

Запрошених привітала заві-
дуюча відділом у справах сім’ї 
і молоді виконкому районної у 
місті ради Світлана Волинкіна, 
яка побажала здоров’я, гарного 
настрою та веселих свят. Вечір 
пройшов із позитивом та з підне-
сеним настроєм. Усього в ньому 
взяло участь 106 дітей пільгової 
категорії.

А бондар  
Анатолій М’яч 
усе діжечки 
робить

 Єдиний у Кривому Розі зна-
менитий майстер бондарних 
справ Анатолій Іванович М’яч 
і в свої за 70 не розстається з 
прадавнім дідівським ремес-
лом. 

Ось і протягом усього 2012 року 
він у чітко зазначений строк ви-
конував оригінальні замовлення 
від криворіжців. І ось тепер, пе-
ред самісіньким новим 2013-м, 
хтось із городян уже п’є молоде 
виноградне вино з виготовленої 
ним дубової діжечки, ще хтось 
смакує з такої ж посуди засолени-
ми хрумкими ніжинськими огі-
рочками чи втішається за вече-
рею тугенькими помідорчиками, 
кавунами, квашеними капустою, 
яблуками...

– Найбільшим попитом у го-
родян сьогодні користуються 
дубові діжечки ємністю від 3 до 
50 літрів, – говорить бондар. – 
З малолітрової посуди – дубові, 
липові кварти, кухлики для квасу, 
пива, води й вина.

 Час від часу повертається ша-
новний майстер і до виготовлен-
ня банних шайок, і навіть до ве-
ликих, 150-200-літрових дубових 
чанів, в яких так приємно взимку 
попаритися та відігнати тим са-
мим усілякі недуги.

 Спасибі вам, Анатолію Івано-
вичу, що продовжуєте дідівське 
ремесло, міцного вам здоров’я і 
довгих літ життя.

Микола КРАМАРЕНКО. 

g Прес-конференція

Металурги знову борються з кризою
За останню п’ятирічку криворізький 
металургійний комбінат уже вдруге 
потрапляє в складну кризову ситуацію. 
Отже, наступний рік обіцяє не скільки 
стабільність ситуації, скільки напруження 
на підприємстві – і виробниче, і, не 
виключено, соціальне. Такий висновок 
напрошується після нещодавньої прес-
конференції, яку провів генеральний 
директор ПАТ «АрселорМіттал Кривий 
Ріг» Артем Поляков.

Криза фінансова, 
тепер –  
структурна

За словами Артема По-
лякова, цьогорічна криза, 
на відміну від тієї, що су-
проводжувала 2008-й рік, 
– не фінансова, а струк-
турна. Відтак, «сталі у 
світі більше, ніж людей, 
котрі були б готові за неї 
платити», – зауважив ке-
рівник «АМКР».

Особливо що стосуєть-
ся європейського ринку, 
який почало лихоманити 
влітку. На початку осе-
ні проблеми виникли і в 
китайських виробників, 
котрі разом з європей-
ськими колегами змуше-
ні були звернути більшу 
увагу на традиційні для 
криворіжців ринки. Кон-
курентна боротьба за-
гострила проблему собі-
вартості, що є головним 
мірилом для споживачів 
металургійної продукції 
у виборі партнерів. Тож у 
прибутку комбінат втра-
чає суттєво. До того ж, 
криворіжці втрачають 
один із головних своїх ко-
зирів – можливість еконо-
мити за рахунок власних 
залізорудних ресурсів. 
Іншим же доводиться ку-
пувати руду за світовими 
цінами. Нині ж ця сиро-

вина у світі, як, власне, і 
металопродукція, втрати-
ла в ціні.

Бюджет  
збереження

Отже, у фінансовому 
плані наступний рік ні-
чого доброго «АМКР» не 
обіцяє. Як, власне, і ни-
нішній. За попередніми 
підрахунками, комбінат 
завершить його зі збит-
ками. Тож в адміністрації 
підприємства бачать 2013 
рік доволі непростим, на-
магаючись зберегти вже 
напрацьоване. І головним 
буде пошук резервів, еко-
номія на усьому. Як об-
разно передав слова свого 
керівництва Артем Поля-
ков, «не один камінець не 
повинен залишитись не 
перевернутим у їхньому 
пошуку. Усюди, де є ре-
зерви, вони повинні бути 
вишуканими та переведе-
ними з резервів в активи». 
Хоча й від інвестування 
ніхто не відмовлятиметь-
ся. Утім, кошти йтимуть 
туди, де це гарантуватиме 
швидке повернення вкла-
деного.

Аутсорцинг  
повертається?

Можливе й повернення 
до ідеї виведення деяких 
підрозділів «АрселорМіт-

тал Кривий Ріг» за межі 
структури підприємства. 
Йдеться про так званий 
аутсорцинг.

Під нього, нагадаємо, 
уже планували підвести 
транспортників, меди-
ків та об’єкти комбінат-
ського харчування. Не 
виключається, що в поле 
зору реформаторів потра-
плять механіко-ремонтні 
підрозділи та підготовка 
металобрухту. На думку 
керівника підприємства, 
це їм піде тільки на ко-
ристь, оскільки дозволить 
зароб ляти не лише на 
співпраці з комбінатом, 
але й на виконанні сто-
ронніх замовлень. Інше 
питання – чому цього не 
дозволити в рамках ни-
нішньої структури?

А от чутки про поділ 
бізнесу на окремі части-
ни, як-то металургійну, 
гірничу та коксохімічну, 
схоже, так і залишаться 
чутками.

Мінус мартен
Така доволі близька 

перспектива очікує один 
із структурних підрозді-
лів комбінату. Що буде з 
працівниками? На думку 
Артема Полякова, вони 

матимуть змогу обра-
ти один з двох шляхів: 
або перейти до іншого 
структурного підрозділу 
(змінити професію), або 
скористатися системою 
добровільного звільнен-
ня. Її наприкінці грудня 
запустили в черговий раз. 
Але, схоже, не в останній.

Отже, про збережен-
ня чисельності колекти-
ву комбінату незмінною 
не йдеться. Схоже, не ля-
кають адміністрацію ані 
демарші, здійснені проф-
спілковою організацією 
під керівництвом Юрія 
Бобченка, ані обіцянки 
прокуратури розібратися 
в ситуації. «Ми завжди 
при прийнятті рішення 
суворо керуємося зако-
ном. Тому мені так лег-
ко на ці теми говорити. 
А свою ділову репутацію 
ми будемо захищати всіма 
методами, котрі нам дає 
закон», – підкреслив ке-
рівник підприємства.

На щастя, прогнози 
близького економічно-
го майбутнього останнім 
часом змінилися з досить 
песимістичних на помір-
но песимістичні. За сло-
вами Артема Полякова, 
якщо раніше говорили 

про подолання металур-
гійної кризи не раніше 
ніж за два роки, то нині на 
це відводиться лише на-
ступний рік. І вже по цьо-
му попит на металургійну 
продукцію криворіжців 
повинен поновитися. 
Сподіваємось, як й інте - 
рес до неї на вітчизняному 
ринку, який нині спожи-
ває близько 15 відсотків 
від виробленого нашими 
земляками, змушуючи їх 
і надалі орієнтуватися на 
закордонний ринок.

Післямова. Слід зазна-
чити, нинішнє спілкуван-
ня з місцевими журналіс-
тами Артема Полякова 
було першим за час його 
перебування на посаді ке-
рівника криворізьких ме-
талургів. А це не багато, не 
мало, а майже рік. Утім, у 
подальшому спілкування 
може бути більш частим. 
В усякому разі, генераль-
ний директор «АМКР» 
висловив щодо цього за-
цікавленість. Можливо, у 
майбутньому ці зустрічі 
матимуть більш позитив-
ний настрій: криза при-
ходить і проходить, а під-
приємство залишається. І 
поки воно є одним з міс-
тоутворюючих.

_____________________________________________________________________ Володимир СКІДАНОВ. Фото Влада ХОМЕНКА. 

Компетентно

g Справи професійні

Із вогнегасником  
в руках
Незвичайний навчально-практич-
ний семінар, присвячений заходам 
пожежної безпеки на об’єкті, провів 
нещодавно приватний заклад «Центр 
професійної освіти і навчання», що в 
Жовтневому районі. 

Учасниками заходу стали 
відповідальні працівники з 
охорони праці та пожежної 
безпеки – представники ві-
домих будівельних компаній 
нашого міста. По закінченні 
семінару всі вони отрима-
ли спеціальні сертифікати. 
В якості почесного гостя 
до криворізьких колег за-
вітала доктор педагогічних 
наук, завідуюча лабораторі-
єю Інституту профтехосвіти 
Академії педагогічних наук 
України Лілія Сушинцева  
(м. Київ).

– Центр професійної осві-
ти і навчання функціонує 

вже близько року, у ньому 
можна пройти курси пере-
підготовки, підвищення 
кваліфікації, навчання ро-
боті з підвищеною небезпе-
кою на будівельних об’єктах, 
– коментує керівник центру 
Андрій Семенов. – Нетра-
диційність проведеного се-
мінару полягає в тому, що 
ми навчали не лише теорії, 
а й практики – всі бажаючі 
потримали в руках вогне-
гасник, спробували влас-
норуч загасити вогнище. 
Спочатку відбулася презен-
тація, представник служби 
з надзвичайних ситуацій 

провів спеціальне навчання 
з пожежно-технічного міні-
муму. Потім ми розпалили 
справжнє вогнище, оголо-
сили про пожежу, організу-
вали евакуацію і наочно по-
казали, як правильно гасити 
вогонь. Я впевнений, що 
навчати цікаво й креативно 
необхідно не тільки дітей, а 
й дорослих. Тому ми вико-
ристовуємо елементи гри, 
сучасні методики. Крім того, 
обов’язково цікавимось у 
слухачів наших курсів до-
цільністю такого навчання, 
збираємо поради та слушні 
пропозиції.

___________________________________ Тетяна ДРЄЄВА. Фото з архіву центру.

g Справи комунальні

Нові фахівці й нова 
якість життя

Днями пройшло вручення сертифікатів 
профмайстерності першим слухачам курсів з 
підготовки управителів об’єднань співвлас-
ників багатоквартирних будинків. Ними стали 
студенти старших курсів вишів, які вирішили 
набути такий незвичний для нашого регіону 
фах. 

Навчання проходило на базі КП «Інститут розви-
тку міста Кривого Рогу» із залученням викладачів 
Криворізького національного університету, Асоці-
ації ОСББ «Кривбас Добробут» тощо. Таким чином, 
місто вперше отримало фахово підготовлених 
спеціалістів, які на професійному рівні зможуть за-
йматись управлінням будинками об’єднань. Голова 
згаданої асоціації Василь Ліман зазначив, що на до-
дачу до цього нині проходить і спеціальна підготов-
ка бухгалтерів об’єднань.

Заступник міського голови Григорій Вербицький, 
вітаючи сертифікованих фахівців, зауважив, що 
вони будуть узяті на замітку та в числі перших про-
понуватимуться в керівні склади ОСББ, які постійно 
створюються на базі багатоповерхівок нашого міста.

– Нові фахівці повинні принести із собою й нову 
якість життя для городян, – підкреслив Г. Вербиць-
кий. – Бо саме на це й націлені всі наші зусилля.

Е. МІСЦЕВИЙ.
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g  Підприємцям на замітку

До Пенсійного – по-новому
Нещодавно набув чинності Закон України «Про 
внесення змін до статей 9 і 25 Закону України «Про 
збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування», яким змінено 
строки сплати єдиного внеску для фізичних осіб – 
підприємців та самозайнятих осіб.

– Фізичні особи – підприєм-
ці, які перебувають на загальній 
системі оподаткування, та члени 
сімей цих осіб, які беруть участь 
у провадженні ними підприєм-
ницької діяльності, зобов’язані 
сплачувати єдиний внесок, на-
рахований за календарний рік, 
до 10 лютого наступного року, 
– розповідає начальник управ-
ління Пенсійного фонду Укра-
їни в Довгинцівському районі 
Лариса Сітанська. – Тобто за 
2012 рік єдиний внесок необхід-
но сплатити до 10 лютого 2013 
року. При цьому протягом року 
фізичні особи – підприємці по-
винні будуть сплачувати аван-
сові платежі до 15 березня, до 15 
травня, до 15 серпня й до 15 лис-
топада в розмірі 25% річної суми 
єдиного внеску, обчисленої від 
суми, визначеної податковими 
органами для сплати авансових 
сум податку на доходи фізичних 
осіб – суб’єктів підприємниць-
кої діяльності.

– А так звані спрощенці?
– Фізичні особи – підприєм-

ці, які обрали спрощену систему 
оподаткування, та члени сімей 
таких осіб, які беруть участь у 
провадженні ними підприєм-
ницької діяльності, сплачують 
єдиний внесок, нарахований за 
календарний квартал, до 20 чис-
ла місяця, що настає за кварта-
лом, за який сплачується єдиний 
внесок.

Тож за IV квартал 2012 року 
сплатити єдиний внесок необ-
хідно максимум до 20 січня 2013 
року включно. При бажанні 
можна сплачувати єдиний вне-
сок щомісячно, але не пізніше 
зазначеного терміну сплати.

– Це стосується й самостій-
ників?

– Особи, які забезпечують 
себе роботою самостійно – за-
ймаються незалежною про-
фесійною діяльністю, а саме 
– науковою, літературною, ар-
тистичною, художньою, освіт-
ньою або викладацькою, а та-
кож медичною, юридичною 
практикою, у тому числі адво-
катською, нотаріальною діяль-
ністю, або особи, які провадять 
релігійну (місіонерську) діяль-
ність, іншу подібну та отриму-
ють дохід безпосередньо від цієї 
діяльності, зобов’язані спла-
чувати єдиний внесок, нарахо-
ваний за календарний рік, до 1 
травня наступного року. За 2012 
рік сплатити єдиний внесок не-
обхідно до 1 травня 2013 року.

Натомість платники єдино-
го внеску – юридичні та фізич-
ні особи, які є роботодавцями, 
зобов’язані сплачувати єдиний 
внесок за найманих працівни-
ків, нарахований за календарний 
місяць, не пізніше 20 числа на-
ступного місяця. Це стосується 
всіх, крім гірничих підприємств, 
які зобов’язані сплачувати єди-

ний внесок, нарахований за ка-
лендарний місяць, не пізніше 28 
числа наступного місяця.

– Коли є вимога, то передба-
чена й відповідальність. Чи не 
так?

– За несплату, неповну або не-
своєчасну сплату суми єдиного 
внеску накладається штраф у 
розмірі 10% несплачених або не-
своєчасно сплачених сум та на-
раховується пеня у розмірі 0,1% 
суми недоплати за кожний день 
прострочення платежу.

– Нагадайте, будь ласка, роз-
мір мінімального страхово-
го внеску за місяць. А ще – які 
пільги передбачені для фізич-
них осіб – підприємців?

– Фізичні особи – підприєм-
ці, які обрали спрощену систему 
оподаткування, сплачують єди-
ний внесок у розмірі, який ви-
значили для себе самостійно, але 
не більше максимальної вели-

чини бази нарахування єдиного 
внеску. При цьому сума єдиного 
внеску не може бути меншою за 
розмір мінімального страхового 
внеску. Фізичні особи – підпри-
ємці та особи, які забезпечують 
себе роботою самостійно і пе-
ребувають на загальній системі 
оподаткування, сплачують єди-
ний внесок із сум чистого дохо-
ду (прибутку). При цьому сума 
єдиного внеску не може бути 
меншою за розмір мінімального 
страхового внеску за місяць, у 
якому отримано дохід (прибу-
ток).

Розмір мінімального страхо-
вого внеску визначається роз-
рахунково як добуток мінімаль-
ного розміру заробітної плати на 
розмір внеску, встановлений за-
коном на місяць, за який нарахо-
вується заробітна плата (дохід). 
Для суб’єктів підприємницької 
діяльності та самозайнятих осіб 
розмір внеску становить 34,7%. 
Враховуючи розміри мінімаль-
ної заробітної плати в 2012 році, 
у січні – березні 2012 року міні-
мальний розмір єдиного внеску 
становив 372,33 грн. на місяць, у 
квітні – червні 2012 року – 379,62 

грн. на місяць, у липні – вересні 
2012 року – 382,39 грн. на місяць, 
у жовтні – листопаді – 387,95 
грн. на місяць, у грудні – 393,50 
грн. на місяць.

Пільги щодо сплати єдиного 
внеску передбачені для фізич-
них осіб – підприємців, які обра-
ли спрощену систему оподатку-
вання, та членів сімей цих осіб, 
які беруть участь у провадженні 
ними підприємницької діяль-
ності, якщо вони є пенсіонерами 
за віком або інвалідами та отри-

мують відповідно 
до закону пенсію чи 
соціальну допомо-
гу. Такі особи звіль-
няються від спла-
ти за себе єдиного 
внеску.

Сплата внесків до Пенсійного 
фонду України в сумі не меншій, 
ніж мінімальний страховий вне-
сок, дозволить приватним під-
приємцям зараховувати до стра-
хового стажу повний місяць, що 
забезпечить їх соціальний за-
хист у майбутньому.

– З Нового року також набу-
ває чинності й Закон України 
«Про внесення змін до стат-
ті 8 Закону України «Про збір 
та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування». Що 
ним передбачається?

– Цим законодавчим ак-
том передбачено вдосконали-
ти норми Закону України «Про 
збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування» та 
зменшити кількість платіжних 
документів, які формує плат-
ник для сплати єдиного внеску. 

Нині в органах Пенсійного фон-
ду України відкрито 88 рахунків 
для сплати єдиного внеску. Вони 
створені для кожної категорії 
платників і класів професійного 
ризику виробництва. У діючо-
му законі передбачено 67 розмі-
рів єдиного внеску залежно від 
класів професійного ризику ви-
робництва, 15 розмірів по окре-
мих категоріях платників і видах 
виплат, шість – для утримання 
єдиного внеску. Тому залежно 
від видів виплат, які нарахову-
ють, один роботодавець формує 
від двох до семи платіжних до-
кументів.

Новий закон скасовує ді-
ючий розподіл єдиного вне-
ску за видами нарахувань 
загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування 
відповідно до класів професій-
ного ризику виробництв з ура-
хуванням видів їх економічної 
діяльності та інших видів нара-
хувань. А щоб зменшити кіль-
кість платіжних документів, які 
формує платник, встановлює 
нові пропорції розподілу на-
рахованих сум єдиного внеску. 
Цим законом передбачено, що 
розрахунок розподілу єдиного 
внеску за видами відбувається 
на підставі звітності про нараху-
вання єдиного внеску за резуль-
татами попереднього року.

Отже, він дає змогу робо-
тодавцям сплачувати нара-
хований єдиний внесок на 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування одним 
платіжним дорученням, що від-
чутно спрощує механізм роз-
рахунків. А з метою реалізації 

положень законодавчого акта з 
1 січня 2013 року органи Пенсій-
ного фонду України відкрива-
ють нові рахунки в органах Дер-
жавної казначейської служби 
для зарахування єдиного внеску.

– Чимало новацій очікує під-
приємців з початком 2013-го. 
Де вони можуть про них дізна-
тись більше?

– Скажімо, на наших семіна-
рах, які проводяться щотиж-
ня. На них якраз йде мова про 
сплату єдиного внеску у зв’язку 
зі змінами в законодавстві та на-
дання звітності.

Семінар проводиться щопо-
неділка в управлінні Пенсійного 
фонду України в Довгинцівсько-
му районі, кабінет № 208. Адре-
са: 50086, м. Кривий Ріг, вул. 
Отто Брозовського, 85а. Довідки 
можна отримати за такими теле-
фонами: 71-57-40, 71-86-91 або 
71-61-37.

___________________________________________________________________________________________________ Е. МІСЦЕВИЙ.

Лариса Сітанська.
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1. Січень – березень 2012 року – 372,33 грн.
2. Квітень – червень 2012 року – 379,62 грн.
3. Липень – вересень 2012 року – 382,39 грн.
4. Жовтень – листопад – 387,95 грн. 
5. Грудень – 393,50 грн.

МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА МІСЯЦЬ

Свято  
з подарунками

Минулого тижня, на День 
Святого Миколая, у районі 
влаштували свято для тих, 
кому так важливо відчувати 
увагу, тепло і турботу.

У ЦДЮТ «Дружба» завітали 
сироти та діти, позбавлені бать-
ківського піклування, щоб поди-
витися святковий концерт. Усього 
в залі «Дружби» зібралося 160 
дітлахів.

До речі, у Довгинцівському ра-
йоні вже стало традицією саме на 
День Святого Миколая проводити 
для цих дітей благодійну акцію. 
А в кінці дійства всім дітям було 
вручено солодощі. Тож усі пішли 
додому з гарним настроєм та по-
дарунками.

Новорічні  
розваги  
для молоді

Новорічні подарунки від 
виконкому Довгинцівської 
районної у місті ради нещо-
давно отримали й дорослі – 
робітники різних підприємств 
району. Щоправда, не просто 
так. Таке приємне закінчення 
мала новорічна конкурсно-
розважальна програма для 
робітничої молоді під назвою 
«Новорічні пригоди».

Ця програма, за словами орга-
нізаторів, дала можливість робіт-
ничій молоді сповна реалізувати-
ся, виявити свої творчі здібності 
та зробити дозвілля змістовним. 
Задля цього відбулися конкурс 
капелюшків «Веселі капелюшки» 
та сеанс новорічної «магії» – «Но-
ворічні пророкування», пройшло 
багато інших веселих забав. А ще 
молоді люди могли спробувати 
себе в ролі акторів лялькового 
театру.

Серед кращих у цих «Новоріч-
них пригодах» – співробітники 
ПАТ «Криворіжіндустрбуд» та 
відокремленого структурного 
підрозділу «Криворізька дирек-
ція залізничних перевезень» ДП 
«Придніпровська залізниця».

Анна РОДІЧКІНА.

g Пасажирам  
        на замітку
Нові тарифи  
на електричку

З 27 грудня 2012 року на підставі 
наказу від 14.12.12 р. № 1004/Н по 
Дніпропетровській та Криворізькій 
дирекціях залізничних перевезень 
вводяться в дію нові тарифи на пере-
везення пасажирів залізничним тран-
спортом у приміському сполученні.

Адміністрація вокзалу Кривий Ріг-
Головний звертається з проханням 
до мешканців міста, які користують-
ся послугами приміського залізнич-
ного транспорту, завчасно купувати 
квитки в приміських касах вокзалу 
та оформлювати посадочні талони 
для безкоштовного проїзду пільгової 
категорії населення.

Громадяни, які не придбали квит-
ки та посадочні талони, вважаються 
безквитковими та не мають права 
проїзду в електропоїздах.

Для заощадження Ваших коштів 
пропонуємо купувати абонентні 
квитки на будь-яку кількість місяців, 
але не більше ніж на один рік. Це 
надасть Вам можливість економити 
свій час та кошти.

Актуальна тема
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ДЕНЬ  ЗА  ДНЕМ:
Дзержинський р-н

g Постать

Коли людина палає працею…
Зазвичай бравурні реляції «парадних» репортажів фокусуються на 
постатях харизматичних, чемпіонах. Усе вірно, щоб стати героєм – не-
ординарний вчинок здійснити необхідно, от тільки до цього пролягає 
предовга дорога, і видатну особистість на здобуття слави підштовхують 
іноді неприкметні люди. Без котрих той злет хтозна чи відбувся б.

Євгенія Костенко 
обійняла технічну по-
саду в дитячо-юнацькій 
спортивній школі №6 з 
дня її відкриття в 1981 
році. Тривалий період 
трудились разом із чо-
ловіком. Коли здоров’я 
неабияк похитнулось, 
перекваліфікувалась 
у гардеробниці. Проте 
коли людина палає пра-
цею, не уявляє без неї 
свого існування, не має 
значення, як величається робо-
че місце.

Тренерський колектив вва-
жає Євгенію Дмитрівну, якщо 
так можна сказати, живим та-
лісманом школи. На її очах із 
єдиного в області відкритого 
басейну «Дельфін» виринали на 
п’єдестал чемпіони. Навіть біль-
ше того, колишні зірки спорту 
вже виростили поряд з нею своїх 
нащадків, от-от варто чекати, що 
й онуків приведуть. Та й обличчя, 
імена, характери нібито нічим не 
примітних дітей, що промайнули 

мимо неї за понад три десятиліття, вона пригадує 
бездоганно.

Поширюються дивовижні властивості її пам’яті й 
на матеріальну сферу. Щодня перед тренуваннями 
орава малечі здає на збереження цінні предмети 
– самих лише мобільних телефонів, буває, накида-
ють декілька пузатих картонних коробок. І кожного 
власника мобілки вона добре знає. Крім того, ще є 
змінне взуття, фізкультурний реманент, гаманці, 
рукавички, парасолі… Завдяки дивовижному та-

ланту Євгенії Дмитрівни малолітні 
роззяви ніколи не гублять своє 
«придане», принаймні, знаходять 
«посіяне» в стінах ДЮСШ-6.

По суті, пані Євгенія в дечому пе-
ребрала на себе місію своєрідного 
психологічного містка між дітьми, 
тренером та батьками. Іноді на за-
ваді порозумінню стають особисті 
амбіції або дріб’язкові образи, 
неспроможність почути ближньо-
го чи відсутність спільних точок 
емоційного взаємопроникнення, 
і тоді без мудрого третейського 
примирювача обійтися складно, бо 
годі й марити про високі спортивні 
вершини без повної довіри одне до 
одного і сподівань як запоруки під-
корення заповітних рубежів.

Виростила двох синів, обоє затято тренувались 
у басейні, досягли немалих здобутків. За спостере-
женнями Євгенії Дмитрівни, покоління юних дель-
фінівців змінюються десь кожні п’ять-сім років. Діти 
80-х були чемними, але не надто наполегливими в 
досягненні мети. За ними прийшли енергійні, хоча 
без чіткого уявлення про омріяну ціль. Сучасні під-
літки існують у суперстрімкому темпі, намагаються 
всюди все охопити – і таки, здебільшого, дійсно 
встигають! А от хороших манер їм помітно бракує, 
отож і наверстує Євгенія Костенко з ними недоза-
своєне на виховних годинах у школі та родинно-
му колі. І допоки культура поведінки серед юних 
спортсменів не зросте, абсолютно серйозно ствер-
джує невгомонна майже вісімдесятилітня жінка, на 
сповна заслужений відпочинок вона не збирається.

g Виробничий портрет

Секрети душі «Людини року»
Коли на порозі юності та дорослого життя настала пора В’ячеславу 
Москаленку обирати самостійну стежину, батько, знаний на весь Крив-
бас ремонтник дизельних двигунів, наполегливо переконував йти по 
його стопах. Однак Слава, при всій повазі до татка, більше довірився 
внутрішньому поклику: подав документи до тодішнього технікуму 
гірничої електромеханіки на 129-му кварталі.

Уперше потрапив на Південний гірничо-
збагачувальний комбінат в якості «зелено-
го» практиканта. Після отримання диплома,  
як один з кращих фахівців на курсі, одер-
жав запрошення податись до Казахстану на 
спорудження нового велетня індустрії. По-
трапити на всесоюзну комсомольську будо-
ву було мрією молоді епохи кінця 70-х років 
минулого сторіччя, але бажання залишитись 
у рідному місті, поруч із ріднею, виявилося 
сильнішим за спокусу швидкої кар’єри та 
обіцяні матеріальні блага.

Доля вдруге привела на ПівдГЗК, де вже 
трудився його рідний брат Валентин, який 
став для тямущого, та все ж тільки вчораш-
нього студентика неоціненним джерелом 
практичного досвіду. Наступне десятиліт-
тя працював на посаді рядового електро-
слюсаря. Саме тоді, пригадує В’ячеслав 
Миколайович, старші наставники навік 
зародили в його душі любов до роботи та 
реальну оцінку оточуючих обставин. При-
міром, мав нагоду обійняти посаду голов-
ного енергетика комбінату, холоднокровно 
оцінив ситуацію, зважив особисті риси ха-
рактеру – й рішуче відмовився. Ніколи не 

шкодував про дивне для багатьох 
колег рішення.

Протягом майже трьох з поло-
виною десятиліть, відданих Пів-
денному ГЗК, електрик ділянки 
складу концентрату і готової про-
дукції РЗФ-2 В’ячеслав Москален-
ко розробив величезну кількість 
технічних пропозицій раціоналі-

зації певних виробничих 
моментів. Удосконалення 
дозволили значно збіль-
шити терміни експлуатації 
вузлів електрообладнан-
ня, полегшити контроль та 
управління технологічни-
ми процесами. Зараз тру-
дівник з головою поринув 
у монтаж і налагодження 
устаткування грейферного 
крана, продовжує вносити 
винахідницькі думки. Ви-
ховує в бригаді наступну 
зміну і сучасну молодь:

– Зовсім їх не вважаю, 
умовно кажучи, ледачи-
ми, бездарними, безнадій-
но звабленими погонею за 
меркантильною вигодою, 
– міркує В’ячеслав Микола-
йович. – Намагаюся вчасно 
їм прищепити внутрішню 
потребу добросовісно пра-
цювати саме за покликом 

душі, свято вірю, що це дійсно і запорука 
приязних стосунків з колегами, і секрет вда-
лого просування по кар’єрних сходинках, 
якщо комусь то дійсно так конче необхідно.

________________________________________________________________ Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Місто і люди

Охорона  
правопорядку 
та життя району

Наприкінці минулого тижня 
відбулося пленарне засідання 
18-ї сесії Дзержинської район-
ної у місті ради.

На ньому чимала увага була 
приділена питанням боротьби зі 
злочинністю. Зокрема, перед на-
родними обранцями виступив 
прокурор району К. Черкасов, 
який проінформував про стан за-
конності, заходи щодо її зміцнен-
ня та результати діяльності про-
куратури Дзержинського району 
в 2012 році. Про те, як боролися 
із злочинністю та охороняли гро-
мадський порядок протягом року 
на території району, доповів на-
чальник районного відділу ГУ МВС 
А. Левицький.

Крім того, депутати ознайоми-
лись із роботою виконкому Дзер-
жинської районної у місті ради в 
2012 році. Голова райради С. Сте-
панюк детально розповів про те, 
чим жив та як розвивався район 
у поточному році, починаючи від 
громадського життя і закінчуючи 
виборчою кампанією, що від-
булася восени. За його словами, 
ретельна праця стала надійною 
запорукою проведення цієї кам-
панії в районі на високому орга-
нізаційному та правовому рівні, 
без зривів і порушень чинного 
законодавства.

Загалом, на сесії депутати роз-
глянули 13 питань. З усіх було при-
йнято відповідні рішення.

Ялинонько,  
зустрічай

Чим ближче останній день 
календаря, тим відчутніше 
святковий настрій. Додає його 
аромату незмінний атрибут 
новорічних свят – ялинка. І 
коли її покупка для дому ще 
попереду, головні районні 
красуні впевнено «крокують» 
містом.

Зокрема, сьогодні о 10.00 у 
парку ім. Богдана Хмельницького 
відбудеться відкриття районного 
ялинкового містечка. На ньому 
можуть побувати всі бажаючі, аби 
разом з дітьми насолодитися по-
чатком зимового свята.

Володимир СКІДАНОВ.

g Оголошення

Режим роботи 
лікувальних  
закладів на свята

Шановні мешканці міста! КУ «Цен-
три первинної медико-санітарної 
допомоги» КМР» працюватимуть 
30.12.2012 р., 1 та 7.01.2013 р. з 9.00 
до 15.00. Невідкладна стоматоло-
гічна допомога хворим з гострим 
зубним болем надаватиметься 1 та 
7.01.2013 р. працівниками КЗ «Кри-
ворізька стоматологічна клінічна 
поліклініка №2» ДОР» та КЗ «Криво-
різька стоматологічна поліклініка 
№3» ДОР» цілодобово.

В інші дні заклади працюватимуть 
у загальному режимі.

Управління охорони 
здоров’я виконкому  

міськради.
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Чому притулок перетворився на катівню?
Щось Кривий Ріг став частенько фігурувати в 
неприємному світлі на центральних телеканалах. 
То «наші» люди скаржаться в столицю на капос-
них, звісно, на їхню думку, комунальників, то 
київські шукачі дешевих сенсацій, за підказкою 
місцевих «агентів», демонструють жахливі кар-
тинки із скоцюрбленими від холоду-голоду тру-
пами песиків у буцімто притулку для бродячих 
собак. Ініціаторка останнього скандалу вважає 
за необхідне привселюдно обґрунтувати свої дії.

Колись на очах Аліси Швець авто-
мобіль збив нічийного песика, водій 
чортихнувся, ледь не заплакав через 
тріснутий бампер і хутко зник. По-
калічене собача лишилося скімлити 
в неї на руках, без амбулаторного 
втручання шансів на порятунок не 
існувало. Кілька зооклінік навідріз 
відмовились безкоштовно вихо-
джувати чотириногого пацієнта. Ки-
нувши клич у соціальних мережах, 
дівчина довідалась про чуйну жінку, 
котра за покликом серця відкрила на 
дачній ділянці притулок для покину-
тих собак. Молода панянка віддала 
туди цуцика і собі щиросердно пере-
йнялась місією порятунку нікому не 
потрібних «братів менших».

Ніби знайшла порозуміння із влас-
ницею тієї дачі Амандою, де осели-
лось собаче царство. Кілька місяців 
поспіль Аліса з подругою на вихідних 
скликали небайдужих однодумців на 
суботники, наводили у притулку лад, 
хто як міг, майстрували вольєри, 
чепурили двір. Поступово повага до 
шляхетного починання Аманди змі-
нилась обуренням: зібрані пожертви 
зникають безслідно, собаки виють, 
позбавлені корму і хоч якогось при-
хистку від негоди, а хазяйка вимагає 
активніше випрошувати пожертви. 
Зрештою, вона в односторонньому 
порядку намагалась розірвати сто-
сунки.

Остаточний край дружбі поклала 
звістка про, м’яко кажучи, поши-
рення Амандою неправдивих, су-
перечливих відомостей про себе й 
спільну роботу. Вона представлялась 
і відставною міліціонеркою, і ліка-

рем, і воїном-інтернаціоналістом з 
контузією (такий момент якраз і по-
яснив би її неадекватну поведінку). 
До існуючих у страшних умовах десь 
із 30 нещасних тварин Аманда про-
довжувала і продовжувала зганяти 
нових пожильців. Зрештою, благо-
дійниці трохи не силою проникли на 
територію «пансіонату» – і зомліли 
від пекельної картини. Купи мертвих 
песиків, сильніші загризають слаб-
ших, одним словом – катівня.

– Ми спробували знайти розумін-
ня в місцевих екологів, та ніхто не 
наважується брати на себе бодай 
найменшу відповідальність чи іні-
ціативу в наведенні порядку, – ви-
ливає душу Аліса. – Довелось зді-
ймати резонансний ґвалт. Наша ціль 
полягає у відстороненні лихих осіб, 
для яких з різних причин шляхетна 
справа захисту тварин є чужою і хто 
взагалі дискредитує це покликання. 
Прошу вибачення у земляків за при-
вернення уваги до міста в ганебному 
ракурсі, проте інакше вчинити не 
могла.

Паралельно із заявами Аліси 
Швець надійшов дуже схожий по 
духу сигнал від ще однієї захисниці 
тварин Тетяни Бондар. Вона у дета-
лях свідчить про грубі порушення 
взятих Амандою обіцянок належ-
ним чином доглядати за тваринами, 
особливу увагу привертає фраза: 
«Аманда, всупереч запевненням, не 
прищепила жодну собаку від сказу 
– більше того, повипускала з вольє-
рів тварин, хворих на демодекоз, 
папіломатоз, мікроспорію. Стосовно 
нібито навмисного підпалу кимось 

її дачної хижі, то вона сама не раз 
розповідала, що то її співмешканець 
пустив «червоного півня» після чер-
гової сімейної сварки».

«Червоний гірник» вважав за 
необхідне вивчити ситуацію на місці. 
Невеликий садово-дачний коопера-
тив «Кристал» поблизу НКГЗК. «Чу-
жий» автомобіль одразу привертає 
увагу місцевого люду. Підійшло троє 
чоловіків, доброзичливо поцікави-
лись, чи не собачий притулок шука-
ємо. Залюбки розповіли про свою ха-
лепу, інакше цю неприємну історію й 
не назвати. У числі співрозмовників 
опинився голова кооперативу Мико-
ла Коваль, його пряма мова:

– Весь куток від такого безладу 
стомився неймовірно! Ніхто не про-
ти любителів тварин і їх самих, ми 
проти безвідповідальності. Коли в 
песиків розпочинається «весна», тут 
товчуться стада напівдиких собацюр, 
дорослим ходити страшно, про дітей 
мовчу, втратили лік покусаним і на-
ляканим. Городи й копати не варто, 
бо гавкаюча орда витопче безжаль-
но геть усе. Даруйте за огидні по-
дробиці, та ділюсь давно наболілим 
– на грядках повнісінько заритих 
собаками фекалій, звісно, урожай 
збираємо здебільшого для помий-
ниці, бо підхопити інфекцію – лег-
ше легшого. Куди тому жаху родини 
Баскервілів: від голодного виття у 
декілька десятків горлянок поночі 
волосся дибки стає. З колективними 
скаргами неодноразово звертались у 
різні інстанції, та тільки папір змар-
нували. Навіщо багатослів’я, ходімо 
самі поглянете на «притулок».

Неупереджене око фотооб’єктива 
дійсно дозволяє уникнути зайвих 
коментарів. Хіба варто розповісти 
про невеличкий експеримент. Як 
перевірити, чи дійсно голодна жива 
істота? Елементарно: дати їй харч 
і поглянути на реакцію. Десятка з 
півтора «Амандиних» підопічних, 
ледь почувши запах черствої булки, 
повибігали із-за куп мотлоху і вчи-
нили між собою за нікчемні крихти 
жорстоку бійку...

ДЕНЬ  ЗА  ДНЕМ:
Ц.-Міський район

Кістьми ляжемо
Днями в міськвиконкомі відбулась розширена нарада за участі 
суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері ритуально-
похоронних послуг, та представників різних структур і служб, задіяних у 
такій непростій царині. 

Проводив зустріч заступник міського голови 
Григорій Вербицький, який налаштував при-
сутніх на відверту та принципову розмову щодо 
проблем, які постають перед підприємцями. 
Розголос про це дійшов аж до високих столич-
них кабінетів, звідки надійшло доручення на 
місці розібратися в ситуації та вжити невід-
кладні заходи.

А розбиратися є в чому. Приміром, ще й труп 
не встиг захолонути, як під дверима шокованих 
рідних уже з’являються ритуальники та один 
поперед одного навперебій пропонують свої по-
слуги, страхаючи рідних, що в інакшому разі ті 

не поховають небіжчика. Звідки дізнаються про 
адреси, хто їх повідомляє, яким чином служ-
бова інформація потрапляє до зацікавлених у 
зароблянні на мертвих? На ці та інші нагальні 
запитання на зустрічі відповіді так і не було зна-
йдено, хоча проблема постала з усією гостротою. 
Тим паче, що нині три десятки міських кладовищ 
уже закриті для нового поховання, а ще шість 
перебувають у стадії закриття. Тому зараз триває 
процедура розширення трьох діючих кладовищ 
та створення нового, Північного, що буде розта-
шоване в Тернівському районі.

За підсумками наради Г. Вербицький дав до-

ручення посилити роботу правоохоронних органів 
у цьому напрямі, до яких підприємці, чиї права 
порушуються, повинні звертатись з відповідними 
заявами. Нині, попри ґвалт, здійнятий деякими 
підприємницькими структурами, у держслужбі 
по боротьбі з економічними злочинами не заре-
єстровано жодного звернення відповідного спря-
мування. Водночас суб’єкти господарювання по-
винні оновити або встановити куточки споживача, 
в яких замовники могли б отримати всю належну 
інформацію щодо пропонованих послуг та їхньої 
вартості.

– Невдовзі мають пройти публічні слухання 
з питань обговорення змін до проекту рішення 
міськради щодо Положення про порядок надання 
ритуальних послуг у нашому місті, – підсумував 
зустріч Г. Вербицький. – Пропозиції щодо нього 
могли б унормувати всі спірні питання й дозволити 
вивести галузь на новий рівень.

__________________________________________________________________________________________________ Едуард БІЛИК.

Екстремальний вимір

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Дозвілля на льоду
Доки поблизу стадіону «Ме-

талург» відкривали «Льодову 
арену», на базі дитячо-юнаць-
кої спортивної школи №3 ми-
нулого тижня відкрили хокей-
ний майданчик.

Відкривали майданчик для 
хокеїстів з творчою програмою, 
конкурсами та естафетами. Перші 
юні хокеїсти вже мали нагоду до-
лучитися до гри на цьому льоду. 
А всіх інших хокейний майданчик 
запрошує активно та корисно про-
вести своє дозвілля, вдосконалити 
свою майстерність з хокею, фігур-
ного катання і добре провести час 
зимньої пори.

На рекламі вони 
знаються

Протягом двох днів – мину-
лої п’ятниці та суботи – змага-
лися у Сумах юні рекламщики 
на ІІ Всеукраїнському моло-
діжному фестивалі соціаль-
ної реклами «Інший погляд». 
Представляти свій погляд на 
соціальні рекламні ролики їз-
дили і криворізькі школярі.

Створений фестиваль для того, 
щоб розповісти про соціальні про-
блеми молоді з позиції самих мо-
лодих людей та залучати підрос-
таюче покоління до обговорення 
соціально значущих тем.

Наше місто на фестивалі пред-
ставляли учні Криворізького Цен-
трально-Міського ліцею – вони 
виступали в категорії «Школярі». 
І представляли, треба сказати, 
гідно, адже привезли додому не 
одну, а декілька нагород. Одинад-
цятикласники, перш за все, вра-
зили сумське журі оригінальністю 
ідей. Так, в номінації «Відеорекла-
ма» робота Ані Романів та Уляни 
Гордієнко «Бережіть природу» 
виборола друге місце. Несподі-
ваним та надзвичайно приємним 
було рішення журі – за балами 
усі три перших місця в номінації 
«Друкована продукція» належать 
роботам одного учасника – лі-
цеїста Дмитра Бабіченка. Колек-
тивним рішенням журі Дмитро 
отримав перше місце. А от в номі-
нації «Ручна робота» засвітилася 
Оксана Гордієнко. «Ви гадаєте, це 
аморально?» – так називалася її 
робота, яка посіла в цій номінації 
перше місце.

«ЧГ» приєднується до привітань 
і бажає ліцеїстам одного: так три-
мати!

Симфонія в числах
Учора у міському історико-

краєзнавчому музеї відкрила-
ся виставка робіт В’ячеслава 
Странніка.

«Новосвітська симфонія» – так 
назвав цикл з десяти робіт криво-
різький художник.

– Цикл представляє собою син-
тез мистецтва та інтерпретацію 
чисел, – пояснює науковий спів-
робітник музею Ірина Новікова. 
– Філософія чисел у В’ячеслава 
Странніка постає в естетичній пло-
щині. Він відтворює її художніми 
засобами. Кольорова гама циклу 
радісна, світла, багато пастельних 
тонів. «Новосвітською» названа ця 
«цифрова симфонія» тому, що це 
символізує нову епоху.

Подивитися на мальовану 
«симфонію в цифрах» криворіжці 
зможуть приблизно протягом мі-
сяця.

Анна РОДІЧКІНА.
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ДЕНЬ  ЗА  ДНЕМ:
Інгулецький р-н

g  До уваги споживачів

Ціни. Товари. Послуги

Сільпо Metro Ашан Ринок
Фрукти, овочі

Картопля (кг) 2,89 – 3,89 2,26 – 3,23 1,98 2,00 – 3,50
Буряк (кг) 2,39 – 2,49 3,40 – 4,67 2,89 2,50 – 3,50
Морква (кг) 1,39 – 5,65 3,40 – 6,30 2,89 2,50 – 3,00
Огірки (кг) 26,99 – 32,99 30,19 22,99 – 24.99 24,00 – 25,00
Капуста (кг) 2,99 – 3,24 2,26 – 2,34 2,35 2,00 – 2,50
Помідори (кг) 9,99 – 34,99 17,45 17,99 17,00 – 18,00
Яблука (кг) 6,99 – 9,49 5,89 – 8,99 6,75 – 9,99 5,00 – 9,00

М’ясо, яйця
Свинина (кг) 46,89 – 60,99 40,99 – 55,19 23,95 – 61,95 32,50 – 55,00
Яловичина (кг) 37,49 – 60,89 27,89 – 70,00 34,95 – 80,95 36,00 – 55,00
Кури (кг) 21,49 19,87 – 22,26 22,95 – 24,73 20,50 – 22,90
Яйця (10 шт.) 8,00 – 14,84 14,89 7,90 – 10,30 7,50 – 10,00

Бакалія
Цукор 5,39 – 6,44 5,16 – 6,58 5,05 – 8,95 5,50
Пшоно 4,39 5,44 – 7,58 3,74 – 6,18 3,50 – 5,50
Рис 7,24 – 18,79 7,84 – 11,70 6,12 – 12,14 6,00 – 10,50
Гречка 7,24 – 8,14 7,78 – 19,68 7,61 – 13,65 8,00 – 10,00
Олія соняшникова 11,94 – 16,44 14,28 – 15,62 12,80 – 16,00 14,00 – 16,00

Борошняні вироби
Хліб (булка) 3,54 – 5,97 4,58 – 4,79 3,17 3,00 – 6,00
Борошно (кг) 3,59 – 10,09 3,68 – 5,49 3,63 – 5,53 4,25 – 4,50
Макаронні вироби 4,79 – 7,57 5,16 – 7,88 4,83 – 9,02 6,00 – 7,50

Молочні вироби
Молоко (0,9 л) 6,14 – 10,49 6,79 – 7,99 5,42 – 7,98 7,00
Сир твердий (кг) 41,90 – 113,20 41,99 – 94,99 36,82 – 80,38 49,99 – 89,99
Вершкове масло (0,2 кг) 10,54 – 32,44 10,19 – 17,50 10,18 – 17,93 9,20 – 14,80
Сметана (0,4 л) 7,89 – 10,99 4,48 – 7,39 5,51 – 9,82 20,00 – 22,00
Кефір (0,5 л) 4,14 – 5,49 3,68 3,49 – 5,31  –

Кошик споживача

Ціни записала Любов КОЗИНЕЦЬ.

грн.

Ялинки без чипів вважаються незаконними!
У магазинах і на ринках Кривого Рогу уже  
продається новорічна атрибутика. Розпочалась 
торгівля і головним символом свята — ялинками.  
Як правильно вибрати новорічну красуню?

За інформацією Державного 
агентства лісових ресурсів Укра-
їни, цього року удосконалена 
система захисту ялинок. Лісники 
освоюють нові технології – зараз 
вони представлять систему, за-
вдяки якій будь-який покупець 
живої ялинки в Україні зможе 
дізнатися про її походження, 
не йдучи з ринку! Це допоможе 
йому уникнути придбання по-
тенційно небезпечних не переві-
рених на радіацію рослин та не 
допустити вирубки хвойних на-
саджень у країні.

По-перше, всі новорічні ялин-
ки оснащуватимуться спеціаль-
ними електронними чипами, на 
яких буде інформація про по-
ходження цього дерева. Якщо 
ялинка − без такого чипа-бирки, 
то, значить, вона була зрубана і 
продається незаконно!

По-друге, для цієї мети вже 
є спеціальна програма для мо-
більних телефонів, смартфонів, 
яку можна буде безкоштовно за-
вантажити на сайті yalinka.info. 
Відкрито всеукраїнську лінію 
для SMS. Тобто, легальність за-
готівлі новорічної ялики можна 
встановити за допомогою SMS-
повідомлення. Для цього необ-
хідно відправити повідомлення з 
будь-якого мобільного телефону 
з серією та номером бирки, якою 
промаркована ялинка (чипом) 
на короткий номер 4443 (1 грн.). 
В SMS перед серією та номером 
бирки обов’язково необхідно 
набрати apmyal (код для мобіль-
ного оператора) та проставляти 
пробіли між кодом для опера-
тора, серією бирки та номером 
бирки, так, як приведено у при-
кладі. Приклад: (apmyal ua далру 
4000047), де «ua далру» – серія 
бирки, 4000047 – номер бирки. 
Також походження ялинки мож-

на встановити, зайшовши на сайт 
yalinka.info, і в пошуковій систе-
мі вказати серію та номер бирки, 
якою промаркована новорічна 
ялинка.

При легальній заготівлі ялин-
ки, система видасть інформацію 
про місце і дату заготівлі, найме-
нування підприємства, що здій-
снило заготівлю ялинок та його 
підпорядкованість.

Якщо пошукова система ін-
формуватиме, що «бирка з та-
ким номером не знайдена», то 
радимо не купувати таку ялин-
ку, необхідно відразу звернутись 
до правоохоронних органів.

Порушники, згідно з по-
становою Кабінету Міністрів 
України від 23.07.2008 за 
№ 665, платитимуть штраф, 
розмір якого залежатиме від 
діаметра зрубаної ялини. Так, 
за ялину діаметром
• до 10 см передбачається 
штраф 189 грн.,
• від 10 до 14 см – 333 грн.,
• від 14 до 18 см – 754 грн.,
• від 18 до 22 см – 1 753 грн.

Крім того, згідно ст. 65 «Неза-
конна порубка, пошкодження та 
знищення лісових культур і мо-
лодняка» Кодексу України про 
адміністративні правопорушення 
лісопорушники сплачують штраф 
у розмірі від 85 до 170 грн., а по-
садові особи – від 119 до 204 грн.

Отже, за незаконно зрубану 
ялинку лісопорушник повинен 
буде відшкодувати щонайменше 
274 грн.

Для тих браконьєрів, хто таки 
примудрився непоміченим нару-
бати ялинок чи сосен, покарання 
може чекати на місці їх реалізації, 
згідно з Кодексом України про ад-

міністративні правопорушення:
• ст.159 «Порушення правил 

торгівлі на ринках» тягне за со-
бою попередження або накладен-
ня штрафу на громадян − 51 грн., 
а на посадових осіб до 119 грн.;

• ст. 160 «Торгівля з рук у не-
встановлених місцях» (це сто-
сується стихійних ринків, які в 
передноворічні дні виникають у 
місті) карається штрафом від 102 
до 255 грн. з конфіскацією товару;

• ст. 164 «Порушення порядку 
заняття підприємницькою або 
господарською діяльністю» (без 
державної реєстрації як суб’єкта 
господарювання) тягне за собою 
накладення штрафу від 340 до 
1700 грн. з конфіскацією товару.

Крім того, підприємцям, які 
реалізовуватимуть незаконні 
ялинки, окрім штрафу, загрожує 
кримінальна справа.

Штрафувати будуть не тільки 
підприємців, які продають не-
законні ялинки, а й будь-якого 
громадянина, у якого виявлять 
хвойне дерево без чипа.

Встановлення державного 

контролю за легальністю похо-
дження новорічних ялинок та за-
стосування електронного обліку 
має за мету:

• протидію незаконним рубкам 
та тіньовій реалізації новорічних 
ялинок;

• забезпечення дбайливого та 
раціонального використання 
плантацій новорічних ялинок 
та природного приросту спеці-
ально призначених для заготівлі 
ялинок напередодні новорічних і 
Різдвяних свят;

• недопущення постачання на-
селенню ялинок з екологічно за-
бруднених місць і особливо з 
Чорнобильської зони;

• посилення екологічної, про-
пагандистсько-виховної роботи 
шляхом залучення громадськості 
до зберігання лісових ресурсів.

Шановні мешканці міста, 
пам’ятайте, що, купуючи ялин-
ку з чипом, ви отримуєте гаран-
тію того, що це дерево вирубане 
легально й пройшло радіологіч-
ний контроль. Не варто купува-
ти ялинку в місцях нелегального 
продажу, невідомого походжен-
ня, без відповідного маркування 
(чипу), бо такі деревця можуть 
приховувати в собі «неприємні 
сюрпризи», особливо нести за-
грозу вашому здоров’ю.

__________________________________________ Відділ з питань захисту прав споживачів апарату міської ради і виконкому.

g Отакої!

Пацюки  
у квартирі 

Ось з такою несподіваною неприємністю зіткнулася 
мешканка другої квартири по вул. Тесленка, 16 Любов 
Кривинська. 

– Пацюки в моїй квартирі з’явились якось раптово, 
– розповідає Любов Петрівна. – Певно, десь з підвалу 
прилізли, бо живу на першому поверсі. То один, то двоє, 
а то й п’ять одразу. Чи з каналізації, чи ще звідкись – 
хтозна. Тільки я такого жаху від них натерпілася, що й 
передати не можу. Бо це ж уявити собі страшно – боїшся 
пройти власною домівкою, ще накинеться та вкусить. 

Живемо ми втрьох, разом зі мною ще донька та її 
неповнолітній син, мій онук.  Я інвалід другої групи 
після інсульту, тож самим нам з цією напастю ніяк не 
впоратись. Тому звернулась до нашого 35-го ЖЕКу, але 
звідти ні слуху ні духу. Допоможіть, бо вже й не знаю, 
де порятунку шукати.

Переадресовуємо це запитання начальнику КП 
«ЖЕО №35», управителю багатоповерхового житла 
Саксаганського району Наталії Аксьоновій. 

– Наше підприємство саме не займається дерати-
зацією підвальних приміщень багатоповерхівок, – го-
ворить Наталія Антонівна. – Про цю ситуацію я в курсі, 
і практично одразу, як тільки ця скарга надійшла, ми 
передали її на виконання до спеціалізованого підпри-
ємства «Сансервіс», яке уповноважене виконувати 
роботи з дератизації. Гадаю, що найближчим часом 
ситуація в приміщенні цієї жительки буде врегульо-
вана й вона позбавиться такої справді неприємної та 
небезпечної напасті. 
_________________________ Е. МІСЦЕВИЙ. 

Звітували  
у столиці

Минулого тижня в Києві ад-
міністрації українських під-
приємств гірничо-металур-
гійного комплексу звітували 
Державній комісії гірничого 
нагляду та промислової без-
пеки про охорону праці, рівень 
травматизму, виконання ви-
робничих програм та плани на 
майбутнє. 

Делегацію Південного ГЗК очо-
лював голова правління Михайло 
Короленко. За підсумками року 
головні показники виконано, для 
підтримки потужності кар’єру в 
2013-му розгорнуться масштабні 
роботи: запуск 1-ї черги цикліч-
но-поточного комплексу горизон-
ту –210 м, будівництво траншеї 
глибокого введення залізничного 
транспорту з відмітки +43 м схід-
ного борту до –90 північного, спо-
рудження 5-ти технологічних авто-
мобільних з’їздів між горизонтами 
–240 і –300. Значна увага приділя-
лась вивченню трудівниками нор-
мативів з охорони праці, на цільо-
вих курсах підвищили професійну 
майстерність близько 2 тисяч осіб. 
На зниження виробничого травма-
тизму, профзахворювань, забез-
печення належних умов праці в 
2012-му витрачено більше 95 млн. 
грн. проти 57 млн. 2011-го.

Члени комісії Держгірпромнагля-
ду відзначили позитивні досягнення 
колективу ПівдГЗК і затвердили ви-
робничу програму на наступний рік.

«Крок назустріч»
Стартував другий етап кор-

поративної акції Метінвесту 
«Десант добрих справ» – «Крок 
назустріч», що має на меті по-
пуляризацію здорового спо-
собу життя шляхом публічних 
масових акцій. 

Волонтери ІнГЗК провели тема-
тичні зустрічі з юнацтвом. Команди 
«Легко та зручно», «Добрий сама-
рянин», «Рубікон», «Смаколики», 
«3D», «ВДВ» проводили з учнями 
шкіл №№ 99, 100, 102, гімназії 
№127, школи-інтернату №3 диспу-
ти на тему «Успішна людина» для 
орієнтації підлітків на вибір вірної 
життєвої стежини, заняття «Моя 
професія – моя мрія», намагались 
окреслити межі раціонального 
використання Інтернету, вивчали 
Правила дорожнього руху, грали у 
вікторину «Магія чисел».

Незабаром розпочнеться третій 
етап «Десанту» – «Виконувачі ба-
жань», волонтери зігріватимуть сер-
ця дітей з особливими соціальними 
потребами чудовими сюрпризами.

Турнір  
на честь Героя

Волейбольні команди 
криворізьких гірничо-збага-
чувальних комбінатів усьо-
ме зустрілись у фізкультур-
но-оздоровчому комплексі 
ПівдГЗК на турнірі пам’яті Ва-
лентина Мироненка. 

Його екіпаж на початку 70-х що-
місячно відвантажував по 120 ти-
сяч кубометрів руди, за це Валентин 
Карпович удостоївся звання Героя 
Соцпраці та заслуженого гірника 
СРСР, 2-х орденів Леніна, багатьох 
інших високих відзнак. Перебува-
ючи на пенсії, знаменитий «югокі-
вець» працював інструктором з ви-
робничого навчання, нині трудову 
династію гідно продовжують його 
син та онук. Перемогу вибороли 
господарі спортивного свята.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.
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ДЕНЬ  ЗА  ДНЕМ:
Криворізький р-н

Не одному  
поколінню селян 
допомагає  
міська лікарня

Відділенню дитячої орто-
педії і травматології 8 міської 
лікарні міста Кривого Рогу ви-
повнилось 50 років. 

Але його ювілей – це подія не 
лише для тих, хто працює в лікар-
ні, а й для всіх мешканців Кривого 
Рогу та приміських сіл. Бо не одне 
покоління жителів зверталося і 
звертається за медичною допо-
могою до лікарів відділення. Тому 
кожен, хто завітав у ювілейний 
день до 8 лікарні, намагався зна-
йти особливі слова вдячності та 
побажань. Серед гостей свята за 
запрошенням голови єпархіаль-
ного відділу по взаємодії з органа-
ми охорони здоров’я та медицини, 
настоятеля Новопільського прихо-
ду отця Вадима були й учні Ново-
пільського НВК Криворізького ра-
йону разом з класним керівником 
Людмилою Халік, директором НВК 
Оксаною Овчаренко та меценатом 
Новрузом Кулієвим. Звертаючись 
до присутніх, Оксана Анатоліїв-
на привітала ювілярів від імені 
мешканців Криворізького району 
і сказала: «Низький уклін вам за 
вашу невтомну працю та щире і 
відкрите серце. 

Меценат Кулієв закінчив своє 
вітання словами: «Якщо випаде 
щастя, поділи його на часточки і 
роздай усім друзям. Це так про-
сто. І повір, друзі теж принесуть 
тобі часточку свого щастя...»

Чому порушники 
не приходять  
на «килим»  
до Семенової?

Голова районної робочої 
групи з питань легалізації ви-
плати заробітної плати та за-
йнятості населення, заступник 
голови Криворізької районної 
державної адміністрації Та-
мара Семенова провела чер-
гове засідання з керівниками 
підприємств, які допускають 
порушення трудового законо-
давства. 

Зокрема, ТОВ «Метпром 
Альянс», де середньомісячна за-
робітна плата одного працюючого 
склала всього... 494 гривні, тоді як 
по галузі вона вже сягнула 3600 
гривень.

Не платить належних заробіт-
ків трудящим й адміністрація СТ 
«Інгулець», де середньомісячна 
заробітна плата, приміром, за ве-
ресень склала 1066 гривень.

Після заслуховування присутніх 
на нараді порушників трудового 
законодавства, прийнято рішен-
ня нарахувати середньомісячну 
заробітну плату штатним пра-
цівникам не нижче законодавчо 
встановленого рівня мінімальної 
заробітної плати.

– А от щодо керівників підпри-
ємств-порушників – юридичної 
консультації Криворізького райо-
ну, ТОВ «Криворіжгазифікація», 
«СК-Базис», які на засідання робо-
чої групи не з’явилися, буде вжито 
відповідні заходи, – пообіцяла 
заступник голови райдержадміні-
страції. – І платити належні гроші 
своїм трудівникам вони будуть.

 Микола КРАМАРЕНКО.

g  З увагою до людей

До потрійного материнського щастя –  
ще й сертифікат на 50 тисяч гривень
 Багатодітна мама Олена Струбчевська, котра зовсім 
недавно народила трійко чарівних діточок – Мілану, 
Михайлика та Вікторію, сприйняла візит до своєї 
оселі міського голови Юрія Вілкула як казкове 
дійство. 

Адже Юрій Григорович, як той 
Миколай Чудотворець, завітав 
до родини з новорічними приві-
таннями, побажаннями добра й 
чималою торбою подарунків.

 Однак найбільшим сюрпризом 
для Струбчевських стало вручен-
ня сертифіката на 50 тисяч гри-
вень. Ця солідна сума виділена їм 
відповідно до програми адресної 
підтримки сімей з дітьми, яку іні-
ціював і успішно втілює в життя 
вже колишній голова Дніпропе-
тровської обласної державної ад-
міністрації, а тепер віце-прем’єр-
міністр Олександр Вілкул.

– Нехай ростуть здоровими 

на радість усім ваші дітки, – ска-
зав мер. – І нехай більше буде 
таких сімей у Кривому Розі, а 
подарунків у нас вистачить. Ми 
не втомлюватимемося поздо-
ровляти щасливі родини і все 
робити для того, щоб діти росли 

здоровими, щасли-
вими, могли вихову-
ватися в нормальних 
умовах, отримува-

ти освіту та знаходити роботу.
Родина Струбчевських щиро 

подякувала міському голові за 
турботу.

___________________________________________________________________________________________ Микола КРАМАРЕНКО.

g  Спорт

Там,  
де дбають, – 
гарні умови 
мають

   Приємно сьогодні перебу-
вати у спортивній залі ДЮСШ 
№10, де скрізь зразкові умо-
ви й порядок. Спортзал оно-
вився, став немов лялечка.

 – Усе це завдяки проведено-
му в літній період капітальному 
ремонту, – пояснює директор 
десятої дитячо-юнацької спорт-
школи Володимир Ремінський. 
– За сприяння мера Юрія Вілкула 
та депутатського корпусу, нашій 
спортшколі було виділено з місь-
кого бюджету 250 тисяч гривень. 
Усі ці кошти, безумовно, нами за-
своєні на капремонт. Тому нині у 
величезній спортзалі комфортно 
почуваються всі: і хто на спорт-
майданчику грає, і хто за цим 
дійством спостерігає та вболіває. 
Ми, зокрема, повністю все оно-
вили: замінили парове опален-
ня, пофарбували стіни, підлогу, 
в тому числі паркет спортзалу, 
пошпаклювали, побілили стелю. 
Капітально налагодили нову вен-
тиляцію, щоб у спортзалі взимку 
було тепло, а влітку – неспекот-
но. Тепер ось по-хазяйському 
за спортзалом наглядаємо, про 
комфорт та порядок дбаємо. По-
іншому й бути не може. 

Віталій ТКАЧУК.

g  З вдячністю

Спасибі  
за дбайливе  
ставлення

Шановна редакціє!
Прошу вас передати слова 

щирої подяки депутату Криво-
різької міської ради Ярославу 
Жилкіну за дбайливе ставлення 
і допомогу пенсіонерам та без-
коштовну юридичну підтримку. 
Нехай Господь береже його і дає 
лише найкраще. 

Лідія БАЛАБАНОВА,  
вул. Бикова. 

g  Семінар

З наголосом на майбутню професію
Нещодавно в Криворізькому  науково-технічному  металургійному 

ліцеї № 16 пройшов міський науково-практичний семінар,  присвяче-
ний актуальним питанням профорієнтації.

У роботі семінару взяли участь 
представники більше двох десятків 
навчальних закладів. Початку се-
мінару передувала виставка «Вибір 
професії – вибір життєвого шляху», 
де майбутні абітурієнти могли дізна-
тися про той чи інший навчальний 
заклад. У рамках семінару відбула-
ся і он-лайн конференція з однією з 

нижньотагільських шкіл – середньою 
загальноосвітньою школою №114. На 
пленарному засіданні було представ-
лено доповіді провідних спеціалістів 
з питань профорієнтаційної роботи 
нашого міста.

Профорієнтаційні орієнтири учням 
цього ліцею, до речі, допомагають 
визначити викладачі Станції юних 

техніків Дзержинського району, з 
якою налагоджено тісну співпрацю. 
Логічним завершенням науково-
практичного семінару стала екскур-
сія до музею «АрселорМіттал Кривий 
Ріг», яка показала реальний зв’язок 
між теорією і практикою та готов-
ність загальноосвітніх навчальних 
закладів співпрацювати з провід-
ними виробничими підприємствами 
нашого міста з питань профорієнта-
ційної роботи. 

Шульга Т.В., заступник директора  з навчально-виховної роботи НТМЛ № 16, Прахова С.А., 
вчитель історії НТМЛ № 16, аспірантка Інституту психології імені Г.С. Костюка при НАПНУ. 

g  Волонтери

Благодійність у «Пріоритеті»
Діти важкої долі дорослішають 
рано, змалку змушені сприймати 
життя з найпрозаїчнішого боку. 
Проте минулої неділі всі до одно-
го вихованці дитячого притулку 
«Пролісок» таки повірили в диво 
й існування Діда Мороза. 

Деякий час перед тим волонтери благо-
дійного фонду «Пріоритет» через вихова-
телів підкинули малечі ідею писати листи 
головному новорічному чарівнику. І ось 
він не забарився вручити персонально 
кожному із тридцяти вихованців молод-
шої та середньої груп омріяні у посланнях 
гостинці.

У вітальні помічники Діда Мороза наду-
ли трохи не півтисячі повітряних кульок. 
Іграшковий телефон, конструктор «Лего», джинси, сережки, радіокерований автомобіль, чобітки, навіть 

залізниця! Найзаповітніші прохання здійснились. Найменші дітла-
хи додатково отримали набори з тепленьких шкарпеток, фруктів, 
солодощів та соку. Наостанку пріоритетівці подарували сиротинцю 
комплекти для креативних ігор та розвитку мислення.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.
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Кривбас мистецький

g  Прем'єра

Моноєвангеліє
Міський академічний театр музично-пластичних 
мистецтв «Академія руху» відкрив Малу сцену 
прем’єрою моноспектаклю «Останнє «пробач» (спо-
відь Іуди)». Виконавець Сергій Бєльський і постанов-
ник Володимир Федоров, викладач Київського націо-
нального університету театру, кіно і телебачення ім. 
І.К.Карпенка-Карого, звернулись до есе японського 
новеліста Осаму Дадзая.

Доріжку темними сходами на 
другий поверх до Малої сцени 
тьмяно підсвічували тільки багря-
ні лампади. Чорні траурні драпіру-
вання штор. Мінорно в’язка атмос-
фера ще до початку дійства. Без 
вступу, прелюдій, зав’язки бурхли-
во ринувся потік відвертих зізнань 
христопродавці. Актор стрімко й 
сповна вихлюпнув неосяжну па-
літру почуттів, підсиливши емоції 
неординарною барвою. Стогони 
проклять на адресу Месії, зізна-
ння то в платонічній любові, то в 
плотській пристрасті, то спопеля-
ючи позаочі Спасителя пекельним 
полум’ям заздрощів, то падаючи 
ниць перед Його мудрістю і свя-
тою наївністю – відвертості мер-
зенного зрадника звернені до яко-

гось Правителя… в особі публіки. 
І глядач перетворюється на Понтія 
Пілата, хоча трагічний фінал відо-
мий як ніяка інша історія, кожен 
поринає в моральне збентежен-
ня від необхідності дати особисту 
оцінку вчинкам загрузлого в тря-
сині скверни найбільшого у світі 
грішника та мимоволі перейняти 
на себе частину бруду його душі.

Після овацій, автори вистави 
одного актора дещо розповіли 
про перебіг творчого процесу. 
Володимир Федоров пояснив 
особливості жанру. Моноспек-
такль вимагає від актора постій-
ної й абсолютної концентрації 
уваги на собі, вкрай важливою 
стає будь-яка дрібничка в деко-
раціях, жестах, інтонації, міміці 

– завдання архіскладне, протя-
гом майже півстоліття його ді-
яльності це є лише третя спроба 
у стилі моно. Сергій Бєльський 
пригадав, що познайомився з 
цим твором ще в студентські 
роки, глибоко в серце літератур-
ний етюд не запав, зовсім проти-
лежне враження виникло якраз 
по досягненні віку Спасителя, 
певне переосмислення пройде-
ного шляху спонукало вихлюп-
нути переживання на сцену. За-
служений діяч мистецтв України 
Олександр Бєльський закликав 
аудиторію обговорити побачене, 
і критики розпалили жваву дис-
кусію довкола постаті Іуди. Влас-

не, це є красномовна оцінка ху-
дожньому витвору, коли вигадка 
(у даному випадку – акторська 
гра) змушує забути про необхід-
ність вдаватись до суто естетич-
них оцінок, натомість кличе по-
філософствувати.

У кращих драматичних тради-
ціях, головна інтрига вибухнула 
під завісу творчого вечора. Олек-
сандр Гнатович поділився пла-
нами щодо відкриття ще одного 
майданчика, у задумі, вистави 
мають вирувати одночасно на 
трьох сценах. Далі пригадав свої 
особисті зустрічі з легендарним 
мімом Марселем Марсо, як у кін-
ці 70-х «залізна завіса» перешко-

дила скористатись запрошенням 
видатного француза стати його 
учнем. І нарешті: оскільки «Ака-
демія руху» (наразі єдиний по-
стійно діючий професійний театр 
музично-пластичного напряму 
на теренах колишнього СРСР, ще 
й із школою-студією на додачу) 
наступного року відзначатиме 
20-річчя, міжнародна акторська 
спільнота виступила з ідеєю в лю-
тому влаштувати у Кривому Розі 
велелюдний фестиваль на честь 
90-річчя Марселя Марсо. Факт, 
по суті, доконаний, масштаб же 
культурного заходу залежатиме 
від ступеня підтримки влади різ-
них рівнів.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

g Літтусівка g Твої таланти, місто

Закохані у світ мистецтва
Які ж вони обдаровані, 
наші діти! Щойно пере-
ступаєш поріг виставкової 
зали ЦДТ «Дивосвіт», де 
розгорнулася традиційна 
міська виставка дитячої 
творчості «Зима іде, свята 
веде – 2012», як одразу 
занурюєшся з головою  
у світ бурхливої творчої 
фантазії юних майстрів. 

Яких тут тільки матеріалів не 
зустрінеш, яких художніх технік! 
Причаровує композиція в техніці 
паперопластики  «Різдвяна ніч, 
зірки на небі, і падав паперовий 
сніг» Олександри Настич, Есміри 
Амірової,  Анастасії Каліханової, 
Юрія Пічкіна – то ціла казкова 
новела. Ось вабить око «Пташи-
на сімейка», виготовлена з бісеру 
Діаною Темченко та Аліною Хрі-
щук.   А наймолодший учасник 
виставки шестирічний Денис 
Соловйов свою ялинку вигото-
вив зі звичайнісіньких, але по-
фарбованих у золоте макаронів. 
Зачаровує витонченістю мере-
живна «Снігова королева» Єсенії 
Мамаєвої та Ірини Сидорової.

– Відколи в нас ця виставка, 
щоразу, як заходжу до зали, від-
криваю для себе щось нове, – ді-
литься директор «Дивосвіту» 
Світлана Бойко, – адже кожна 
представлена тут робота – уні-
кальна, це маленький шедевр.

Воно й не дивно. На цьогоріч-
ній виставці «Зима іде, свята веде» 
представлено півтисячі автор-
ських творчих дитячих робіт, ви-
конаних за 16-ма розділами деко-
ративно-ужиткового мистецтва 
і трьома розділами мистецтва 
образотворчого. Найпопуляр-
нішими техніками стали оріга-
мі (фігури, складені з паперових 
фрагментів), квілінг (картини з 
паперових смужок), плетення з 
найрізноманітнішого матеріалу, 

навіть зі скручених спеціальним 
чином газет, валяння,  вишивка, 
плетення гачком та на спицях, 
паперопластика, тістопластика, 
лозоплетіння, кераміка, холодний 
фарфор,  м’яка іграшка, а також 
змішані техніки. Представлені на 
виставці й аплікації, витинанки, 
ткацтво, батік, живописні та гра-
фічні роботи – все годі й перелічи-
ти. Наскрізною темою всіх дитя-
чих художніх виробів і малюнків, 
безумовно, були свято Миколая, 
новорічні та Різдвяні свята. У цьо-
му році, як ніколи, активно відгук-
нулися на участь у виставці міські 
школи – аж 72, тоді як минулого 
року їх було ледь за 50, та 23 по-
зашкільні заклади – дитсадки, 
центри дитячої творчості, станції 
юних техніків і юних натуралістів, 
навіть центри туризму та екскур-
сій, чого не було раніше. Презен-
тували свої творчі доробки і вихо-
ванці музичної школи №8 – усього  
541 юний майстер був так чи інак-
ше представлений на цій виставці.  
Найбільшою була художньо-деко-
ративна експозиція Тернівського 
району. За тернівчанами майже 
слід у слід іде Центрально-Місь-
кий район. Не дуже відстали від 
лідерів Довгинцівський та Жов-
тневий райони. Тож членам журі 
довелося добряче потрудитися, 
щоб із такої величезної кількості 
творчих робіт вибрати кращі та 
назвати переможців.

20 грудня в ЦДТ «Дивосвіт» 

відбулося урочисте нагороджен-
ня 53 юних майстрів, чиї роботи 
стали переможцями міської ви-
ставки дитячої творчості «Зима 
іде, свята веде». Їм було вручено 
грамоти управління освіти і на-
уки міськвиконкому та солодкі 
подарунки від міського голови 
Юрія Вілкула. А далі діти пере-
йшли до робочих кабінетів, де 
викладачі «Дивосвіту» дали для 
них майстер-класи з виготовлен-
ня прикрас «Сніжинка», з декору-
вання кільця для серветок, з ви-
готовлення новорічного сувеніра 
«Шкарпетка для подарунків», з 
виготовлення лозяної ялинки, 
святкової листівки від Миколая 
та Діда Мороза. Майстер папе-
ропластики Вадим Безницький 
навчав дітей як власноруч виго-
товити прикрасу «Спіраль – сим-
вол простору і часу» – одну з них 
і мені подарували на пам’ять. Зви-
чайно ж, діти оглянули виставку, 
де з цікавістю знайомилися з ро-
ботами своїх ровесників.

А завершилася зустріч за 
святковим столом, де порядку-
вала тітка Солоха,  частуючи ді-
тей млинцями з варенням.

Ця виставка триватиме про-
тягом січня. Тож настійно ра-
джу: завітайте до «Дивосвіту» 
зі своїми дітьми,  підзарядіться 
доброю світлою енергетикою 
дитячої творчості самі і прилу-
чіть до прекрасного світу мисте-
цтва своїх дітей. 

Мотрона ПАНОВА. Фото автора.

Творча ліга: 
мрії  
збуваються

Нещодавній вечір у книжковому супермаркеті 
«Буквиця» став по-справжньому літературним – 
тут відбулося засідання творчої ліги Кривого Рогу, 
зібралися поети і письменники.

– Для нас дуже важливо об’єднатися, – говорить письменник, го-
ловний редактор альманаху «Саксагань» Андрій Дюка.

Це вже треті такі літературні посиденьки, які збирають письмен-
ницьку братію міста. На цей раз засідання розпочинається гарною 
новиною: твори криворізьких авторів надруковано в московсько-
му та нью-йоркському виданнях медіа-групи «Intelligent».

– Мій батько, письменник Анатолій Липицький, який дуже дов-
го очолював «Саксагань», завжди мріяв вирватися за межі міста. 
Звичайно, були окремі публікації, рецензії в різних літературних 
газетах і журналах, але то були радше поодинокі випадки. І тільки 
зараз ми вийшли на цю медійну групу, яка об’єднує багато країн 
світу. Це і Сполучені Штати, і Ізраїль, Австралія, Іспанія… Це ви-
сокий рівень, хоч у видань і невеликий наклад.

Андрій демонструє яскраві видання «Intelligent», де вийшли цілі 
добірки криворізьких авторів. Тут, уже посмертно, вийшли твори 
Анатолія Липицького. Крім цього, світ побачили твори Олексія 
Старікова, Юрія Ващенка та інших наших земляків. Натомість у 
криворізькому літературному альманасі вийшла добірка творів за-
кордонних письменників.

Крім того, про своїх творчих людей заявили інші мистецькі 
об’єднання – Асоціація криворізьких літераторів та літературне 
об’єднання «Лотос», яке очолює Ольга Гринюк. Зустріч у «Буквиці» 
– невипадкова, адже саме тут можна придбати книги криворізьких 
авторів.

Анна РОДІЧКІНА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.
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Віталій МАЛЬЧЕВСЬКИЙ – 
кандидат у майстри спорту 
України з баскетболу, 
нападаючий команди Суперліги «Кривбас-
баскет» (тренер – К. МУЙЖНІЄКС).

Олена ЖУШМАН –  
майстер спорту 

України міжнародного 
класу з легкої атлетики, 
переможниця Кубка та бронзо-
ва призерка чемпіонату України 
(комунальний позашкільний  
навчальний заклад «Дитя-
чо-юнацька спортивна школа  
№9», наставники – заслужені  
тренери України Ж.  КАРУЦА,  
М. КРОТ).

Максим ІСАЄВ – 
майстер спорту України 
міжнародного класу з 

плавання (інваспорт), 
член збірної команди України, учасник 
ХІV Паралімпійських ігор 2012 року в 
м. Лондоні (Великобританія) (фізкуль-
турно-оздоровчий комплекс ВАТ «Пів-
денний гірничо-збагачувальний ком-
бінат», тренер – заслужений тренер 
України С. ТРОФИМЕНКО).

Денис КУШНІРОВ –  
майстер спорту 
України міжнародно-
го класу зі стрільби 
кульової, 
член збірної команди Украї-
ни, учасник ХХХ літніх Олім-
пійських ігор 2012 року в м. 
Лондоні (Великобританія) 
(спортивний клуб «Північне 
сяйво» ПАТ «Північний гірни-
чо-збагачувальний комбінат» 
ДП «Спорт-Майстер», тренер 
– заслужений тренер України 
Г. ЧАПАЛА).

Євген ХИТРОВ –  
заслужений майстер 

спорту України з боксу, 
член збірної команди України, 
учасник ХХХ літніх Олімпій-
ських ігор 2012 року в м. Лон-
доні (Великобританія) (міська 
федерація боксу, комунальний 
позашкільний навчальний за-
клад «Дитячо-юнацька спор-
тивна школа №10», тренер 
– заслужений працівник фі-
зичної культури і спорту 
України, заслужений тренер 
України С. КРИНИЦЬКИЙ).

Спорт

Андрій МОЛОЧАН –  
кандидат у майстри спорту України 

з хокею на траві, 
срібний призер Кубка України, нападаючий коман-
ди вищої ліги «ККНАУ-КРАУС» (комунальний поза-
шкільний навчальний заклад «Дитячо-юнацька спор-
тивна школа №3», Криворізький коледж національного 
авіаційного університету, тренер – В. ПАНАСЕНКО).

g Новорічний п’єдестал

Топ-десятка кращих спортсменів міста  
за підсумками 2012 року 

З ОЛІМПІЙСЬКИХ ВИДІВ СПОРТУ

Добігає кінця 2012-й – Рік спорту та здорового способу життя в Україні. Він був 
знаменний ще й тим, що в Лондоні відбулись ХХХ літні Олімпійські ігри, в яких 
брали участь і два криворіжці – чемпіон світу з боксу Євген Хитров та майстер 
спорту міжнародного класу з кульової стрільби Денис Кушніров. Саме ці відомі 
спортсмени й відкривають криворізьку топ-десятку за підсумками 2012 року 
з олімпійських видів спорту. Цю десятку найдостойніших було визначено за 
пропозиціями комітетів з фізичної культури і спорту виконкомів районних у 
місті рад, міських федерацій за видами спорту, спортклубів та дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл. Отож, називаємо лауреатів новорічного п’єдесталу пошани:

Тетяна САВЕНКО 
– майстер 
спорту України 
міжнародного класу 
з боротьби дзюдо, 
член збірної команди Укра-
їни, срібна призерка Кубка 
світу (ДП «Спорт-Майстер» 
ПАТ «Центральний гірничо-
збагачувальний комбінат», 
тренер – заслужений тренер 
України А. КАНТУР).

Антон ГОНЧАРОВ 
– майстер спорту 
України з плавання, 

член збірної команди України, 
срібний призер Кубка світу (фіз-
культурно-оздоровчий комп-
лекс ВАТ «Південний гірни-
чо-збагачувальний комбінат», 
тренер – заслужений тренер 
України С. ТРОФИМЕНКО).

Богдан ЛАЗАРЄВ –  
майстер спорту України  
з вільної боротьби, 
бронзовий призер чемпіонату сві-
ту серед кадетів (комунальний поза-
шкільний навчальний заклад «Дитя-
чо-юнацька спортивна школа №2», 
тренер – О. ПОДКОЛЬЗІН).

Артем Штанько – кандидат 
у майстри спорту України з 
футболу, 
воротар команди прем’єр-ліги «Кривбас» 
(футбольний клуб «Крив бас», тренер –  
О. ТАРАН).

1.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

3.

2.

4.

Віталій ТКАЧУК. Фото Станіслава ХОМЕНКА.
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Понеділок, 31 грудня
Cхід 7.59  Захід 16.04
Тривалість дня 8.05

Схід 15.23    
     Захід 6.25

ЛевВікторія, Зоя, Марк, Михайло, Севастіан, Семен (Симеон)

06.00 Шустер-Live. Луч-
шее за год

10.00 Итоги рока
10.55 Бенефис 

К.Новиковой
13.00 Новогодняя 

шутка с В.Данильцом и 
В.Моисеенко

16.45 «Новогод-
ние встречи». 
М.Поплавский

18.25 Концертная 
программа «Звезды за-
жигают Новый Год!»

19.15 «Мелодия двух сер-
дец». С. и В.Билоножко

20.55 Итоги дня
21.15 «Мелодия двух сер-

дец». С. и В.Билоножко 
(продолжение)

22.10 Новогодний огонек 
на Первом

23.50 Новогоднее 
поздравление Пре-
зидента Украины

00.00 Новогодний огонек 
на Первом (продол-
жение)

00.35 Концертная про-
грамма «С Новым 
Годом! Легенды ВИА 
80-х»

02.15 Фольк-music. С 
Новым Годом!

КАНАЛ «1+1»
06.45 «Авторадио. Дис-

котека 80-х»
08.20 Худ.фильм «Курьер» 

(1)
10.00 Худ.фильм «Ягуар»
11.50 Худ.фильм «Пизан-

ская башня»
13.45 Худ.фильм «Ирония 

судьбы, или С легким 
паром!» (1)

17.15 Худ.фильм «Ирония 
судьбы. Продолжение» 
(1)

19.30 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

20.15, 00.00 «Новогодний 
Вечерний квартал»

23.55 «Новогоднее 
поздравление Пре-
зидента Украины 
В.Януковича»

00.35 «Супердискотека 
90»

04.05 «Оливье-шоу - 
2012»

ИНТЕР
04.55 Мультфильм 

«Новые приключения 
Бабки-Ежки»

06.05 Худ.фильм «Карна-
вальная ночь»

07.15 Программа «Сва-
дебный размер»

08.10 Худ.фильм «Ар-
тистка»

10.15 Мюзикл «За двумя 
зайцами»

12.25 Худ.фильм «Любовь 
и голуби»

14.35 Концерт «День 
Рождения Интера»

16.40 Худ.фильм «Кав-
казская пленница, или 
новые приключения 
Шурика»

18.20, 20.45 Концерт 
«Новогодний вечер 
с М.Галкиным и 
Н.Басковым»

20.00 «Подробности»
22.00 Мюзикл «Новогод-

ние Сваты»
23.55 «Новогоднее 

поздравление Пре-
зидента Украины»

00.00 Концерт «Лучшие 
песни»

01.30 Концерт «Дискотека 
80-х»

04.00 Мультфильм 
«Праздник новогодней 
елки»

ICTV
06.00 Погода
06.05 Худ.фильм «Рож-

дественская история. 
Скрудж»

08.00 Мультфильм «Кар-
лик Нос»

09.50 Худ.фильм «Особен-
ности национальной 
охоты»

11.50 Худ.фильм «Особен-
ности национальной 
рыбалки»

13.55 Худ.фильм «Особен-
ности национальной 
охоты в зимний 
период»

15.40 Мультфильм «Але-
ша Попович и Тугарин 
Змей»

17.10 Мультфильм «До-
брыня Никитич и Змей 
Горыныч»

18.25 Мультфильм «Илья 
Муромец и Соловей-
разбойник»

20.10 Худ.фильм «Три 
орешка для Золушки»

22.05 Худ.фильм «Наша 
Russia: Яйца судьбы»

23.55 Поздравление 
Президента Украины 
В.Януковича

00.00 Большая разница
03.25 Худ.фильм «Двой-

ная игра». (2)

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое 

утро»
06.30 «Мiсто. Тиждень»
07.00, 09.30 «Погода»
07.10, 08.25, 09.35, 15.00, 

17.30, 19.20 Телегазета
07.15 «Контакт»
07.45 «В гостях у Ладика 

и Маши»
08.00, 19.50 «Рассуж-

далки»
08.10 «На землi на 

рiднiй...»
09.00 «Косметичка»
09.40 «Юридическая кон-

сультация»
09.45, 20.05 Молодёжная 

программа «Cтудия»
10.15 Хит-парад «На все 

100»
11.10 «Епiзоди колиш-

нього»
11.15, 01.00 «Ха-ха шоу»
12.00 «Телеспортклуб»
12.30 «ARTiCOOL»
13.00 «Музыкальный 

калейдоскоп»
13.30 «Зооквартал»
14.00 «Перчинка»
14.30 «Книжная полка»
15.05 Худ.фильм «В 

ожидании любви» 1 
категория

16.55 «Интеркласс»
17.10 «Магия природы»
17.35, 19.15 Погода
17.40, 03.30 Худ.фильм 

«Собака на Рождество» 
1 категория

19.25 «Пiдземка»
19.35 «Близкие Путеше-

ствия»
20.00 «Афиша»
20.30, 22.30 «Кривий Рiг - 

моє мiсто»
21.30, 23.00, 01.40 

«Святковий музичний 
калейдоскоп»

05.00 Худ.фильм «Две 
собаки на Рождество» 
1 категория

НОВЫЙ КАНАЛ
05.55 Худ.фильм «Коро-

левское наследство»
07.25 Худ.фильм «Случай-

ный шпион»
08.55 Мультфильм «Чере-

пашки ниндзя»
10.40 Худ.фильм «Санта 

Джуниор»
12.30 Худ.фильм «Фред 

Клаус, брат Санты»
14.30 Худ.фильм «Эльф»
16.10 Сериал «Папины 

дочки»
18.35 ШоумаSтгоуон
23.55 Президент
00.00 Худ.фильм «Самый 

лучший фильм-2» (2)
01.40 ШоумаSтгоуон. 

Лучшее
03.35 Файна Юкрайна

СТБ
03.05 «Национальное 

талант-шоу «Танцуют 
все!-5» Гала-концерт. 
Объявление победи-
теля»

06.00, 16.10 «Все буде 
добре!»

07.40, 18.10 «Невероятная 
правда о звездах»

09.00 «Моя правда. Неиз-
вестные мужчины На-
тальи Могилевской»

10.00 Худ.фильм «Семь 
верст до небес» (1)

12.05 Худ.фильм «Моя 
мама - невеста» (1)

13.45 «Битва экстрасен-
сов. Апокалипсис»

20.00, 00.01 «Х-Фактор - 3»
23.55 Новогоднее 

поздравление Пре-
зидента Украины В.Ф. 
Януковича

00.00 «С Новым Годом!»

ТОНИС
06.00 Мир за неделю
06.25 Мультфильмы
07.00 Худ.фильм «Искус-

ство жить в Одессе»
08.55, 14.40, 18.55, 19.55 

Погода
09.00 Элина Быстрицкая. 

Сердце красавицы
10.00 Эхо джунглей
10.35 Духовная жизнь 

животных
11.00 Худ.фильм «В поис-

ках капитана Гранта» 1 
серия (1)

12.30 Дневник для 
родителей

13.00 Творческие встре-
чи. Художественные 
истории

14.00 За семь морей
14.45, 00.45 Ах! или Ста-

ринный киноводевиль
16.00 Новогоднее 

эспрессо
18.35 Кумиры
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Вячеслав До-
брынин , 2 часть

20.00 Ронин. Астролог Т. 
Николаенко

20.30 Михаил Пуговкин. 
Житие мое...

21.30 Эдуард Хиль: сто 
хитов короля эстрады

22.30 И в шутку, и всерьез. 
Киноконцерт

23.15, 00.00 Такие знако-
мые мелодии... Ново-
годняя программа

23.50 Новогоднее 
поздравление Пре-
зидента Украины

01.25 Худ.фильм «Мама»
02.55 Вас приглашает Со-

фия Ротару
04.15 Худ.фильм «Весе-

лые ребята»

ТЕТ
06.00 Сериал «Как я 

встретил вашу маму» 
(1)

06.50 Узнай как
07.10 Телепузики
07.35 Мультик с Лунтиком
08.30 Мультсериал 

«Даша-следопыт»
09.20 Мультсериал «Лило 

и Стич» (1)
09.40 Мультсериал «Бел-

ка и Стрелка. Озорная 
семейка» (1)

09.55 Мультфильм «Хру-
сталик и пингвин» (1)

11.15 Худ.фильм «Кто этот 
Санта?» (1)

13.00 Мультфильм «Тар-
зан и Джейн» (1)

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

16.15 Худ.фильм «Пода-
рок на Рождество» (1)

17.50 Худ.фильм «Ночь в 
музее» (1)

19.50, 23.25, 00.05 Виталь-
ка. Новый год

21.00, 00.35 Виталька
23.55 Поздравление 

Президента
01.25 Худ.фильм «Борат» 

(3)
02.40 Кузница звезд 3

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Серебряный 

апельсин
07.30 Худ.фильм «Уж кто 

бы говорил - 3» (1)
09.10 Худ.фильм «Моя 

ужасная няня» (1)
10.45 Худ.фильм «Клуб-

ничный рай» (1)
14.00 Худ.фильм «Отдел. 

Снова Новый!» (1)
15.45 Худ.фильм «Глухарь. 

Опять Новый!» (1)
17.20, 04.00 Концерт 

«Очень Новый год»
20.20 Худ.фильм «День 

Додо» (1)
22.00, 00.00 Голубой 

огонек на Шаболовке 
- 2013

23.55 Новогоднее 
поздравление Пре-
зидента Украины 
В.Ф.Януковича

01.00 Голубой огонек 
на Шаболовке - 2012. 
Лучшее

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киев-

ское время»
06.45, 08.35, 18.50, 23.40, 

00.30, 03.20 «Время 
спорта»

06.50, 07.25, 08.30, 23.45, 
00.35, 02.35, 03.25, 04.15 
«Обзор прессы»

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

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

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмис-
сия-новости»

08.15 «Хроника недели»
08.25, 08.55, 09.50, 10.10, 

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

09.15, 13.10, 14.10 «5 
элемент»

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

16.10 «Мотор»

17.25 «В кабинетах»
18.15 «Территория 

закона»
19.30, 20.10, 21.10, 01.10, 

05.10 «Время. Итоги 
дня»

21.40, 03.00, 04.00 «Время-
Тайм»

22.15, 02.40 «Налоговый 
дневник»

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

коловой»

НТН
06.00 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.30 Худ.фильм «Дежа 

вю» (1)
08.25 Худ.фильм «Настоя-

щий Дед Мороз» (1)
10.10 Худ.фильм «Прин-

цесса на бобах» (1)
12.25 Худ.фильм «Белые 

росы» (1)
14.20 Худ.фильм «При-

морский бульвар» (1)
17.00 Худ.фильм 

«Человек с бульвара 
Капуцинов» (1)

19.00 Худ.фильм «Береги-
те женщин» (1)

21.45 Мюзикл «За двумя 
зайцами»

23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Украины

00.00 Концерт М.Галкина 
«Мы снова вместе»

02.15 Худ.фильм «Не-
валяшка» (2)

03.35 Мультфильм «Ходя-
чий замок» (1)

05.30 Мультфильм «Ну, 
погоди!»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 «Мультфильмы»
09.25 Худ.фильм «Я буду 

дома к Рождеству» (1)
11.05 Худ.фильм «Семья 

напрокат» (1)
12.50, 23.00 «Большая 

разница»
13.45, 00.50 Мюзикл 

«Одноклассникики»
17.25 «КВН- 2012. Высшая 

лига. Финал»
20.00 «Большая Разница» 

в Одессе
22.00 «Вечер. Паша. 

Звёзды.»
04.00 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
05.55 Худ.фильм «Коро-

левское наследство»
07.25 Худ.фильм «Случай-

ный шпион»
08.55 Мультфильм «Чере-

пашки ниндзя»
10.40 Худ.фильм «Санта 

Джуниор»
12.30 Худ.фильм «Фред 

Клаус, брат Санты»
14.30 Худ.фильм Эльф»
16.10 Сериал «Папины 

дочки»
18.35, 20.00, 22.00 

ШоумаSтгоуон
19.00 Новости 11, 21.30, 

01.40 канала
21.00 «О рыбалке всерьез»
23.55 Президент
00.00 Худ.фильм «Самый 

лучший фильм-2»
02.10 ШоумаSтгоуон. 

Лучшее
03.35 Файна Юкрайна

ПЛАНЕТА-СНГ
03.50 Худ.фильм «Усатый 

нянь»
05.00 Худ.фильм «Стре-

ляй немедленно!»
06.50 Худ.фильм «Ча-

родеи»
09.40 «Лучшие пес-

ни-2012». Праздничный 
концерт

11.35, 12.25 «Короли 
смеха»

12.00 Вести
14.50 Худ.фильм «Однаж-

ды в Новый год»
16.40 «Танцы со Звезда-

ми». Гала-концерт
18.20 Муз.комедия 

«Красная Шапочка»
20.30 «Новогодний парад 

звезд»
21.55 Новогоднее об-

ращение Президента 
РФ В.В.Путина

22.00 Новогодний Голу-
бой огонек - 2013

02.30 Большая новогод-
няя дискотека

НТВ-МИР
05.10 «Вы будете сме-

яться!»
06.00, 08.00, 11.00 Сегодня
06.20 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2»
08.25 Русская начинка
08.55 «Чудо техники»
09.25 Едим дома!
10.00 Дачный ответ
11.30 «Спето в СССР: 

«Ирония судьбы...»
12.25 Худ.фильм «Глухарь 

в кино»
14.10 И снова здравствуй-

те! Новогодний выпуск
15.05 Сериал «Супруги»
17.00 Худ.фильм «День 

Додо»
18.50 «Говорим и пока-

зываем». Новогодний 
выпуск

21.55 НОВОГОДНЕЕ ОБ-
РАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ В.В. ПУТИНА

22.05 «Ээхх, Разгуляй!» 
Фестиваль хорошей 
музыки

00.45 «Глухарь. Приходи, 
Новый год!»

02.40 «Новогоднее 
караоке»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости
06.05 Телеканал «Доброе 

утро»
10.15 Худ.фильм «Дев-

чата»
11.50 Новогодний 

«Ералаш»
12.15 Мультфильм «Иван 

Царевич и Серый 
Волк»

13.35 Худ.фильм «Зо-
лушка»

15.15 Худ.фильм «Любовь 
и голуби»

17.00 Худ.фильм «Иван 
Васильевич меняет 
профессию»

18.30 Худ.фильм «Ирония 
судьбы, или С легким 
паром!»

21.40 Проводы Старого 
года

23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина

00.00 Новогодняя ночь 
на Первом

02.30 «Дискотека 80-х»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
00.55 Телеканал «Доброе 

утро»
06.00, 08.00, 11.00 Новости
06.15 Худ.фильм «Дев-

чата»
07.45 Новогодний 

«Ералаш»
08.15 Мультфильм «Иван 

Царевич и Серый 
Волк»

09.35 Худ.фильм «Зо-
лушка»

11.15 Худ.фильм «Любовь 
и голуби»

13.00 Худ.фильм «Иван 
Васильевич меняет 
профессию»

14.30 Худ.фильм «Ирония 
судьбы, или С легким 
паром!»

17.40 Проводы Старого 
года

19.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина

20.05 Новогодняя ночь 
на Первом

22.30 «Дискотека 80-х»

RTVI
06.00 «Страна и люди»
07.00, 21.00 «Мультфиль-

мы»
08.00 «Цена победы»
09.00 Сериал «Плата за 

любовь». 2 серия
10.00 Сериал «Ментов-

ские войны-6». Фильм 
3 «Честь мундира» 4 
серия

10.50 О Москве «Мега-
полис»

11.00 «Грани недели» с 
Владимиром Кара-
Мурзой

12.00 «Мистификаторы. 
Продать ужас Амити-
вилля»

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

Еленой Мещеряковой. 
«Жизнь собачья»

15.00, 17.00 «Особое 
мнение»

16.00 Сериал «Плата за 
любовь». 3 серия

18.00 Худ.фильм «Карна-
вал» 2 серии

20.30, 00.00 «Песня года. 
Избранное»

21.30 «Американская 
лига КВН - 2012»

01.30 Худ.фильм «Собака 
на сене» 2 серии

04.00 Худ.фильм «Со-
ломенная шляпка» 2 
серии

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 11.15 Удивительные 

парки развлечений
08.00 Итоги с Вахтангом 

Кипиани
09.50, 12.15, 19.00 Семь 

чудес Украины
10.10, 16.30 Вокруг света
13.00 World Stories. 

Международные 
корреспонденты

14.30 Лекции и события
17.30 Цивилизация. 

Служба Безопасности 
ОУН. Закрытые двери

19.30, 03.00 Jazz с Алексе-
ем Коганом

20.30 Сегодня
21.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
22.00 Вкус Европы
23.00 Безумная неделя
23.45 Новогоднее при-

ветствие

00.00 Лучшая музыка года 
с Маричкой Бурмакой

02.00 Гулей. Перкалаба
04.00 Клипы Jazz с Алексе-

ем Коганом
04.30 Худ.фильм «Девуш-

ки из Новолипок» (1)

ТВ ЦЕНТР
04.15 Мультсериал «При-

ключения капитана 
Врунгеля»

05.25 Худ.фильм «Граф 
Монте-Кристо». 12+

08.55 Док.фильм «Боль-
шая перемена» 12+

09.30, 12.30 События
09.45 Худ.фильм «Вечера 

на хуторе близ Ди-
каньки»

11.05 Худ.фильм «Мо-
розко»

12.45 «Новый год с до-
ставкой на дом». 16+

13.55 Худ.фильм «Мы с 
вами где-то встреча-
лись»

15.45 Худ.фильм «Боль-
шая перемена»

20.55, 22.00 Москва. 
Новый год в прямом 
эфире

21.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина

23.05 Худ.фильм «Ширли-
мырли». 16+

01.25 Худ.фильм «Боль-
шой вальс»

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.30 Худ.фильм «Руса-

лочка»
10.00 Док.фильм о Кино
11.00 Сериал «Секретная 

служба Его Величе-
ства»

13.00 Сериал «Плюмбум, 
или опасная игра»

14.45, 16.15, 17.35, 18.55, 
20.25 Худ.фильм «Го-
стья из будущего»

21.45 Сериал «Двенадцать 
месяцев»

00.45 Сериал «Юность 
Петра»

03.10 Сериал «Гонщики»
04.25 Саундтреки

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Трил-

лер «Ассистентка» 16+
09.30, 17.30, 01.30 Драма 

«Рождественская 
авария» 12+

11.05, 19.05, 03.05 
Комедия «Тариф Ново-
годний» 12+

12.35, 20.35, 04.35 
Мелодрама «Молодая 
Виктория» 12+

14.25, 22.25, 06.25 Боевик 
«Ультрафиолет» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Фильм-

сказка «Снежная 
королева». 6+

02.20, 08.20, 14.20 Муль-
тсериал «Ну, погоди!», 
вып.1 . 16+, «Привет 
мартышке» 0+, «А что 
ты умеешь?». 0+

03.00, 09.00, 15.00 Муль-
тсериал «Сандокан. 
Два тигра». 2 серия 12+, 
«Как один мужик двух 
генералов прокор-
мил». 12+, мультфильм 
«Приключение на 
даче». 0+

04.00, 10.00, 16.00 Фильм-
сказка «На златом 
крыльце сидели...». 
12+, «Новогодняя 
сказка». 0+

05.30, 11.30, 17.30 Мультсе-
риал «Супергерои». 3 
серия 12+

06.00, 12.00, 18.00 «Му-
дрые сказки тетушки 
Совы» 6+, мультфильм 
«Когда зажигаются 
ёлки». 0+

НАШЕ КИНО
06.00 Худ.фильм «Карье-

ра Димы Горина»
08.00 Худ.фильм «Баш-

мачник»
10.00 Худ.фильм «Неиз-

вестный»
12.00 Худ.фильм «Ветер 

надежды»
13.30 Худ.фильм «....а вы 

любили когда-нибудь?»
15.00 Худ.фильм «Будни и 

праздники Серафимы 
Глюкиной». 1 серия

16.30 Худ.фильм «Будни и 
праздники Серафимы 
Глюкиной». 2 серия

18.00 Худ.фильм «Два 
капитана «

20.00 Худ.фильм «Блон-
динка за углом»

22.00 Худ.фильм «Бабник 
- II»

00.00 Худ.фильм «Тайная 
сила»

01.30 Худ.фильм «Шерлок 
Холмс и доктор Ват-
сон». 1 серия

03.00 Худ.фильм «Чаро-
деи». 1 серия

04.30 Худ.фильм «Чаро-
деи». 2 серия

КИНОКЛУБ
05.00 Худ.фильм «Парк 

культуры и отдыха» 
16+

07.00, 15.00 Худ.фильм 
«Морская бригада» 6+

09.00, 01.10 Худ.фильм 
«Мумия: Принц Египта» 
12+

11.00, 03.00 Худ.фильм 
«Нападение на 13-й 
участок» 16+

13.00 Худ.фильм «Ночь 
страха» 16+

17.00 Худ.фильм «Чудо-
пёс» 6+

19.00 Худ.фильм «Не-
скромный» 12+

21.00 Худ.фильм «Три 
метра над уровнем 
неба» 16+

23.05 Худ.фильм «Три ме-
тра над уровнем неба: 
Я тебя хочу» 16+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «До и после...» 12+
05.20 «Утренняя почта» 

12+
06.05 Худ.фильм «Запас-

ное колесо» 12+
06.30, 12.00 Фильм-

концерт «Новогодний 
аттракцион» 12+

08.00 Худ.фильм «В 
тринадцатом часу 
ночи» 12+

09.20 «Пока все дома» 12+
10.00 «Веселее жить 

стало» «Новогодние 
фантазии» 12+

11.00, 22.00 «Колба време-
ни» 16+

13.00 «Голубой огонек» 
12+

14.30 «Что? Где? Когда?» 
12+

15.30 Худ.фильм «Глубо-
кие родственники» 12+

16.00 Новогодний 
мульткласс «С утра 
пораньше» 12+

17.00 «Новогодние 
миражи» 12+

17.40 Худ.фильм «Тайна 
снежной королевы». 1 
серия 12+

18.50 «Бал в Останкино, 
или сиди и смотри» 12+

20.00, 00.00 Музыкальная 
«Ностальгия» 12+

03.00 «Кабачок 13 сту-
льев» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «Москва. 

Три вокзала - 4». 12 
серия «Сибирский 
сувенир». 16+

20.00 Сериал «Агент 
особого назначения». 
ф.3. «Сонька - Золотые 
руки». 1 ч. 16+

21.00 Сериал «Мент в 
законе - 3». ф.3. «Мари-
онетки». 2 серия 16+

22.00 Сериал «Эра Стрель-
ца». 3 серия 16+

23.00 Сериал «Крот». 3 
серия 16+

00.00 Сериал «Русский 
шоколад». 3 серия 16+

TV 1000
02.00 Комедия «Prada и 

чувства» 12+
04.00 Боевик «Пророк» 

12+
06.00 Комедия «Больше, 

чем друг» 16+
08.00 Мультфильм 

«Скуби-ду 2. Монстры 
на свободе» 12+

09.50 Драма «Авансцена» 
12+

12.00 Приключения 
«Лемони Сникет. 33 
несчастья» 12+

14.00 Боевик «Шпион по 
соседству» 12+

16.00 Комедия «Школа 
рока» 12+

18.00 Боевик «Война 
миров» 16

20.10 Фильм ужасов «Сон-
ная Лощина» 16+

22.10 Драма «Учитель на 
замену» 16+

00.00 Комедия «Гринберг» 
16+

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
08.10, 21.10, 00.05 

«Сумасшедшее видео 
по-украински»

08.35, 19.00 «Облом UA»
09.10 Мультсериал 

«Бен-10. Инопланетная 
сверхсила» (1)

09.35 Худ.фильм «Остров 
головорезов» (1)

11.40 Сериал «Приключе-
ния Мерлина» (1)

14.05 Худ.фильм «Дети 
шпионов-3» (1)

15.40 Худ.фильм «Пятый 
элемент» (1)

18.00 «Профутбол. Луч-
шие моменты»

18.40, 04.20 «Улётное 
видео по-русски»

20.00 «Бойцовский клуб»
21.20 «Угон по-нашему. 

Лучшее»
21.50 «ДжеДАИ 2012»
22.55 «Сумасшедшее 

видео по-украински: 
новогодняя 20-ка»

23.55 Новогоднее 
обращение Пре-
зидента Украины В.Ф. 
Януковича

01.05 Худ.фильм «Эмма-
нуэль» (3)

02.45 Худ.фильм «Эмма-
нуэль 2» (3)

TV1000 ACTION
03.00 Вестерн «Западня» 

16+
05.00 Мультфильм «Чере-

пашки-ниндзя» 12+
07.00 Боевик «Тайная 

война» 12+
09.00 Триллер «Выход на 

посадку» 16+
11.00 Боевик «Универ-

сальный агент» 16+
12.50 Триллер «Город 

призраков» 12+
15.00 Драма «Бобби» 16+
17.10 Боевик «Эра драко-

нов» 16+
19.00 Худ.фильм «От вче-

ра до завтра» 16+
21.00 Приключения 

«Братья Гримм» 12+
23.00 Мягкая эротика «Не-

угомонные» 18+
00.40 Мягкая эротика 

«Мстители» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Худ.фильм «Это всё 

цветочки...» 12+
03.25 Худ.фильм «Само-

гонщики» 12+
03.50 Худ.фильм «О, 

счастливчик!» 16+
05.25 Худ.фильм «Дайте 

жалобную книгу»
06.50 Худ.фильм «Чудо»
10.00 Худ.фильм «Ча-

родеи»
12.30 Худ.фильм «Карна-

вальная ночь»
13.50 Худ.фильм «Пёс 

Барбос и необычный 
кросс»

14.05 Худ.фильм «Кто 
приходит в зимний 
вечер...» 12+

15.40 Худ.фильм «Опера-
ция «Ы» и другие при-
ключения Шурика»

17.20 Новогодний 
сюрприз!

18.50 Худ.фильм «Ирония 
судьбы, или С лёгким 
паром!» 12+

21.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина

22.05 Худ.фильм «Ново-
годний переполох»

01.25 Худ.фильм «Как 
рождаются тосты»

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 Худ.фильм «Миссис 

Санта Клаус»
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 Худ.фильм «Силач 

Санта Клаус»

MAXXI-TV
06.30, 19.30 Йога
07.15, 08.05, 11.45, 14.45, 

18.55 Союзмультфильм
07.40 «Сбросим лишнее»
08.40, 19.10, 21.25 «Все 

про все»
08.50, 15.25 «Восточные 

танцы»
09.15, 23.25 MaxxiМузыка
09.50 «Лица вещей»
10.30, 14.05, 22.55 

«Ukrainian Fashion 
Week»

10.55, 12.25, 14.35, 15.55 
«Выдающиеся муж-
чины»

11.05 «Джунгли шоу-
бизнеса»

12.35, 16.45 Бутик ТВ
16.00 «Вкус сыра»
20.05 «Взрослые дети»
20.45 «Мама в большом 

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

09:00 День за днем
09:30 Мир профессий
09:45 Новая волна
19:00 Новогодний сер-

пантин

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.45, 08.55, 23.30 

Погода
06.10 Концерт «Легенды 

ВИА 80-х»
07.50 Ток-шоу «Жена»
08.20, 21.50, 23.00 Место 

встречи
09.50 Фольк-music. С 

Новым Годом!
15.50 Бенефис 

В.Данильца и 
В.Моисеенко

19.40 Гранд-шоу 
М.Поплавского «Я лю-
блю тебя, Украина!»

22.55 Тройка, Кено, 
Максима

23.35 Новый год с достав-
кой на дом

00.10 Концерт «Мы еще 
споем». 1 часть

01.25 Фольк-music
02.20 Шеф-повар страны
03.10 Худ.фильм «Подвиг 

разведчика»
04.35 Худ.фильм «Зо-

лушка»

КАНАЛ «1+1»
06.40, 05.35 «Дискотека 

90-х»
08.20 «Концерт «Океан 

Эльзы» - Дольче Вита»
09.20 «Солнце. Сольный 

концерт Ани Лорак»
10.15 Худ.фильм «При-

ключения бобренка» 
(1)

11.45 Худ.фильм «Вели-
кий» (1)

13.40 Худ.фильм «Ирония 
судьбы. Продолже-
ние» (1)

15.45 «Новогодний 
Вечерний квартал»

19.30 ТСН: «Телевизион-
ная служба новостей»

20.00 «Новогодний 
вечер с М. Галкиным и 
В. Зеленским»

22.40 Худ.фильм «Трое и 
снежинка» (1)

00.15 «Концерт группы 
ВВ»

01.45 «Оливье-шоу - 
2012»

ИНТЕР
05.05 Мюзикл «Кар-

навальная ночь на 
Интере»

07.55 Худ.фильм «Ночь 
закрытых дверей»

09.45 Концерт «20 луч-
ших песен года»

12.10, 03.15 Мюзикл 
«Морозко»

14.10 Мультфильм 
«Шрек»

15.45 Худ.фильм «Гарри 
Поттер и Философский 
камень»

18.15 Концерт «Лучшие 
песни»

20.00, 02.50 «Подроб-
ности»

20.25 Концерт «Парад 
звезд»

22.05 Худ.фильм «Ночь 
одинокого филина»

23.45 Новогодний ого-
нек «Одноклассники»

ICTV
05.15, 06.35 Погода
05.20 Свитанок
06.40 Мультфильм «Бал-

то-2: Путь волка»
07.55 Худ.фильм «Ка-

спер»
09.45 Сериал «Место 

встречи изменить 
нельзя». Все серии!!!

16.45 Худ.фильм «Назад в 
будущее»

19.00 Худ.фильм «Назад в 
будуще-2»

20.55 Худ.фильм «Назад в 
будуще-3»

23.10 Худ.фильм «Двой-
ная игра». (2)

00.45 Худ.фильм «Холод-
ный мир». (2)

02.25 Худ.фильм «Рож-
дественская история. 
Скрудж»

03.55 Худ.фильм «Расту-
щая боль». (2)

ТРК «РУДАНА»
06.30, 01.40 «Святковий 

музичний калейдо-
скоп»

07.00 «Спорт»
07.05, 09.30, 19.15, 21.00, 

23.15 «Погода»

07.10, 08.25, 09.35, 15.00, 
17.30, 19.20 Телегазета

07.15 «Косметичка»
07.45 «В гостях у Ладика 

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

Путешествия»
08.30 «Бодрое утро»
09.00 «Телеспортклуб»
09.40, 14.45, 19.55 «Рас-

суждалки»
09.50 «Сад. Огород. 

Цветник»
10.05 «Зооквартал»
10.35 Худ.фильм «Со-

бака на Рождество» 1 
категория

12.00 «Кривий Рiг - моє 
мiсто»

12.30, 02.30 «Беседы о 
вечном»

13.00 «Книжная полка»
13.30 «На углу улиц»
14.00 «ARTiCOOL»
14.30 «Интеркласс»
14.55 «На землi на 

рiднiй...»
15.05 Концерт в честь 

открытия 47-го твор-
ческого сезона

17.00 Молодёжная про-
грамма «Cтудия»

17.35 Погода
17.40 Худ.фильм «Две 

собаки на Рождество» 
1 категория

19.25 Док.сериал «Этот 
загадочный мир»

19.45 «Афиша»
19.50 «Шаг навстречу»
20.05 Худ.фильм «Как 

мы искали Тишку» 1 
категория

21.05 «Ха-ха шоу»
21.45 Худ.фильм «Добро 

пожаловать в «Эдель-
вейс» 1 категория

23.20 Группе «Цветы» 
40 лет

03.00 «Золотая коллек-
ция кино» 1 категория

05.00 «Музыкальный 
калейдоскоп»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Бременские 

музыканты»
06.30 «Госпожа Мете-

лица»
07.35 «Братец и сестри-

ца»
08.40, 18.35 

ШоумаSтгоуон
13.20 Сериал «Папины 

дочки»
15.45 Сериал «Счастливы 

вместе»
23.30 Худ.фильм «Самый 

лучший фильм-2» (2)
01.20 Худ.фильм «Город 

грехов» (3)
03.15 Худ.фильм «Наш 

человек в Гаване»
04.50 Сериал «Вероника 

Марс»

СТБ
05.15, 01.35 Худ.фильм 

«Покровские ворота» 
(1)

07.35, 16.20 «Все буде 
добре!»

09.15, 18.10 «Невероятная 
правда о звездах»

10.55 Худ.фильм «Лузер» 
(1)

13.05, 23.05 Худ.фильм 
«Дед Мороз поневоле» 
(1)

14.40 Худ.фильм «Зимний 
сон» (1)

20.00 «Х-Фактор - 3»
00.40 Сериал «Доктор 

Хаус» (1)
03.50 Ночной эфир

ТОНИС
06.00 Эхо джунглей
06.25 Духовная жизнь 

животных
06.50, 22.00 Новогоднее 

эспрессо
08.55, 14.40, 19.55 Погода
09.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Вячеслав До-
брынин , 2 часть

11.00 Худ.фильм «В поис-
ках капитана Гранта» 2 
серия (1)

13.00, 03.35 Творческие 
встречи. Европейский 
джазовый оркестр в 
Киеве

14.05 Ронин. Астролог Т. 
Николаенко

14.45 Эдуард Хиль: сто 
хитов короля эстрады

15.45 И в шутку, и всерьез. 
Киноконцерт

16.40 Док.фильм «Супер-
крот»

17.40 Вас приглашает 
София Ротару

19.00 В гостях у Дмитрия 
Гордона. Вячеслав До-
брынин , 3 часть

20.00 Баловень судьбы. 
Юрий Яковлев

21.00 Лия Ахеджакова. 
Маленькая женщина в 
большом кино

00.30 Амурные мелодии 
(3)

01.25 Худ.фильм «Первые 
9/2 недель» (3)

03.00 Будь в курсе
03.25 Кумиры
04.30 Худ.фильм «Сме-

лые люди»

ТЕТ
06.00 Сериал «Как я 

встретил вашу маму» 
(1)

06.50 Узнай как
07.10 Телепузики
07.35 Мультик с Лун-

тиком
08.30 Мультсериал 

«Даша-следопыт»
09.20 Мультсериал 

«Лило и Стич» (1)
09.40 Мультсериал «Бел-

ка и Стрелка. Озорная 
семейка» (1)

09.55 Худ.фильм «Ричи 
Рич и его Рождествен-
ское желание» (1)

11.25 Худ.фильм «Пода-
рок на Рождество» (1)

13.00 Мультфильм «Тар-
зан 2» (1)

14.10 Худ.фильм «Ночь в 
музее» (1)

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

17.15 Одна за всех
18.10 Виталька. Новый 

год
19.20 Виталька
21.55 Худ.фильм «Сти-

ляги» (2)
00.20 Худ.фильм «Борат» 

(3)
01.40 Кузница звезд 3

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Концерт «Очень 

Новый год»
06.30, 05.10 Серебряный 

апельсин
08.10 Худ.фильм «Майор 

Пейн» (1)
09.40, 03.30 Худ.фильм 

«Моя ужасная няня 
- 2» (1)

11.30 Худ.фильм «День 
Додо» (1)

13.00 Голубой огонек 
на Шаболовке - 2012. 
Лучшее

15.45 Худ.фильм «Каж-
дый за себя» (1)

19.00 Голубой огонек на 
Шаболовке - 2013

21.50 Худ.фильм «Вышел 
ёжик из тумана» (1)

01.25 Чистосердечное 
признание. Погуляли

02.00 Худ.фильм «Моя 
ужасная няня» (1)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киев-

ское время»
06.45, 08.15, 18.50, 23.40, 

00.25, 03.20 «Время 
спорта»

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

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

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

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмис-
сия-новости»

08.20 «Новости Киев-
щины»

08.40, 09.50, 12.50, 14.50, 
16.50, 17.20, 17.50, 
22.50, 23.50, 03.55 
«Погода»

09.15, 13.35, 14.10, 15.15 «5 
элемент»

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

13.10 «Налоговый 
дневник»

16.10 «Трансмиссия»
17.25 «Особенный 

взгляд»
18.15 «Энергонадзор»
21.40, 03.00, 04.00 

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

ствий»

НТН
06.00 Мультфильм «Ну, 

погоди!»
06.20 Мультфильм 

«Праздник новогодней 
елки»

08.00 Мультфильм «Две-
надцать месяцев»

09.00 Мультфильм «Жил-
был пес»

09.15 Мультфильм «Хо-
дячий замок» (1)

11.15 Худ.фильм «Силач 
Санта-Клаус» (1)

13.00 Концерт М.Галкина 
«Мы снова вместе»

15.20 Мюзикл «Безумный 
день, или Женитьба 
Фигаро»

18.00 Худ.фильм «Семь 
приключений Синд-
бада»

19.30 «Лучшие бои бра-
тьев Кличко»

21.15 Худ.фильм «При-
ключения на «Посей-
доне» (1)

00.30 Реалити-шоу 
«Резервисты»

02.10 «Личный взгляд»
04.35 Мультфильм «Ма-

рия, Мирабелла»
05.40 «Уроки тетушки 

Совы»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 «Мультфильмы»
12.00 Худ.фильм «Джек 

Фрост. Снеговик» (1)
13.40 Худ.фильм «Дети 

без присмотра» (1)
15.00 Сериал «Синдбад»
16.45 «Три сестры»
18.00, 23.35 Мюзикл 

«Очень новогоднее 
кино или ночь в 
музее»

20.00, 22.45 «Рассмеши 
комика»

20.50 «Большая разница»
01.35 Худ.фильм «Близ-

нец» (2)
03.20 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ 
05.30 Бременские 

музыканты
06.30 Госпожа Метелица
07.35 «Ваше право»
07.55 «Музыкальный 

серпантин»
08.20 «Родительский 

клуб»
08.40, 18.35, 23.00 

ШоумаSтгоуон
13.20 Сериал «Папины 

дочки»
15.15 «Мой малыш»
15.45 Сериал «Счастливы 

вместе»
22.00 «Просто собака»
22.20 «Перевоплоще-

ние»
23.30 Худ.фильм «Самый 

лучший фильм-2»
01.20 Худ.фильм «Город 

грехов»
03.15 Худ.фильм «Наш 

человек в Гаване»
04.50 Сериал «Вероника 

Марс»

ПЛАНЕТА-СНГ
03.35 «Лучшие песни». 

Праздничный концерт
05.15 «Не только о 

любви». Концерт 
Н.Баскова

07.05 Худ.фильм «Однаж-
ды в Новый год»

08.50 Худ.фильм «Снег на 
голову»

10.35, 12.10 Худ.фильм 
«Обыкновенное чудо»

12.00 Вести
13.35 «Юмор года»
15.30 «Песня года». 1ч
18.15 Худ.фильм «Елки»
19.55 Худ.фильм «Елки-2»
21.50 «Первый Новогод-

ний вечер»
23.25 Худ.фильм «Сти-

ляги»
02.00 Худ.фильм «Моя 

любовь»

НТВ-МИР
06.15 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2»
08.05 Александр 

Журбин. Мелодии на 
память

08.45 Худ.фильм «Можно, 
я буду звать тебя 
мамой?»

10.25 Сериал «Дети 
Белой богини»

11.25 «Женский взгляд»
12.15 Сериал «Передел. 

Кровь с молоком»
14.05 Суд присяжных
15.05, 17.30 Сериал «Ли-

тейный, 4»
17.00 Сегодня
19.30 Сериал «Дикий-3»
21.25 Сериал «Нарко-

трафик»
23.20 Худ.фильм «Ошиб-

ка следствия»
01.15 «Новогодняя ночь 

на «НТВ»-2002»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Дискотека 80-х»
07.00 «Иван Царевич и 

Серый Волк»
08.25 Худ.фильм «Дев-

чата»
10.00, 12.00 Новости
10.15 Худ.фильм «Лю-

бовь и голуби»
12.10 Худ.фильм «Иван 

Васильевич меняет 
профессию»

13.40 Худ.фильм «Ирония 
судьбы, или С легким 
паром!»

16.50 Худ.фильм «Ирония 
судьбы. Продолжение»

18.40 «Две звезды». 
Большой новогодний 
концерт

20.45 Худ.фильм «Брил-
лиантовая рука»

22.20 «Красная звезда» 
представляет «20 
лучших песен года»

00.25 Худ.фильм «Труф-
фальдино из Бергамо»

02.35 Худ.фильм «Жен-
щина, которая поет»

03.55 Худ.фильм «Не 
может быть!»

05.30 Мультфильм 
«Падал прошлогодний 
снег»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
02.00 «Дискотека 80-х»
03.00 «Иван Царевич и 

Серый Волк»
04.20 Худ.фильм «Дев-

чата»
06.00, 08.00 Новости
06.15 Худ.фильм «Лю-

бовь и голуби»
08.10 Худ.фильм «Иван 

Васильевич меняет 
профессию»

09.40 Худ.фильм «Ирония 
судьбы, или С легким 
паром!»

12.50 Худ.фильм «Ирония 
судьбы. Продолжение»

14.40 «Две звезды». 
Большой новогодний 
концерт

16.45 Худ.фильм «Ава-
тар»

19.20 «Красная звезда» 
представляет «20 
лучших песен года»

21.25 Худ.фильм «Зуд 
седьмого года»

23.10 Худ.фильм 
«Здравствуй, дедушка 
Мороз!»

00.30 Худ.фильм «За ви-
триной универмага»

RTVI
07.00, 10.30 «Мультфиль-

мы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Худ.фильм «По-

тапов, к доске!»
11.00 Худ.фильм 

«Радости и печали 
маленького лорда»

12.30 «Американская 
лига КВН-2012»

15.00 Худ.фильм «32-ОЕ 
ДЕКАБРЯ»

16.30, 02.00 Развлека-
тельная программа 
«Удиви меня»

18.30 Худ.фильм «Моя 
большая армянская 
свадьба» 4 серии

22.00 Худ.фильм «Соба-
чье сердце» 2 серии

00.30 Худ.фильм «32-ое 
декабря»

04.00 Худ.фильм «Ис-
панская актриса для 
русского министра»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 11.15 Удивительные 

парки развлечений
08.00, 13.00, 20.30, 23.00 

Сегодня
08.30, 10.10, 16.30 Вокруг 

света
09.30, 12.15, 13.30 Семь 

чудес Украины
14.30 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
15.30 Вкус Европы
17.30 Худ.фильм «Аттен-

тат. Осеннее убийство 
в Мюнхене

20.00, 04.00 Клипы Jazz с 
Алексеем Коганом

21.00 Музыка для 
взрослых

23.30 Шоу Фрая и Лори
00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.30 Худ.фильм «Забы-

тая мелодия» (1)

ТВ ЦЕНТР
03.10 Худ.фильм «Отпуск 

за свой счет»
05.20 Мультфильм «Ког-

да зажигаются елки»
05.35 Худ.фильм «Зигзаг 

удачи»
07.20 Мультфильм «Две-

надцать месяцев»
08.15 Худ.фильм «Зо-

лушка»
09.40 Худ.фильм «Обык-

новенное чудо»
12.30 События
12.45 Худ.фильм «Джек в 

Стране чудес». 6+
13.55 «ВИА хит-парад». 

12+
16.00 Худ.фильм «Шир-

ли-мырли». 16+

18.50 Худ.фильм «Откуда 
берутся дети». 16+

20.30 Худ.фильм «За-
мерзшая из Майами». 
16+

22.15 Концерт Сезарии 
Эворы. 16+

00.15 Худ.фильм «Ново-
годняя семейка». 12+

02.10 Док.фильм «Боль-
шая перемена» 12+

02.45 Док.фильм «Имя. 
Зашифрованная судь-
ба». 12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
07.40 Худ.фильм «Две-

надцать месяцев»
10.20, 11.40, 13.00, 14.20, 

15.40 Худ.фильм «Го-
стья из будущего»

17.00 Док.фильм о Кино
18.00 Худ.фильм «Се-

кретная служба Его 
Величества»

20.10 Сериал «Корпус 
генерала Шубникова»

21.45 Худ.фильм «Фанат»
23.30 Худ.фильм «На 

Дерибасовской 
хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять 
идут дожди»

01.25 Худ.фильм «Уходя 
- уходи»

02.55 Худ.фильм «Узники 
Бомона (Безумцы)»

05.35 Саундтреки

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Мело-

драма «Я никогда не 
буду твоей» 12+

09.45, 17.45, 01.45 Коме-
дия «Золотой теленок» 
12+

10.40, 18.40, 02.40 
Комедия «Нью-Йорк, я 
люблю тебя» 16+

12.30, 20.30, 04.30 
Комедия «Ой, мороз, 
мороз» 12+

14.15, 22.15, 06.15 Мело-
драма «Избирательное 
cродство» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Олег 

Даль, Марина Не-
елова, Владимир Этуш 
в музыкальной сказке 
Надежды Кошеверо-
вой «Старая, старая 
сказка»г. 12+

02.35, 08.35, 14.35 
Мультсериал «Ну, 
погоди!», вып.2. 16+, 
мультфильм «Шарик-
фонарик». 0+

03.00, 09.00, 15.00 Муль-
тсериал «Сандокан. 
Два тигра». 3 серия 
12+, «Лягушка-путе-
шественница». 6+ 
Русские народные 
сказки «Сказка о 
Снегурочке». 6+

04.00, 10.00, 16.00 
Роман Монастырский, 
Татьяна Пельтцер, 
Леонид Харитонов 
в фильме-сказке 
Михаила Юзовского 
«Там, на неведомых 
дорожках...»г. 6+, муль-
тфильм «Дед Мороз и 
Серый Волк». 0+

05.30, 11.30, 17.30 Муль-
тсериал «Супергерои». 
4 серия 12+

06.00, 12.00, 18.00 «Му-
дрые сказки тетушки 
Совы» 6+, мультфильм 
«Баранкин, будь чело-
веком!». 6+

НАШЕ КИНО
06.00 Худ.фильм «Два 

капитана «
08.00 Худ.фильм «Блон-

динка за углом»
10.00 Худ.фильм «Бабник 

- II»
12.00 Худ.фильм «Тайная 

сила»
13.30 Худ.фильм «Шер-

лок Холмс и доктор 
Ватсон». 1 серия

15.00 Худ.фильм «Чаро-
деи». 1 серия

16.30 Худ.фильм «Чаро-
деи». 2 серия

18.00 Худ.фильм «Од-
нажды двадцать лет 
спустя»

20.00 Худ.фильм «Не-
сколько любовных 
историй»

22.00 Худ.фильм «Ба-
бочки»

00.00 Худ.фильм «Музы-
кальные игры»

01.30 Худ.фильм «Шер-
лок Холмс и доктор 
Ватсон». 2 серия

03.00 Худ.фильм «Сере-
бряное ревю»

04.30 Худ.фильм «Снегу-
рочку вызывали?»

КИНОКЛУБ
05.00, 17.10 Худ.фильм 

«Нико: Путь к звездам» 
0+

07.00 Худ.фильм «Ночь 

страха» 16+
09.00, 01.00 Худ.фильм 

«Чудо-пёс» 6+
11.00, 03.00 Худ.фильм 

«Нескромный» 12+
13.00 Худ.фильм «Три 

метра над уровнем 
неба» 16+

15.05 Худ.фильм «Три ме-
тра над уровнем неба: 
Я тебя хочу» 16+

19.00 Худ.фильм «Неж-
ность» 16+

21.00 Худ.фильм «Гол-
ливудленд (Смерть 
супермена)» 18+

23.10 Худ.фильм «Стра-
шилы» 16+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Веселее жить 

стало» «Новогодние 
фантазии» 12+

05.00, 14.00, 20.00 «Рож-
денные в СССР» 12+

06.00, 00.30 Фильм-
концерт «Новогодний 
аттракцион» 12+

07.00 «Голубой огонек» 
12+

08.30 «Что? Где? Когда?» 
12+

09.30 «Глубокие род-
ственники» 12+

10.00 Новогодний 
мульткласс «С утра 
пораньше» 12+

11.00 «Новогодние 
миражи» 12+

11.40, 17.40 Худ.фильм 
«Тайна снежной коро-
левы». 1 серия 12+

12.50 «Бал в Останкино, 
или сиди и смотри» 
12+

15.00 «Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады» 
12+

16.00 «...До 16 и старше» 
«Даешь каникулы!» 
12+

17.10 Мультфильм 
«Падал прошлогодний 
снег» 12+

19.00 «КВН-90» 12+
21.00 «Шире круг» 12+
22.00 «До и после...» 12+
23.20 «Утренняя почта» 

12+
00.05 Худ.фильм «Запас-

ное колесо» 12+
02.00 Худ.фильм «В 

тринадцатом часу 
ночи» 12+

03.20 «Пока все дома» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «Москва. 

Три вокзала - 4». 13 
серия «Охота на тихо-
ню». 16+

20.00 Сериал «Агент 
особого назначения». 
ф.3. «Сонька - Золотые 
руки». 2 ч. 16+

21.00 Сериал «Мент в 
законе - 3». ф.3. «Мари-
онетки». 3 серия 16+

22.00 Сериал «Эра 
Стрельца». 4 серия 16+

23.00 Сериал «Крот». 4 
серия 16+

00.00 Сериал «Русский 
шоколад». 4 серия 16+

TV 1000
02.00 Мультфильм 

«Скуби-ду 2. Монстры 
на свободе» 12+

04.00 Комедия «Больше, 
чем друг» 16+

05.55 Драма «Авансцена» 
12+

08.00 Приключения 
«Лемони Сникет. 33 
несчастья» 12+

10.00 Боевик «Шпион по 
соседству» 12+

12.00 Комедия «Школа 
рока» 12+

13.55 Фильм ужасов 
«Сонная Лощина» 16+

15.50 Боевик «Война 
миров» 16+

18.00 Боевик «Властелин 
колец. Братство коль-
ца» 12+

21.10 Комедия «Грин-
берг» 16+

23.10 Криминальное ки-
но «Отступники» 16+

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
08.10, 22.00 «Сумас-

шедшее видео по-
украински»

08.35, 21.35 «Облом UA»
09.10 Мультсериал 

«Бен-10. Инопланетная 
сверхсила» (1)

10.10 Худ.фильм «Дети 
шпионов-3» (1)

11.50 Сериал «Приключе-
ния Мерлина» (1)

13.40 Худ.фильм «Леген-
да» (1)

15.55 Худ.фильм «Не-
бесный капитан и мир 
будущего» (1)

18.00, 20.35 «Нереальные 
истории»

18.40 «Улётное видео 
по-русски»

19.00 «Знай наших»
19.35 «Месть природы»
21.10 «Убойное видео»

22.35 «ДжеДАИ»
23.00 Худ.фильм «Хищ-

ник» (3)
00.50 Худ.фильм «Эмма-

нуэль 2» (3)
02.30 «Дорожние войны»
04.05 Худ.фильм «Аква-

риум» (1)

TV1000 ACTION
03.00 Триллер «Город 

призраков» 12+
05.10 Боевик «Тайная 

война» 12+
06.45 Фильм ужасов 

«Мгла» 16+
09.00 Драма «Бобби» 16+
11.10 Боевик «Эра драко-

нов» 16+
13.00 Боевик «После за-

ката» 12+
15.00 Худ.фильм «От вче-

ра до завтра» 16+
17.00 Боевик «Во имя 

короля 2» 16+
19.00 Мелодрама «Не-

уловимый» 16+
21.00 Драма «Фарго» 16+
23.00 Мягкая эротика 

«Мстители» 18+
00.40 Мягкая эротика 

«Картинки в журнале» 
18+

ДОМ КИНО
02.00 Худ.фильм «Кто 

приходит в зимний 
вечер...» 12+

03.35 Худ.фильм «Ирония 
судьбы, или С лёгким 
паром!» 12+

06.45 Худ.фильм «32-е 
декабря» 12+

08.15 Худ.фильм «Фран-
цуз» 12+

10.00 Худ.фильм «Родня» 
12+

11.35 Худ.фильм «Как 
рождаются тосты»

12.15 Худ.фильм «При-
ходи на меня посмо-
треть...»

13.55 Худ.фильм «Слу-
жебный роман»

16.30 Худ.фильм «8 пер-
вых свиданий» 16+

18.00 Новогодний 
сюрприз!

19.25 Худ.фильм «Сирота 
казанская»

20.50 Худ.фильм «По-
кровские ворота»

23.10 Худ.фильм «Гусар-
ская баллада»

00.45 Худ.фильм «Боль-
шая новогодняя ночь»

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

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

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

«Конан»
09.50 Худ.фильм «Силач 

Санта Клаус»
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 Худ.фильм «Рожде-

ственская пальма»

MAXXI-TV
06.30, 19.30 Йога
07.15, 08.05, 11.50, 18.55 

Союзмультфильм
07.40 «Сбросим лишнее»
08.40, 19.10 «Все про все»
08.50, 15.25 «Восточные 

танцы»
09.15, 23.25 MaxxiМузыка
09.50, 16.00 «Вкус сыра»
10.25 «Мама в большом 

городе»
11.05 «Время для себя»
12.25, 14.35, 21.25 «Выда-

ющиеся мужчины»
12.35, 16.45 Бутик ТВ
14.05, 22.55 «Ukrainian 

Fashion Week»
14.50, 22.10 «Мир путеше-

ствий»
20.05 «Взрослые дети»
20.45 Джунгли шоу-

бизнеса
21.30 «Сейшн»

Вівторок, 1 січня
Cхід 7.59 Захід 16.05
Тривалість дня 8.06

Схід 20.44
Захід 9.35

ДіваАглаїда, Григорій, Ілля, Поліект, Тимофій 

09:00  Новогодний сер-
пантин 

19:00 Азбука здоровья
19:20 Символы государ-

ства
19:35 Мой город
19:45 Аспекты жизни

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»

УТ-1
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.45, 08.55, 10.20, 

14.00, 23.30 Погода
06.10 Док.фильм «Дорогая 

сердцу обитель»
07.10 Новый год с достав-

кой домой
07.50 Ток-шоу «Жена»
09.00 Место встречи
10.25, 15.15 Сериал 

«Маруся»
11.15 Худ.фильм «Осво-

бождение» 1,2с
14.10 Мастера 

юмора. В.Данилец, 
В.Моисеенко

16.10 Бенефис Е.Шифрина. 
25 лет на сцене

19.15 «Новогодние встре-
чи». М.Поплавский

20.50 Мегалот
21.00, 01.20 Итоги дня
21.15 Зимняя шутка 

с В.Моисеенко и 
В.Данильцом

22.50 Суперлото, Тройка, 
Кено

23.35 Новый год в «Клубе 
юмора»

00.10 Концерт «Мы еще 
споем». 2 часть

01.35 Док.фильм 
«Снежное шоу Славы 
Полунина»

КАНАЛ «1+1»
07.10 Мультфильм «Сне-

гурочка» (1)
08.05 Худ.фильм «Вели-

кий» (1)
10.00, 10.55, 05.10 «Вели-

чайшие фокусники 
мира»

11.45 Мультфильм «Тай-
ная миссия Санты» (1)

13.05, 01.45 Худ.фильм «Чу-
до на 34-й улице» (1)

15.10 Худ.фильм «Троя и 
снежинка»

16.50 «Новогодний вечер 
с Максимом Галкиным 
и Владимиром Зелен-
ским»

19.30 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

20.00 Худ.фильм «Один 
дома» (1)

22.00 Худ.фильм «Афери-
сты Дик и Джейн»

23.55, 03.35 Худ.фильм «В 
движении» (2)

ИНТЕР
05.30 Худ.фильм «Летучая 

мышь»
07.40 Мюзикл «За двумя 

зайцами»
09.35 Худ.фильм «Дев-

чата»
11.25 Худ.фильм «Это я»
13.00 Мультфильм «Шрек»
14.25 Мультфильм 

«Шрек 2»
16.00 Худ.фильм «Гарри 

Поттер и Узник Азка-
бана»

18.20 Концерт «Парад 
звезд»

20.00 «Подробности»
20.25 Концерт «Две звез-

ды. Новый год»
23.15 Концерт «Дискотека 

80-х»
02.00 Худ.фильм «Образ-

цовый самец»

ICTV
06.00 Погода
06.05 Худ.фильм «Каспер»
07.50 Худ.фильм «Чер-

нильное сердце»
09.45 Худ.фильм «Назад в 

будущее»
11.55 Худ.фильм «Назад в 

будуще-2»
13.55 Худ.фильм «Назад в 

будуще-3»
16.05 Худ.фильм «Ма-

трица»
18.45 Факты. Вечер
19.00 Худ.фильм «Матри-

ца. Перезагрузка»
21.40 Худ.фильм «Матри-

ца. Революция»
00.05 Худ.фильм «Вил-

лард». (2)
01.50 Сериал «Леся+Рома»
02.40 Худ.фильм «Ночи в 

Роданте». (2)
05.20 Свитанок

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.35 «Бодрое утро»

06.30 «Святковий музич-
ний калейдоскоп»

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 Мультфильмы
07.30 Худ.фильм «Как 

мы искали Тишку» 1 
категория

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

суждалки»
09.55 «Шаг навстречу»
10.00 «Мiський роман»
10.30 Худ.фильм «Добро 

пожаловать в «Эдель-
вейс» 1 категория

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

ствия»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
14.05 «Интеркласс»
14.20 «Косметичка»
15.00, 18.00, 19.00, 20.30, 

22.30, 01.30 «Мiсто»
15.15 «Гарна новина»
15.20 Концерт присвяче-

ний 45-рiччю палацу 
культури

17.10 «На углу улиц»
18.15 «В гостях у Ладика и 

Маши»
18.30, 02.00 Док.сериал 

«Этот загадочный мир»
19.10, 21.00, 23.00 «Спорт»
19.15 Погода
19.25 «Пiдземка»
19.35 «Медицинский 

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

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

нього»
23.10 Худ.фильм «Диното-

пия» 1 категория
01.00 «Я i мiй дiм»
02.30 «Перчинка»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

НОВЫЙ КАНАЛ
05.25 «Умная дочь кре-

стьянина»
06.20 «Спящая красавица»
07.25 «Храбрый пор-

тняжка»
08.30, 19.15 ШоумаSтгоуон
13.20 Сериал «Счастливы 

вместе»
16.00 Сериал «Воронины»
19.00 Репортер
19.10, 01.00 Спортре-

портер
01.05 Худ.фильм «Грин-

берг» (2)
02.50 Худ.фильм «Как я 

женился на убийце»

СТБ
04.40 «Чужие ошибки. 

Тайна проклятого 
дерева»

05.25, 02.10 Худ.фильм 
«Люби меня» (1)

07.00, 16.10 «Все буде 
добре!»

08.45, 18.05 «Невероятная 
правда о звездах»

10.35 Худ.фильм «Снеж-
ная любовь, или Сон в 
зимнюю ночь» (1)

12.50, 23.40 Худ.фильм 
«Кушать подано! или 
Осторожно, Любовь» (1)

14.40 «Спасите нашу 
семью»

20.00 «Х-Фактор - 3»
01.15 Сериал «Доктор 

Хаус» (1)
03.45 Ночной эфир

ТОНИС
06.00, 03.50 Страна со-

ветов
06.30 Худ.фильм «Мама»
08.00 Лия Ахеджакова. 

Маленькая женщина в 
большом кино

09.00 В гостях у Дмитрия 
Гордона. Вячеслав До-
брынин , 3 часть

10.00, 16.50 Алло, доктор!
10.55, 14.55, 16.45, 17.45, 

19.55 Погода
11.10 Худ.фильм «В поис-

ках капитана Гранта» 3 
серия (1)

14.00 Социальный статус: 
ваша пенсия

15.00 Док.фильм «Супер-
крот»

16.00 Украина-Европа: 
маятник Фуко

17.50 Баловень судьбы. 
Юрий Яковлев

19.00 В гостях у Дмитрия 
Гордона. Александр 
Михайлов , часть

20.00 Социальный статус: 
ваше здоровье

21.00 Ирония судьбы 
Георгия Буркова

22.00 Великие махина-
торы

23.00 Жизнь в новом мире
23.35 Эхо джунглей
00.00 Кумиры
00.30 Амурные мелодии 

(3)
01.10 Худ.фильм «Писа-

тельские страсти» (3)
02.30 Худ.фильм «Ангел 

страсти» (3)
04.20 Ронин. Ток-шоу с 

Дмитрием Выдриным
04.40 Худ.фильм «Золотой 

ключик»

ТЕТ
06.00 Сериал «Как я встре-

тил вашу маму» (1)
06.50 Узнай как
07.10 Телепузики
07.35 Мультик с Лунтиком
08.30 Мультсериал «Да-

ша-следопыт»
09.20 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» (1)
10.15 Сериал «Все женщи-

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

призраками» (1)
12.05 Сериал «Однажды в 

сказке» (1)
13.00 Мультфильм «Мулан 

2» (1)
14.30 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
15.55, 22.25, 02.00 Одна 

за всех
16.55, 20.20 Даешь моло-

дежь!
17.50, 21.35 Шуры-Муры
18.50, 01.10 БарДак
19.25 БАгиня шопинга. 

Невошедшее
19.50, 01.35 Веселые 

мамзели
21.20 Виталька. Новый год
23.00 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
23.25 Сериал «Сверхъе-

стественное» (2)
00.20 Сериал «Реальная 

кровь» (3)
02.25 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.15 Серебряный 

апельсин
07.30, 03.50 Худ.фильм 

«Казаам» (1)
09.15 Худ.фильм «Глухарь. 

Опять Новый!» (1)
11.00, 00.30 Мюзикл 

«Новые приключения 
Аладдина»

13.00, 21.00 Сериал 
«След» (1)

14.20 Голубой огонек 
на Шаболовке - 2011. 
Лучшее

16.20 Худ.фильм «Каждый 
за себя» (1)

18.10 Сериал «Джамайка» 
(1)

19.00, 03.30 События
19.20 Сериал «Право на 

правду» (1)
22.00 Песня года - 2012. 

День первый
02.10 Худ.фильм «Снегу-

рочка для взрослого 
сына» (1)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киев-

ское время»
06.45, 08.20, 18.50, 23.40, 

00.30, 03.20 «Время 
спорта»

06.50, 08.45, 23.45, 00.35, 
02.35, 03.25 «Обзор 
прессы»

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

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

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.40 «Трансмиссия-
новости»

08.25 «Трансмиссия-
тест»

08.50, 09.50, 12.35, 13.50, 
14.50, 16.55, 17.20, 17.50, 
22.50, 23.50, 03.55 
«Погода»

09.15, 13.10, 14.10 «5 
элемент»

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

15.15 «Здоровые исто-
рии»

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

Тайм»
22.15 «Акцент»
23.30, 00.25 «CRIME NEWS»
02.40 «Новости киев-

щины»
04.20 «Мастер-класс с 

Наталкой Фицич»
04.40 «Кино с Яниной Со-

коловой»

НТН
06.00 Мультфильм «Ну, 

погоди!»
06.20, 19.30 «Лучшие бои 

братьев Кличко»
07.55 Худ.фильм «Семь 

приключений Синд-
бада»

09.30 «Железный Оскар»
10.00 Худ.фильм «Приклю-

чения на «Посейдоне» 
(1)

13.05 Мюзикл «Безумный 
день, или Женитьба 
Фигаро»

15.40 Мюзикл «Три муш-
кетера»

17.25 Худ.фильм «Любить 
по-русски»

19.00 «Свiдок»
21.15 Худ.фильм «Супер-

нова» (1)
00.25 Реалити-шоу «Ре-

зервисты»
02.00 «Личный взгляд»
04.35 Мультфильм «При-

ключения Буратино»
05.40 «Уроки тетушки 

Совы»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 «Мультфильмы»
10.15, 15.00 Сериал 

«Синдбад»
12.00 Худ.фильм «Дети без 

присмотра» (1)
13.25 Худ.фильм «Снег» (1)
16.45, 23.45 Мюзикл «Кар-

навальная ночь»
20.00, 22.50 «Рассмеши 

комика»
20.50 «Большая Разница» 

в Одессе
02.45 Худ.фильм «Рас-

сеянный»
04.00 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ 
05.25 Умная дочь кре-

стьянина
06.20 Спящая красавица
07.25 Храбрый портняжка
08.30, 19.15, 22.20 

ШоумаSтгоуон
13.20 Сериал «Счастливы 

вместе»
16.00 Сериал «Воронины»
19.00 Репортер
19.10, 01.00 Спортре-

портер
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
01.05 Худ.фильм «Грин-

берг»
02.50 Худ.фильм «Как я 

женился на убийце»
04.20 Сериал «Вероника 

Марс»

ПЛАНЕТА-СНГ
03.50 «Вся Россия»
04.05 Худ.фильм «Счастье 

по рецепту»
07.15 Худ.фильм «Елки»
08.50 Худ.фильм «Елки-2»
10.40, 12.15 Худ.фильм 

«Летучая мышь»
12.00, 18.00 Вести
13.35 «Юмор года»
15.25 «Песня года». 2ч
18.25 Худ.фильм «Куклы»
22.15 «Второй Новогодний 

вечер»
23.50 Худ.фильм «Ново-

годняя жена»
01.35 Худ.фильм «Домра-

ботница»
03.05 «Комната смеха»

НТВ-МИР
04.10 Худ.фильм «Дикари»
06.15 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2»
08.00, 11.00, 17.00 Сегодня
08.25 «Еда без правил»
09.25 Золотая пыль
10.00 Сериал «Дети Белой 

богини»
11.25 «Женский взгляд»
12.15 Сериал «Передел. 

Кровь с молоком»
14.05 Суд присяжных
15.05, 17.30 Сериал «Ли-

тейный, 4»
19.30 Сериал «Дикий-3»
21.25 Сериал «Наркотра-

фик»

23.20 Худ.фильм «Афе-
ристка»

01.15 «Дедушки по вы-
зову, или Посторонним 
вход... разрешён»

03.15 Худ.фильм «Мусорг-
ский»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости
06.30 Худ.фильм «Сердца 

четырех»
08.00 Худ.фильм «Ирония 

судьбы. Продолжение»
10.15 Худ.фильм «Брилли-

антовая рука»
12.10 Сериал «Однолюбы»
14.45 «Большая разница»
15.50 Худ.фильм «Гусар-

ская баллада»
17.25 «Угадай мелодию»
18.10 Сериал «Узкий мост»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.15 Худ.фильм 

«Zолушка»
22.50 «Легенды «Ретро 

FM»
01.00 Худ.фильм «Комедия 

ошибок»
03.10 Худ.фильм «За ви-

триной универмага»
04.40 Худ.фильм «Ах, во-

девиль, водевиль...»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
02.00, 06.00, 08.00 Новости
02.10 Мультфильм «Три 

толстяка»
02.40 Худ.фильм «Береги-

те мужчин»
04.00 Худ.фильм «Ирония 

судьбы. Продолжение»
06.15 «Ледниковый 

период»
07.30 Новый «Ералаш»
08.10 Худ.фильм «После 

школы»
09.55 Сериал «Однолюбы»
12.25 «Большая разница»
13.30 «Угадай мелодию»
14.00 Вечерние новости
14.10 Сериал «Узкий мост»
15.00 «Поле чудес»
16.00 «Пусть говорят»
17.00 «Время»
17.15 Худ.фильм 

«Zолушка»
18.50 «Легенды «Ретро 

FM»
21.05 Худ.фильм «Царство 

небесное»
23.15 Худ.фильм «Короли 

и капуста»

RTVI
06.00 «Всё так»
07.00 «Мультфильмы»
07.30 Худ.фильм «Пока 

бьют часы»
09.00 Сериал «Плата за 

любовь». 3 серия
10.00 Сериал «Бандитский 

Петербург-5. Опер». 
3 серия

11.00 «Израиль за не-
делю»

12.00 «Большой дозор»
13.00 Худ.фильм «Ис-

панская актриса для 
русского министра»

15.00, 17.00, 01.00 «Особое 
мнение»

16.00, 02.00 Сериал «Плата 
за любовь». 4 серия

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

дитский Петербург-5. 
Опер». 4 серия

21.00, 03.00 Сериал 
«Ментовские войны-6». 
Фильм 4 «Русская 
рулетка» 1 серия

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Худ.фильм «ВЫКУП»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 11.15 Удивительные 

парки развлечений
08.00, 13.00, 20.30, 23.00 

Сегодня
08.30, 10.10, 16.30 Вокруг 

света
12.15 Семь чудес Украины
14.30 Музыка для 

взрослых
17.30 Цивилизация. Сере-

бряная земля. Хроника 
Карпатской украины 
1919-1939

19.30 Jazz с Алексеем 
Коганом

21.00 Политклуб Виталия 
Портникова

23.30 Шоу Фрая и Лори
00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.00 Клипы Jazz с Алексе-

ем Коганом
04.30 Худ.фильм «Зна-

харь» (1)

ТВ ЦЕНТР
04.20 Мультфильм «В 

тридесятом веке», 
«Первая зима»

04.45 Док.сериал 
«Детство в дикой при-
роде». 6+

05.45 Худ.фильм «Откуда 
берутся дети». 16+

07.30 Худ.фильм «Волшеб-
ная лампа Аладдина»

08.50 Худ.фильм «Отпуск 
за свой счет»

11.30 «Смех с доставкой на 
дом». 12+

12.30, 19.00 События
12.45 Худ.фильм «Джек в 

Стране чудес». 6+
14.00 Фильм-концерт 

«Ищи Ветрова!» 12+
15.35 Худ.фильм «Бере-

гись автомобиля»
17.30, 19.20 Худ.фильм «От-

кройте, это я!» 12+
21.15 Худ.фильм «У зерка-

ла два лица». 12+
23.50 Худ.фильм «Блон-

динка в нокауте». 16+
01.40 Док.фильм «Звезд-

ные папы». 16+
03.15 «Без обмана. Фокус с 

креветками» 16+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.35 Худ.фильм «Сказка о 

потерянном времени»
10.00 Док.фильм о Кино
11.00 Док.фильм «ТАСС 

уполномочен заявить»
00.40 Худ.фильм «В начале 

славных дел»
03.10 Худ.фильм «Вечер 

накануне Ивана 
Купала»

04.20 Саундтреки

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Мело-

драма «Соседка» 12+
09.50, 17.50, 01.50 Комедия 

«Золотой теленок» 12+
10.45, 18.45, 02.45 Триллер 

«Тихий американец» 
16+

12.30, 20.30, 04.30 Мело-
драма «Сатисфакция» 
12+

14.15, 22.15, 06.15 Драма 
«Замерзшие души» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Алек-

сандр Хвыля, Наталья 
Седых, Эдуард Изотов, 
Инна Чурикова в филь-
ме-сказке Александра 
Роу «Морозко»г. 12+

02.20, 08.20, 14.20 Муль-
тсериал «Ну, погоди!», 
вып.3. 16+, мультфильм 
«Снеговик-почтовик». 
0+

03.00, 09.00, 15.00 Муль-
тсериал «Сандокан. Два 
тигра». 4 серия 12+, «Би-
бигон». 6+, мультфильм 
«Сказка про доброго 
носорога». 0+

04.00, 10.00, 16.00 Алеша 
Кузьмищев, Вера Пана-
сенкова, Володя Поче-
паев, Геннадий Чихачев 
в современной сказке 
Эдуарда Бочарова 
«Семеро солдатиков»г. 
6+, мультфильм «В 
порту». 0+

05.30, 11.30, 17.30 Мультсе-
риал «Супергерои». 5 
серия 12+

06.00, 12.00, 18.00 «Мудрые 
сказки тетушки Совы» 
6+, «Разные колеса» 
0+, «Волк и семеро 
козлят». 0+

НАШЕ КИНО
06.00 Худ.фильм «Од-

нажды двадцать лет 
спустя»

08.00 Худ.фильм «Не-
сколько любовных 
историй»

10.00 Худ.фильм «Ба-
бочки»

12.00 Худ.фильм «Музы-
кальные игры»

13.30 Худ.фильм «Шерлок 
Холмс и доктор Ват-
сон». 2 серия

15.00 Худ.фильм «Сере-
бряное ревю»

16.30 Худ.фильм «Снегу-
рочку вызывали?»

18.00 Худ.фильм «Семь 
невест ефрейтора 
Збруева»

20.00 Худ.фильм «Поездка 
в Висбаден»

22.00 Худ.фильм «Сыскное 
бюро «Феликс»»

00.00 Худ.фильм «От и до»
01.30 Худ.фильм «Приклю-

чения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». 
1 серия

03.00 Худ.фильм «Демидо-
вы». 1 серия

04.30 Худ.фильм «Демидо-
вы». 2 серия

КИНОКЛУБ

05.00 Худ.фильм «Три 
метра над уровнем 
неба» 16+

07.05 Худ.фильм «Три ме-
тра над уровнем неба: 
Я тебя хочу» 16+

09.10, 03.00 Худ.фильм 
«Нежность» 16+

11.00, 01.10 Худ.фильм «Ни-
ко: Путь к звездам» 0+

13.00 Худ.фильм «Гол-
ливудленд (Смерть 
супермена)» 18+

15.10 Худ.фильм «Страши-
лы» 16+

17.00 Худ.фильм «Страшно 
красив» 12+

19.00 Худ.фильм «Четыре 
комнаты» 16+

21.00 Худ.фильм «Дневник 
Эллен Римбауэр» 18+

23.00 Худ.фильм «Ребек-
ка» 12+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 Новогодний 

мульткласс «С утра 
пораньше» 12+

05.00 «Новогодние мира-
жи» 12+

05.40, 11.40 Худ.фильм 
«Тайна снежной коро-
левы». 1 серия 12+

06.50 «Бал в Останкино, 
или сиди и смотри» 12+

08.00, 14.00, 20.00, 23.00 
«Рожденные в СССР» 
12+

09.00 «Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады» 
12+

10.00 «...До 16 и старше» 
«Даешь каникулы!» 12+

11.10 Мультфильм «Падал 
прошлогодний снег» 
12+

13.00 «КВН-90» 12+
15.00, 21.00 «Шире круг» 

12+
16.00 «Приглашение к 

празднику» 12+
17.00 «Поет Лили Иванова» 

12+
17.20 Новогодний фильм-

концерт «Похищение». 
1 серия 12+

19.00 «Творческий вечер 
композитора и дириже-
ра Юрия Силантьева» 
12+

22.00 «Веселее жить 
стало» «Новогодние 
фантазии» 12+

00.00 Фильм-концерт 
«Новогодний аттракци-
он» 12+

01.00 «Голубой огонек» 
12+

02.30 «Что? Где? Когда?» 
12+

03.30 Худ.фильм «Глубо-
кие родственники» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
21.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала - 4». 14 серия 
«Пятница, 13». 16+

20.00 Сериал «Агент 
особого назначения». 
ф.4. «Назад в будущее». 
1 ч. 16+

21.00 Сериал «Мент в 
законе - 3». ф.3. «Мари-
онетки». 4 серия 16+

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

23.00 Сериал «Крот». 5 
серия 16+

00.00 Сериал «Русский 
шоколад». 5 серия 16+

TV 1000
02.00 Боевик «Конго» 12+
03.55, 12.40 Боевик «Огра-

бление по-итальянски» 
12+

05.50 Комедия «In & Out»
07.30 Боевик «Властелин 

колец. Братство коль-
ца» 12+

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

14.40 Комедия «Семейка 
Аддамс» 12+

16.25 Мультфильм «Лови 
волну!» 12+

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

21.10 Криминальное ки-
но «Отступники» 16+

00.00 Драма «Вики Кристи-
на Барселона» 16+

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
08.10, 22.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
08.35, 21.35 «Облом UA»
09.00 Худ.фильм «Пираты 

семи морей: Черная 
борода» (1)

11.50 Сериал «Приключе-
ния Мерлина» (1)

13.30, 19.00 Сериал «Опер-
тивный псевдоним 
«Албанец»» (1)

14.15 Сериал «Солдаты» (1)
16.00 Сериал «Побег» (1)
20.00 «Месть природы»

20.35 «Нереальные 
истории»

21.10 «Убойное видео»
22.35 «ДжеДАИ»
23.00 Худ.фильм «Хищ-

ник-2» (3)
00.50 Худ.фильм «Хищ-

ник» (3)
02.35 «Дорожние войны»
04.05 Худ.фильм «Аква-

риум» (1)

TV1000 ACTION
03.00 Боевик «После за-

ката» 12+
04.50 Фильм ужасов 

«Мгла» 16+
07.05 Драма «Окись» 16+
09.00 Худ.фильм «От вче-

ра до завтра» 16+
11.00 Боевик «Во имя 

короля 2» 16+
13.00 Комедия «Знать бы, 

что я гений» 12+
15.00 Боевик «Пригово-

ренные» 16+
17.00 Фильм ужасов «100 

футов» 16+
18.50 Боевик «Профессио-

нал» 16+
21.00 Научная фантастика 

«Существо» 18+
23.00 Мягкая эротика 

«Картинки в журнале» 
18+

00.40 Мягкая эротика 
«Похотливые домохо-
зяйки» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Худ.фильм «Вален-

тин и Валентина» 12+
03.30 Худ.фильм «8 пер-

вых свиданий» 16+
04.55 Худ.фильм «Карна-

вальная ночь»
06.15 Худ.фильм «Тариф 

новогодний» 12+
07.40 Худ.фильм «Сваты» 

12+
10.00 Худ.фильм «По 

семейным обстоятель-
ствам»

12.10 Худ.фильм «В ожи-
дании чуда»

13.50 Худ.фильм «Ищите 
женщину» 12+

16.20 Худ.фильм «Ново-
годний переполох»

18.00 Новогодний 
сюрприз!

19.35 Худ.фильм «32-е 
декабря» 12+

21.05 Худ.фильм «Любовь-
морковь» 12+

22.55 Худ.фильм «Одино-
ким предоставляется 
общежитие» 12+

00.25 Худ.фильм «Моя 
мама - Снегурочка»

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 Худ.фильм «Рожде-

ственская пальма»
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 Худ.фильм «Силач 

Санта Клаус»

MAXXI-TV
06.30, 19.30 Йога
07.15, 08.05, 11.50, 18.55 

Союзмультфильм
07.40 «Сбросим лишнее»
08.40, 19.10, 21.25 «Все 

про все»
08.50, 15.25 «Восточные 

танцы»
09.15, 23.40 MaxxiМузыка
09.50, 16.00, 22.10 «Вкус 

сыра»
10.25, 20.05 «Взрослые 

дети»
11.05 Что такое хорошо и 

что такое плохо?
12.25, 14.35 «Выдающиеся 

мужчины»
12.35, 16.45 Бутик ТВ
14.05, 23.10 «Ukrainian 

Fashion Week»
14.50 «Мир путешествий»
20.45 «Женские откро-

вения»
21.30 «Кухня на шпильках»

Середа, 2 січня
Cхід 7.59 Захід 16.06
Тривалість дня 8.07

Схід 21.53. 
Захід 9.58

ДіваДанило, Гнат, Іван 

09:00 Азбука здоровья
09:20 Символы государ-

ства
09:35 Мой город
09:45 Аспекты жизни
19:00 Кривбасс-Центр
19:20 Новости регионов
19:35 Современник
19:50 Юные эксперты

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»

УТ-1
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.45, 08.55, 11.10, 

13.25, 23.30 Погода
06.10 Док.фильм «Малая 

церковь»
07.10 Новый год в «Клубе 

юмора»
07.50 Ток-шоу «Жена»
09.00 Место встречи
10.25, 15.35 Сериал 

«Маруся»
11.20 Худ.фильм «Осво-

бождение» 3,4с
13.30 Концерт Т.Повалий 

«Украина, Голос, Душа»
16.25 Концерт 

М.Поплавского «Шоу 
продолжается»

18.30, 01.35 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета (жен.)

20.00 Бенефис Е.Воробей
21.00, 01.20 Итоги дня
21.15 Бенефис Е.Воробей 

(продолжение)
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.35 Клуб юмора
00.10 Концерт «Елка для 

взрослых». 1 часть
03.05 Опыт
04.25 Худ.фильм «Таин-

ственный остров»

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Супердискотека 

90»
09.30 Мультфильм «Тай-

ная миссия Санты» (1)
10.50, 11.40, 02.10, 02.55 

«Величайшие фокусни-
ки мира»

12.25 Худ.фильм «Стюарт 
Литтл» (1)

13.50 Худ.фильм «Афери-
сты Дик и Джейн»

15.30, 00.15 Худ.фильм «От-
кройте, Дед Мороз» (1)

17.25 Худ.фильм «Один 
дома» (1)

19.30 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

20.00 Худ.фильм «Один 
дома - 2» (1)

22.15, 04.15 Худ.фильм 
«Свадьба лучшего 
друга» (2)

Эльзы» - Дольче Вита»

ИНТЕР
05.10 Мультфильм 

«Принц Египта»
06.35 Мюзикл «Три муш-

кетера»
08.15 Худ.фильм «Ночь 

одинокого филина»
10.00 Мюзикл «Золотой 

ключик»
12.00 Мультфильм 

«Шрек 2»
13.35 Мультфильм «Кот в 

сапогах»
15.00 Худ.фильм «Гарри 

Поттер и Кубок огня»
17.30 Концерт «Ново-

годний вечер с 
М.Галкиным и 
Н.Басковым»

20.00, 01.25 «Подроб-
ности»

20.25 Мюзикл «Красная 
шапочка»

22.10 Концерт «Большая 
разница. Новогодний 
выпуск»

23.55 Худ.фильм «Это я»
01.50 Худ.фильм «Вторже-

ние в США» (2)
03.30 Худ.фильм «Летучая 

мышь»

ICTV
06.10, 07.15 Погода
06.15, 04.35 Свитанок
07.20 Сериал «Леся+Рома»
07.50 Максимум в Украине
08.45 Худ.фильм «Ма-

трица»
11.15 Худ.фильм «Матри-

ца. Перезагрузка»
13.55 Худ.фильм «Матри-

ца. Революция»
16.10 Худ.фильм «Парк 

юрского периода»
18.45 Факты. Вечер
19.00 Худ.фильм «Парк 

юрского периода-2: 
Затерянный мир»

21.25 Худ.фильм «Парк 
юрского периода-3»

23.10 Худ.фильм «Акулы 
Малибу». (2)

01.00 Худ.фильм «Ночи в 
Роданте». (2)

02.35 Худ.фильм «Расту-
щая боль-2: Возвраще-
ние Сиверов». (2)

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.00, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

Ладика и Маши»
08.00 «Пiдземка»
08.10 «Медицинский 

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

05.45 «Погода»
09.40 «На углу улиц»
10.10 Худ.фильм «Диното-

пия» 1 категория
12.15, 19.55 «Рассуждалки»
12.25 «Шаг навстречу»
12.30 «Косметичка»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
13.30 Молодёжная про-

грамма «Cтудия»
14.00 «Резонанс»
14.15 «Сад. Огород. 

Цветник»
14.30 «Беседы о вечном»
15.15 Звiтний концерт 

колективу «ShowTime»
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 Худ.фильм «Банзай» 

1 категория
00.35 «Таємницi 

пiдводного свiту»
01.00 «Я i мiй дiм»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.05 «Синий свет»
06.05 «Вор и его учитель»
07.10 «Столик-сам-

накройся»
08.20, 19.15 ШоумаSтгоуон
11.20 Сериал «Воронины»
19.00 Репортер
19.10, 01.30 Спортре-

портер
01.35 Худ.фильм «Арн: 

Рыцарь-тамплиер» (2)

СТБ
05.00 «Чужие ошибки. 

Бомба для нарколога»
05.45 Худ.фильм «Зимний 

сон» (1)
07.15, 16.10 «Все буде 

добре!»
09.10, 18.05 «Невероятная 

правда о звездах»
11.00 Худ.фильм «Моя 

мама - Снегурочка!» (1)
12.50, 23.15 Худ.фильм 

«Срочно нужен Дед 
Мороз» (1)

14.25 «Спасите нашу 
семью»

20.00 «Х-Фактор - 3»
01.00 Сериал «Доктор 

Хаус» (1)
01.50 Худ.фильм «Любовь 

зла» (1)

ТОНИС
06.00, 16.00, 00.30 Страна 

советов
06.30 Худ.фильм «Кубан-

ские казаки»
08.00 Ирония судьбы 

Георгия Буркова
09.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Александр 
Михайлов , часть

10.00, 16.50 Алло, доктор!
10.55, 14.55, 16.45, 17.45, 

19.55 Погода

11.10 Худ.фильм «В поис-
ках капитана Гранта» 4 
серия (1)

14.00 Социальный статус: 
ваше здоровье

15.00, 23.30 Жизнь в новом 
мире

15.35, 23.50 Эхо джунглей
17.50 Тайны фокусов
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Александр 
Михайлов , 2 часть

20.00 Социальный статус: 
ваш дом

21.00 Фамилия Ширвиндт
22.30 Великие махина-

торы
01.10 Амурные мелодии 

(3)
01.45 Худ.фильм «Опасное 

секс-свидание» (3)
03.20 Такова спортивная 

жизнь. Ирина Мерлени
03.50 Будь в курсе!
04.15 Худ.фильм «Иван 

Грозный» 1 серия (1)

ТЕТ
06.00 Сериал «Как я встре-

тил вашу маму» (1)
06.50 Узнай как
07.10 Телепузики
07.35 Мультик с Лунтиком
08.30 Мультсериал «Да-

ша-следопыт»
09.20 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» (1)
10.15 Сериал «Все женщи-

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

призраками» (1)
12.05 Сериал «Однажды в 

сказке» (1)
13.00 Мультфильм «Пока-

хонтас 2: Путешествие 
в Новый Свет» (1)

14.15 Мультфильм «Не-
знайка на Луне» (1)

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

15.55, 22.25, 02.00 Одна 
за всех

16.55, 20.20 Даешь моло-
дежь!

17.50, 21.35 Шуры-Муры
18.50, 01.10 БарДак
19.25 БАгиня шопинга. 

Невошедшее
19.50, 01.35 Веселые 

мамзели
21.20 Виталька. Новый год
23.00 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
23.25 Сериал «Сверхъе-

стественное» (2)
00.20 Сериал «Реальная 

кровь» (3)

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.15 Серебряный 

апельсин
07.15 Мультфильм «При-

ключения Десперо»
08.50, 04.00 Худ.фильм 

«Трудный ребенок» (1)
10.15 Худ.фильм «Трудный 

ребенок - 2» (1)
12.00 Худ.фильм «Снегу-

рочка для взрослого 
сына» (1)

13.30, 15.00, 21.00 Сериал 
«След» (1)

16.20 Худ.фильм «Любов-
ники» (1)

18.10 Сериал «Джамайка» 
(1)

19.00, 03.40 События
19.20 Сериал «Право на 

правду» (1)
22.00 Песня года - 2012. 

День второй
00.30 Худ.фильм «Монро» 

(2)

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, 08.35, 23.45, 00.40, 
02.35, 04.15, 04.35 
«Обзор прессы»

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

07.10, 08.15, 22.40, 23.20, 
00.15, 02.30, 03.15 «Биз-
нес-время»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.45 «Трансмиссия-
новости»

08.20, 08.40, 08.55, 09.50, 
12.50, 13.50, 14.50, 16.50, 
17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 
00.35, 03.55 «Погода»

09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 
элемент»

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

16.10 «В кабинетах»
17.25 «Акцент»
18.15 «Лесной патруль»
21.40, 03.00, 04.00 «Время-

Тайм»
22.15, 02.40 «Энергонад-

зор»
23.30, 00.25 «CRIME NEWS»
04.20 «Жизнь интересна»
04.40 «Машина времени»

НТН
06.00 Мультфильм «Ну, 

погоди!»
06.20, 19.30 «Лучшие бои 

братьев Кличко»
07.55 Худ.фильм «Любить 

по-русски»
09.25 «Железный Оскар»
10.00 Худ.фильм «Супер-

нова» (1)
13.00 Мультфильм «Бре-

менские музыканты»
13.20 Мультфильм «По 

следам бременских 
музыкантов»

13.35 Мюзикл «Три муш-
кетера»

15.20 Мюзикл «Золушка»
17.20 Худ.фильм «Любить 

по-русски - 2»
19.00 «Свiдок»
21.15 Худ.фильм «Метеор»
00.40 Реалити-шоу «Ре-

зервисты»
02.10 «Личный взгляд»
04.15 Мультфильм «Тайна 

третьей планеты»
05.40 «Уроки тетушки 

Совы»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 «Мультфильмы»
10.15, 15.00 Сериал 

«Синдбад»
12.00 Худ.фильм «Снег» (1)
13.30 Худ.фильм «Снег 2: 

Заморозка мозгов»
16.45 «Три сестры»
17.40, 23.45 Мюзикл «Как 

Казаки...»
20.00, 22.50 «Рассмеши 

комика»
20.50 «Большая Разница» 

в Одессе
01.50 Худ.фильм «Побег»
03.25 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ 
05.05 Синий свет
06.05 Вор и его учитель
07.10 «Музыкальный 

серпантин»
08.00 «Ваше право»
08.20, 19.15, 22.00 

ШоумаSтгоуон
11.20, 14.50 Сериал «Во-

ронины»
14.20 «36,6»
19.00 Репортер
19.10, 01.30 Спортре-

портер
21.00 «Вечерний раз-

говор»
01.35 Худ.фильм «Арн. 

Рыцарь-Тамплиер»

ПЛАНЕТА-СНГ
03.55 Худ.фильм «Ах, во-

девиль, водевиль...»
05.00 Худ.фильм «4 такси-

ста и собака»
07.00, 09.20 Сериал «Выс-

ший пилотаж»
09.00, 12.00, 18.00 Вести
10.40, 12.15 Худ.фильм «Со-

ломенная шляпка»
13.30 Мультфильм «Маша 

и медведь»
13.55 Худ.фильм «Ва-

ренька»
15.45 «Измайловский 

парк»
17.40 Местное время. 

Вести-Москва
18.25 Худ.фильм «Бабушка 

на сносях»
22.15 Худ.фильм «Каждый 

за себя»
00.00 Худ.фильм «Суже-

ный-ряженый»
01.45 Худ.фильм «Дуэль»

НТВ-МИР
05.30 «Живут же люди!»
06.05 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2»
08.00, 11.00, 17.00 Сегодня
08.25 «Еда без правил»
09.25 Русская начинка
10.00 Сериал «Дети Белой 

богини»
11.25 «Женский взгляд»
12.15 Сериал «Передел. 

Кровь с молоком»
14.05 Суд присяжных
15.05, 17.30 Сериал «Ли-

тейный, 4»
19.30 Сериал «Дикий-3»
21.25 Сериал «Наркотра-

фик»
23.20 Худ.фильм «Союз 

нерушимый»
01.15 «Первая ночь с Оле-

гом Меньшиковым»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости
06.10 Худ.фильм «Трое 

в лодке, не считая 
собаки»

08.25 Худ.фильм «Девушка 
без адреса»

10.15 Худ.фильм «Верные 
друзья»

12.10 Сериал «Однолюбы»
14.45 «Большая разница»
15.55 Худ.фильм 

«Zолушка»
17.25 «Угадай мелодию»
18.10 Сериал «Узкий мост»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.15 Худ.фильм «1 + 1»
23.05 Ледовое шоу Евге-

ния Плющенко
00.45 Худ.фильм «Свадьба 

с приданым»
02.35 Худ.фильм «Короли 

и капуста»
05.05 «Гафт, который гуля-

ет сам по себе»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
01.45, 02.10 Худ.фильм 

«Трое в лодке, не 
считая собаки»

02.00, 06.00, 08.00 Новости
04.05 Худ.фильм «Прин-

цесса на бобах»
06.15 «Ледниковый 

период: Глобальное 
потепление»

07.40 Новый «Ералаш»
08.10 Худ.фильм «После 

школы»
09.55 Сериал «Однолюбы»
12.25 «Большая разница»
13.30 «Угадай мелодию»
14.00 Вечерние новости
14.10 Сериал «Узкий мост»
15.00 «Поле чудес»
16.00 «Пусть говорят»
17.00 «Время»
17.15 Худ.фильм «1 + 1»
19.10 Худ.фильм «Пере-

возчик»
20.50 Худ.фильм «Малень-

кая мисс Счастье»
22.25 Худ.фильм «Эрагон»
00.00 Худ.фильм «Убить 

дракона»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Плата за 

любовь». 4 серия
10.00 Сериал «Ментовские 

войны-6». Фильм 4 
«Русская рулетка» 1 
серия

11.00 «Страна и люди»
12.00 «В круге света»
13.00 Худ.фильм «ВЫКУП»
15.00, 17.00 «Особое 

мнение»
16.00, 02.00 Сериал «Плата 

за любовь». 5 серия
18.00 «48, 04.00 минут»
19.00 «Своими глазами»
20.00, 05.00 Сериал «Бан-

дитский Петербург-5. 
Опер». 5 серия

21.00, 03.00 Сериал 
«Ментовские войны-6». 
Фильм 4 «Русская 
рулетка» 2 серия

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Худ.фильм «Ребёнок 

к ноябрю»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 11.15 Удивительные 

парки развлечений
08.00, 13.00, 20.30, 23.00 

Сегодня
08.30, 10.10, 16.30 Вокруг 

света
09.25 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
12.15, 19.00 Семь чудес 

Украины
14.30 Политклуб Виталия 

Портникова
17.30 Цивилизация. Золо-

той сентябрь. Хроника 
Галичины 1939 -1941

19.30 Jazz с Алексеем 
Коганом

21.00 Вечер с Николаем 
Княжицким

23.30 Шоу Фрая и Лори
00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички

04.00 Клипы Jazz с Алексе-
ем Коганом

ТВ ЦЕНТР
04.05 Мультфильм 

«Остров ошибок», 
«Полкан и Шавка»

04.40 Док.сериал 
«Детство в дикой при-
роде». 6+

05.45 Худ.фильм «Бере-
гись автомобиля»

07.40 Худ.фильм «Снежная 
королева»

09.00 «Хроники москов-
ского быта. Дом раз-
битых сердец» 12+

09.55 Худ.фильм «За ви-
триной универмага»

11.45 Док.фильм «Алек-
сандр Абдулов. Роман с 
жизнью». 12+

12.30, 19.00 События
12.45 Худ.фильм «Джек в 

Стране чудес».. 6+
14.00 «Новый Год с достав-

кой на дом». 16+
15.25 Худ.фильм «Блон-

динка за углом». 12+
17.05 Худ.фильм «Разре-

шите тебя поцеловать». 
16+

19.20 Худ.фильм «Разре-
шите тебя поцеловать... 
снова». 16+

21.30 Худ.фильм «Красав-
чик». 16+

23.50 Худ.фильм «Зигзаг 
удачи»

01.30 Док.фильм «Сте-
кляшка за миллион». 
16+

03.05 Док.фильм «Голос». 
12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.30 Худ.фильм «Отдать 

швартовы!»
10.05 Док.фильм о Кино
11.05 Сериал «17 мгнове-

ний весны»
03.30 Худ.фильм «Авария»
04.40 Саундтреки

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Драма 

«Дом» 16+
09.45, 17.45, 01.45 Комедия 

«Золотой теленок» 12+
10.40, 18.40, 02.40 Драма 

«Римская весна миссис 
Стоун» 16+

12.40, 20.40, 04.40 Комедия 
«Любовный менед-
жмент» 16+

14.20, 22.20, 06.20 Детек-
тив «Большое алиби» 
12+

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Фильм-

сказка «Огонь, вода и ... 
медные трубы». 6+

02.25, 08.25, 14.25 
Мультсериал «Ну, 
погоди!», вып.4. 16+, 
«Рождественская 
фантазия». 12+, «Куплю 
привидение». 6+

03.00, 09.00, 15.00 Муль-
тсериал «Сандокан. 
Два тигра». 5 серия 
12+, «Храбрый заяц» 
0+, Сказки Андерсена. 
«Свинья-копилка». 6+

04.00, 10.00, 16.00 Худ.
фильм «Засекреченный 
город». 12+, «В гостях у 
гномов». 0+

05.30, 11.30, 17.30 Мультсе-
риал «Супергерои». 6 
серия 12+

06.00, 12.00, 18.00 «Мудрые 
сказки тетушки Совы» 
6+, мультфильм «Вий». 
16+

НАШЕ КИНО
06.00 Худ.фильм «Семь 

невест ефрейтора 
Збруева»

08.00 Худ.фильм «Поездка 
в Висбаден»

10.00 Худ.фильм «Сыскное 
бюро «Феликс»»

12.00 Худ.фильм «От и до»
13.30 Худ.фильм «Приклю-

чения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». 
1 серия

15.00 Худ.фильм «Демидо-
вы». 1 серия

16.30 Худ.фильм «Демидо-
вы». 2 серия

18.00 Худ.фильм «Мой 
друг Иван Лапшин»

20.00 Худ.фильм «Разо-
рванный круг»

22.00 Худ.фильм «Аван-
тюра»

00.00 Худ.фильм «Накану-
не премьеры»

01.30 Худ.фильм «Приклю-
чения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». 
2 серия

03.00 Худ.фильм «Предел 
желаний»

04.30 Худ.фильм «Апло-
дисменты, аплодис-

менты...»

КИНОКЛУБ
05.00 Худ.фильм «Гол-

ливудленд (Смерть 
супермена)» 18+

07.10 Худ.фильм «Страши-
лы» 16+

09.00, 01.00 Худ.фильм 
«Страшно красив» 12+

11.00, 03.00 Худ.фильм 
«Четыре комнаты» 16+

13.00 Худ.фильм «Дневник 
Эллен Римбауэр» 18+

15.00 Худ.фильм «Ребек-
ка» 12+

17.10 Худ.фильм «Будь что 
будет» 18+

19.00 Худ.фильм «Эд из 
телевизора» 12+

21.05 Худ.фильм «Спящая 
красавица» 18+

23.00 Худ.фильм «Манипу-
ляция» 16+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «...До 16 и старше» 

«Даешь каникулы!» 12+
05.10 Мультфильм «Падал 

прошлогодний снег» 
12+

05.40, 23.40 Худ.фильм 
«Тайна снежной коро-
левы». 1 серия 12+

07.00 «КВН-90» 12+
08.00, 14.00, 20.00, 02.00 

«Рожденные в СССР» 
12+

09.00, 15.00 «Шире круг» 
12+

10.00 «Приглашение к 
празднику» 12+

11.00 «Поет Лили Иванова» 
12+

11.20 Новогодний фильм-
концерт «Похищение». 
1 серия 12+

13.00 «Творческий вечер 
композитора и дириже-
ра Юрия Силантьева» 
12+

16.00 Док.фильм «Свет по-
гасшей звезды» 12+

16.50 «Будильник» 12+
17.25 Новогодний фильм-

концерт «Похищение». 
2 серия 12+

19.00 «Голубой огонек» 
12+

21.00 «Вокруг смеха» 12+
22.00 Новогодний 

мульткласс «С утра 
пораньше» 12+

23.00 «Новогодние мира-
жи» 12+

00.50 «Бал в Останкино, 
или сиди и смотри» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала - 4». 15 серия 
«Черное золото». 16+

20.00 Сериал «Агент 
особого назначения». 
ф.4. «Назад в будущее». 
2 ч. 16+

21.00 Сериал «Мент в за-
коне - 3». ф.4. «Призрак 
прошлого». 1 серия 16+

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

23.00 Сериал «Крот». 6 
серия 16+

00.00 Сериал «Русский 
шоколад». 6 серия 16+

TV 1000
02.00 Комедия «In & Out»
03.45 Драма «Кроличья 

нора» 16+
05.25 Комедия «Как от-

делаться от парня за 10 
дней» 12+

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

10.35 Комедия «Семейка 
Аддамс» 12+

12.20 Мультфильм «Лови 
волну!» 12+

13.55 Комедия «Ценности 
семейки Аддамс» 12+

15.35 Комедия «Поймай 
меня, если сможешь» 
12+

18.00 Боевик «Властелин 
колец. Возвращение 
Короля» 12+

21.40 Драма «Вики Кристи-
на Барселона» 16+

23.30 Криминальное 
кино «Отважная» 16+

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
08.10, 22.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
08.35, 21.35 «Облом UA»
09.10 Мультсериал 

«Бен-10. Инопланетная 
сверхсила» (1)

09.50 Худ.фильм «Леген-
да» (1)

11.50 Сериал «Приключе-
ния Мерлина» (1)

13.30, 19.00 Сериал «Опер-
тивный псевдоним 
«Албанец»» (1)

14.15 Сериал «Солдаты» (1)
16.00 Худ.фильм «Сматы-

вай удочки» (1)

18.00 Сериал «Офицеры» 
Треуг

20.00 «Месть природы»
20.35 «Нереальные 

истории»
21.10 «Убойное видео»
22.35 «ДжеДАИ»
23.00 Худ.фильм «Чужой 

против хищника. 
Реквием» (3)

00.45 Худ.фильм «Хищ-
ник-2» (3)

02.30 «Дорожние войны»
04.05 Худ.фильм «Аква-

риум» (1)

TV1000 ACTION
03.00 Комедия «Знать бы, 

что я гений» 12+
05.00 Драма «Окись» 16+
07.00 Мультфильм «Ре-

нессанс» 16+
09.00 Боевик «Пригово-

ренные» 16+
11.00 Фильм ужасов «100 

футов» 16+
13.00 Комедия «Фокусни-

ки» 16+
15.00 Боевик «Смертонос-

ный воин» 18+
17.00 Фильм ужасов «По-

хищение» 18+
19.00 Триллер «Развер-

стые могилы» 16+
21.00 Приключения «Га-

рольд и Кумар уходят в 
отрыв» 18+

23.00 Мягкая эротика 
«Похотливые домохо-
зяйки» 18+

00.40 Мягкая эротика «Мо-
менты страсти» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Худ.фильм «Чудо»
05.05 16.15 Худ.фильм «Но-

вогодний переполох»
06.50 Худ.фильм «Большая 

новогодняя ночь»
08.00 Худ.фильм «Сваты 

2» 12+
10.00 Худ.фильм «31 

июня»
12.15 Худ.фильм «Глубо-

кие родственники»
12.40 Худ.фильм «Снегу-

рочку вызывали?», Худ.
фильм «Обыкновенное 
чудо»

18.00 Новогодний 
сюрприз!

19.30 Худ.фильм «История 
любви, или Новогодний 
розыгрыш»

21.00 Худ.фильм «Любовь-
морковь 2»

22.30 Худ.фильм «Небес-
ные ласточки»

00.45 Худ.фильм «Личная 
жизнь Деда Мороза»

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 Худ.фильм «Принцы 

воздуха»
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 Худ.фильм «Их по-

меняли телами»

MAXXI-TV
06.30, 19.30 Йога
07.15, 08.05, 11.45, 18.55 

Союзмультфильм
07.40 «Сбросим лишнее»
08.40, 19.10, 21.25 «Все 

про все»
08.50 «Восточные танцы»
09.15, 23.25 MaxxiМузыка
09.50, 14.50, 16.00 «Вкус 

сыра»
10.25, 20.05 «Взрослые 

дети»
11.05, 14.05, 22.55 

«Ukrainian Fashion 
Week»

12.25, 14.35 «Выдающиеся 
мужчины»

12.35, 16.45 Бутик ТВ
20.45 Портретные очер-

ки. Александр Абдулов
21.30 «КиноМакси»
22.10 «Мир путешествий»

Четвер, 3 січня
Cхід 7.58 Захід 16.07
Тривалість дня 8.09

Схід 23.08 
Захід 10.20

ТерезиПетро, Прокопій

09:00 Кривбасс-Центр
09:20 Новости регионов
09:35 Современник
09:50 Юные эксперты
19:00 Кривбасс-Центр
19:20 Новости регионов
19:35 Моя профессия
19:50 Выдающиеся лич-

ности 

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»

УТ-1
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П’ятниця, 4 січня
Cхід 7.58 Захід 16.08
Тривалість дня 8.10

Схід ...
Захід 10.44

ТерезиАнастасія, Феодот 

09:00 Кривбасс-Центр
09:20 Новости регионов
09:35 Моя профессия
09:50 Выдающиеся лич-

ности 
19:00 Кривбасс-Центр
19:20 Новости регионов
19:35 Новый курс
19:50 Украина в кадре

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»

УТ-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.45, 08.55, 11.10, 

00.30 Погода
06.10 Док.фильм «Ми-

лосердие не имеет 
границ»

07.10 Клуб юмора
07.50 Ток-шоу «Жена»
09.00, 17.05 Место встречи
10.25 Сериал «Маруся»
11.20 Худ.фильм «Осво-

бождение» 5,6с. (закл.)
13.50 «Десятый бал». 

А.Малинин
14.50 Концерт памяти 

Народного артиста 
Украины Н.Яремчука

15.55, 20.00 Кривое 
зеркало

18.25, 01.55 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета (муж.)

21.00, 01.20 Итоги дня
21.15, 22.50 Шустер-Live. 

Лучшее
22.45 Тройка, Кено, Секун-

да удачи
00.35 Концерт «Елка для 

взрослых». 2 часть
01.35 After Live (За кулиса-

ми Шустер-Live)
03.30 Худ.фильм «Парень 

из нашего города»
04.50 Худ.фильм «А 

крепость была непри-
ступной»

КАНАЛ «1+1»
06.50 Мультфильм «Когда 

зажигаются елки», 
«Снежная королева» (1)

08.40 Худ.фильм «Стюарт 
Литтл» (1)

10.05, 10.55, 02.00, 02.45 
«Величайшие фокусни-
ки мира»

11.50 Худ.фильм «Стюарт 
Литтл - 3» (1)

13.10 Худ.фильм «Банди-
ты» (1)

15.25 Худ.фильм «Снег на 
голову» (1)

17.10 Худ.фильм «Один 
дома - 2» (1)

19.30, 05.40 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

20.00 Худ.фильм «Один 
дома - 3» (1)

21.55 Худ.фильм «Охотни-
ки за головами» (2)

00.00 Док.фильм «Оке-
аны»

03.30 «Концерт 1+1.15 лет»

ИНТЕР
05.50 Худ.фильм «Дев-

чата»
07.25 Худ.фильм «Во-

вочка»
09.10 Концерт «Большая 

разница. Новогодний 
выпуск»

10.55 Мюзикл «Золотая 
рыбка»

12.30 Мультфильм «Кот в 
сапогах»

14.00 Мультфильм «Лес-
ная братва»

15.20 Худ.фильм «Повели-
тель стихий»

17.10 Концерт «Две звез-
ды. Новый год»

20.00 «Подробности»
20.25 «Церемония на-

граждения премией 
«Золотой граммофон»»

23.45 Худ.фильм «Зайцев, 
жги!»

01.20 Худ.фильм «По-
следний девственник в 
Америке» (3)

02.50 Подробности
03.15 Худ.фильм «Изо 

всех сил»
04.40 Мюзикл «Три муш-

кетера»

ICTV
05.35 Служба розыска 

детей
05.40, 06.45 Погода
05.45, 03.50 Свитанок
06.50 Сериал «Леся+Рома»
07.25 Стоп-10
08.25 Мультфильм 

«Пугало»
09.50 Худ.фильм «Чер-

нильное сердце»
11.50 Худ.фильм «Парк 

юрского периода»
14.15 Худ.фильм «Парк 

юрского периода-2: 
Затерянный мир»

16.55 Худ.фильм «Парк 
юрского периода-3»

18.45 Факты. Вечер
19.00 Худ.фильм «Власте-

лин колец: Хранители 
кольца»

22.45 Худ.фильм «Денеж-
ный поезд». (2)

00.50 Худ.фильм «Акулы 
Малибу». (2)

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Перчинка»
07.45, 18.15 «В гостях у 

Ладика и Маши»
08.00, 14.25, 21.50 «Юриди-

ческая консультация»
08.05 «Рассуждалки»
08.15 «На землi на рiднiй...»
08.20 «Епiзоди колиш-

нього»
09.00 «Беседы о вечном»
09.40, 23.15 «Близкие 

Путешествия»
10.00, 02.30 Молодёжная 

программа «Cтудия»
10.30 Худ.фильм «Банзай» 

1 категория
12.30 «На углу улиц»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
14.00 «Пiдземка»
14.10 «Интеркласс»
14.30 «Телеспортклуб»
15.15 «Генiй мiсця. Грає 

Наталя Учитель»
16.05 «Генiй мiсця. Грає 

Петр Лаул»
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 «UMA2RMAN. А 

может это сон?...»
02.00 Док.сериал «Этот 

загадочный мир»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.20 «Румпельштиль-

цхен»
06.20 «Белоснежка»
07.25 «Король-дроздо-

бород»
08.35, 19.15 ШоумаSтгоуон
11.50 Сериал «Воронины»
19.00 Репортер
19.10, 01.35 Спортре-

портер
01.40 Худ.фильм «Арн: Ры-

царь-тамплиер-2» (2)
03.25 Сериал «Вероника 

Марс»

СТБ
04.45 Худ.фильм «Снеж-

ная любовь, или Сон в 
зимнюю ночь» (1)

06.40 Худ.фильм «Моя 
мама - Снегурочка!» (1)

08.15 Худ.фильм «Возвра-
щение в Эдем» (1)

14.10 «Х-Фактор - 3»
01.25 Худ.фильм «Тот са-

мый Мюнхгаузен» (1)
03.45 Ночной эфир

ТОНИС
06.00, 16.00, 03.30 Страна 

советов
06.20 Худ.фильм «Конек-

горбунок
07.40 Фамилия Ширвиндт
09.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Александр 
Михайлов , 2 часть

10.00, 16.50 Алло, доктор!
11.10 Худ.фильм «В поис-

ках капитана Гранта» 5 
серия (1)

14.00 Социальный статус: 
ваш дом

14.55, 16.45, 17.45, 19.55 
Погода

15.00 Жизнь в новом мире
15.35 Эхо джунглей
17.50 Тайны фокусов
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Александр 
Михайлов , 3 часть

20.00 Социальный статус: 
ваши права

21.00 Валентина Талызи-
на. Моей душе покоя 
нет

22.00 Великие махина-
торы

23.00 Худ.фильм «Дикая 
любовь» (2)

01.25 Амурные мелодии 
(3)

02.05 Худ.фильм «Венеци-
анский каприз» (3)

04.00 Цивилизация 
Incognita

04.10 Будь в курсе!
04.40 Худ.фильм «Иван 

Грозный» 2 серия (1)

ТЕТ
06.00 Сериал «Как я встре-

тил вашу маму» (1)
06.50 Узнай как
07.10 Телепузики
07.35 Мультик с Лунтиком
08.30 Мультсериал «Да-

ша-следопыт»
09.20 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» (1)
10.15 Сериал «Все женщи-

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

призраками» (1)
12.05 Сериал «Однажды в 

сказке» (1)
13.00 Мультфильм «Бра-

тец медвежонок» (1)
14.30 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
15.55, 22.25, 02.00 Одна 

за всех
16.55, 20.20 Даешь моло-

дежь!
17.50, 21.35 Шуры-Муры
18.50, 01.10 БарДак
19.25 БАгиня шопинга. 

Невошедшее
19.50, 01.35 Веселые 

мамзели
21.20 Виталька. Новый год
23.00 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
23.25 Сериал «Сверхъе-

стественное» (2)
00.20 Сериал «Реальная 

кровь» (3)
02.25 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.25 Серебряный 

апельсин
06.50 Худ.фильм «Детса-

довский полицейский» 
(1)

08.45 Худ.фильм «Я не 
я» (1)

12.30 Худ.фильм «Любов-
ники» (1)

14.20, 21.00 Сериал 
«След» (1)

16.30 Худ.фильм «Пре-
вратности любви» (1)

18.10 Сериал «Джамайка» 
(1)

19.00, 03.40 События
19.20 Сериал «Право на 

правду» (1)
22.00 Худ.фильм «Мой» (1)
01.30 Худ.фильм «Монро» 

(2)
03.00 Чистосердечное 

признание
04.00 Худ.фильм «Трудный 

ребенок - 2» (1)

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 «Обзор 
прессы»

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

07.10, 08.15, 22.40, 23.20, 
00.15, 03.15 «Бизнес-
время»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

08.30 «Интеллект»
08.45, 09.50, 12.50, 13.50, 

14.50, 16.10, 17.20, 17.50, 
22.50, 23.50, 03.35 
«Погода»

09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 
элемент»

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

16.15, 04.40 «Лесной 
патруль»

17.25 «Не первый взгляд»
18.15, 02.30 «Окно в 

Европу»
21.40, 03.00, 04.00 «Время-

Тайм»
22.15 «Особенный 

взгляд»
23.30, 00.20 «CRIME NEWS»
23.45, 00.35, 04.15 «Хрони-

ка недели»
04.20 «Новости киев-

щины»

НТН
05.55 Мультфильм «Ну, 

погоди!»
06.15, 19.30 «Лучшие бои 

братьев Кличко»
07.50 Худ.фильм «Любить 

по-русски - 2»
09.25 «Железный Оскар»
10.00 Худ.фильм «Метеор»
13.15 Мультфильм «Трое 

из Простоквашино»
13.35 Мюзикл «Золушка»
15.30 Мюзикл «Снежная 

королева»
17.20 Худ.фильм «Любить 

по-русски - 3»
19.00 «Свiдок»
21.15 Худ.фильм «10,5 бал-

лов: апокалипсис» (1)
00.20 Реалити-шоу «Ре-

зервисты»
01.55 «Личный взгляд»
03.00 Мультфильм «Чи-

поллино»
05.40 «Уроки тетушки 

Совы»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 «Мультфильмы»
10.15, 15.00 Сериал 

«Синдбад»
12.00 Худ.фильм «Приклю-

чения Элоизы» (1)
13.25 Худ.фильм «Элоиза 

2: Рождество» (1)
16.45 «Три сестры»
17.35, 23.40 Мюзикл «Лету-

чая мышь»
20.00, 22.50 «Рассмеши 

комика»
20.50 «Большая Разница» 

в Одессе
02.00 Худ.фильм «Игра в 

четыре руки»
03.40 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ 
05.20 Румпельштильцхен
06.20 Белоснежка
07.30 «Мой малыш»
08.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
08.35, 19.15, 21.30 

ШоумаSтгоуон
11.50 Сериал «Воронины»
19.00 Репортер
19.10, 01.35 Спортре-

портер
20.00 «Юбилей Театра КВН 

ДГУ» Часть 2
01.40 Худ.фильм «Арн. 

Рыцарь-Тамплиер-2»
03.25 Сериал «Вероника 

Марс»

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Пряничный домик»
04.30 Худ.фильм «4 такси-

ста и собака - 2»
07.00, 09.20 Сериал «Выс-

ший пилотаж»
09.00, 12.00, 18.00 Вести
10.40, 12.15 Худ.фильм 

«Красавец-мужчина»
13.20 Мультфильм «Маша 

и медведь»
14.00 Худ.фильм «Снегу-

рочка для взрослого 
сына»

15.45 Праздничный 
концерт

17.40 Местное время. 
Вести-Москва

18.25 Худ.фильм «Любовь 
как несчастный случай»

22.15 Худ.фильм «Каждый 
за себя»

00.00 Худ.фильм «На 
море!»

01.50 Худ.фильм «Одино-
кий ангел»

03.25 «Комната смеха»

НТВ-МИР
04.25 Худ.фильм «Цирк»
06.10 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2»
08.00, 11.00, 17.00 Сегодня
08.25 «Еда без правил»
09.25 Русская начинка
10.00 Сериал «Дети Белой 

богини»
11.25 «Женский взгляд»
12.15 Сериал «Передел. 

Кровь с молоком»
14.05 Суд присяжных
15.05, 17.30 Сериал «Ли-

тейный, 4»
19.30 Сериал «Дикий-3»
21.25 «Трижды Дикий. 

Послесловие»
22.20 Худ.фильм «Опять 

Новый!»
00.10 Худ.фильм «Снова 

Новый»
02.05 «Пожар в джунглях. 

Тропический бал «НТВ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости
06.10 Худ.фильм «Береги-

те мужчин»
07.35 Худ.фильм «Тот 

самый Мюнхгаузен»

10.15 Худ.фильм «Опасно 
для жизни!»

12.10 Сериал «Однолюбы»
14.50 «Большая разница»
15.55 Худ.фильм «Форму-

ла любви»
17.25 «Угадай мелодию»
18.10 Сериал «Узкий мост»
18.55 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.15 Худ.фильм «Случай-

ные знакомые»
22.55 Худ.фильм «За 

двумя зайцами»
00.45 Худ.фильм «Убить 

дракона»
02.45 Худ.фильм «Свер-

стницы»
04.10 Худ.фильм «Комедия 

давно минувших дней»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
02.00, 06.00, 08.00 Новости
02.10 Худ.фильм «Девушка 

без адреса»
03.35 Худ.фильм «Тот 

самый Мюнхгаузен»
06.15 «Ледниковый пери-

од 3: Эра динозавтров»
08.10 Худ.фильм «После 

школы»
09.55 Сериал «Однолюбы»
12.30 «Большая разница»
13.30 «Угадай мелодию»
14.00 Вечерние новости
14.10 Сериал «Узкий мост»
15.00 «Поле чудес»
16.00 «Пусть говорят»
17.00 «Время»
17.15 Худ.фильм «Случай-

ные знакомые»
18.50 Худ.фильм «Пере-

возчик 2»
20.25 Худ.фильм «Дельго»
21.45 Худ.фильм «Женщи-

на, которая поёт»
23.05 Худ.фильм «Комедия 

ошибок»
01.15 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». 5 серия
10.00 Сериал «Ментовские 

войны-6». Фильм 4 
«Русская рулетка» 2 
серия

11.00 «Своими глазами»
12.00 «48 минут»
13.00 Худ.фильм «Ребёнок 

к ноябрю»
15.00, 17.00, 01.00 «Особое 

мнение»
16.00, 02.00 Сериал «Плата 

за любовь». 6 серия
18.00 «Кейс»
19.00, 04.00 «Всё так»
20.00, 05.00 Сериал «Бан-

дитский Петербург-6. 
Журналист». 1 серия

21.00, 03.00 Сериал 
«Ментовские войны-6». 
Фильм 4 «Русская 
рулетка» 3 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, 11.15 Самая длинная 

канатная дорога
08.00, 13.00, 20.30, 23.00 

Сегодня
08.30, 10.10, 16.30 Вокруг 

света
12.15 Семь чудес Украины
14.30 Вечер с Николаем 

Княжицким
17.30 Цивилизация. Отец 

Кадило
19.30 Jazz с Алексеем 

Коганом
21.00 Безумная неделя
22.00 Вкус Европы
23.30 Шоу Фрая и Лори
00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.00 Клипы Jazz с Алексе-

ем Коганом
04.30 Худ.фильм «Ложь 

Кристины» (1)

ТВ ЦЕНТР
03.55 Мультфильм «Бре-

менские музыканты», 
«Баранкин, будь 
человеком!»

04.35 Док.сериал 
«Детство в дикой при-
роде». 6+

05.40 Худ.фильм «Разре-
шите тебя поцеловать». 
16+

07.35 Худ.фильм «Пока 

бьют часы»
08.55 «Хроники москов-

ского быта. Горько!» 
12+

09.50 Худ.фильм «Не хочу 
жениться!» 12+

11.30 «Смех с доставкой на 
дом». 12+

12.30, 19.00 События
12.45 Худ.фильм «Араб-

ские ночи». 12+
14.00 Фильм-концерт 

«Геннадий Хазанов, 
Пять граней успеха». 
16+

15.40 Худ.фильм «Гараж»
17.40, 19.20 Худ.фильм 

«Кровь не вода». 12+
21.30 Худ.фильм «Красав-

чик-2». 16+
00.00 Худ.фильм «За ви-

триной универмага»
01.55 Док.фильм «Мужчи-

на и женщина. Почув-
ствуйте разницу». 16+

03.25 «Без обмана. Слад-
кий ужас» 16+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
07.45 Худ.фильм «Если 

верить Лопотухину...»
10.05 Док.фильм о Кино
11.05 Сериал «Освобож-

дение»
20.00 Сериал «Руины 

стреляют»
03.30 Худ.фильм «Звезды 

на крыльях»
04.45 Саундтреки

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Драма 

«Лопе де Вега: рас-
путник и соблазнитель» 
16+

09.50, 17.50, 01.50 Комедия 
«Золотой теленок» 12+

10.45, 18.45, 02.45 Комедия 
«Шери» 16+

12.25, 20.25, 04.25 Драма 
«Цезарь должен уме-
реть» 16+

13.50, 21.50, 05.50 Драма 
«Край» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Фильм-

сказка «Ослиная 
шкура». 12+

02.20, 08.20, 14.20 Муль-
тсериал «Ну, погоди!», 
вып.5,6. 16+, «Снегур-
ка». 0+

03.00, 09.00, 15.00 Муль-
тсериал «Сандокан. 
Два тигра». 6 серия 12+, 
«Седой медведь». 12+, 
м/ф «Путаница». 0+

04.00, 10.00, 16.00 Худ.
фильм «Камертон». 1 
серия 12+, «Дедушка 
и внучек». 6+, «Коза-
Дереза». 6+

05.30, 11.30, 17.30 Мультсе-
риал «Супергерои». 7 
серия 12+

06.00, 12.00, 18.00 «Мудрые 
сказки тетушки Совы» 
6+, «Кем быть?» 0+, 
«Мы за солнышком 
идем». 0+

НАШЕ КИНО
06.00 Худ.фильм «Мой 

друг Иван Лапшин»
08.00 Худ.фильм «Разо-

рванный круг»
10.00 Худ.фильм «Аван-

тюра»
12.00 Худ.фильм «Накану-

не премьеры»
13.30 Худ.фильм «Приклю-

чения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». 
2 серия

15.00 Худ.фильм «Предел 
желаний»

16.30 Худ.фильм «Апло-
дисменты, аплодис-
менты...»

18.00 Худ.фильм «Дом, в 
котором я живу»

20.00 Худ.фильм «Единож-
ды солгав...»

22.00 Худ.фильм «Само-
убийца»

00.00 Худ.фильм «Без году 
неделя»

01.30 Худ.фильм «Приклю-
чения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». 
3 серия

КИНОКЛУБ
05.00 Худ.фильм «Дневник 

Эллен Римбауэр» 18+
07.00 Худ.фильм «Ребек-

ка» 12+
09.10, 01.10 Худ.фильм 

«Будь что будет» 18+
11.00, 03.00 Худ.фильм «Эд 

из телевизора» 12+

13.05 Худ.фильм «Дневник 
Орели Лафлам» 12+

15.00 Худ.фильм «Манипу-
ляция» 16+

17.00 Худ.фильм «Охотни-
ки за головами» 16+

19.00 Худ.фильм «Напере-
гонки с луной» 16+

21.00 Худ.фильм «Милый 
друг» 18+

23.00 Худ.фильм «Визан-
тийская принцесса» 
18+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Приглашение к 

празднику» 12+
05.00 «Поет Лили Иванова» 

12+
05.20 Новогодний фильм-

концерт «Похищение». 
1 серия 12+

07.00 «Творческий вечер 
композитора и дириже-
ра Юрия Силантьева» 
12+

08.00, 14.00, 02.00 «Рож-
денные в СССР» 12+

09.00, 03.00 «Шире круг» 
12+

10.00 Док.фильм «Свет по-
гасшей звезды» 12+

10.50 «Будильник» 12+
11.30 Новогодний фильм-

концерт «Похищение». 
2 серия 12+

13.00, 19.00 «Голубой 
огонек» 12+

15.00, 21.00 «Вокруг смеха» 
12+

16.00 «Ленинград - Си-
этл». Телемост 12+

17.30 «Где бы ни рабо-
тать...» 12+

20.00 «Колба времени» 16+
22.00 «...До 16 и старше» 

«Даешь каникулы!» 12+
23.10 Мультфильм «Падал 

прошлогодний снег» 
12+

23.40 Худ.фильм «Тайна 
снежной королевы». 1 
серия 12+

01.00 «КВН-90» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала - 4». 16 серия 
«Опасный поворот». 
16+

20.00 Сериал «Агент 
особого назначения». 
ф.5. «Пропала собака». 
1 ч. 16+

21.00 Сериал «Мент в за-
коне - 3». ф.4. «Призрак 
прошлого». 2 серия 16+

22.00 Сериал «Эра Стрель-
ца». 7 серия 16+

23.00 Сериал «Крот». 7 
серия 16+

00.00 Сериал «Русский 
шоколад». 7 серия 16+

TV 1000
02.00 Боевик «Прямая и 

явная угроза» 12+
04.25 Приключения «Пять 

детей и волшебство» 
12+

06.00 Комедия «Блондин-
ка в шоколаде» 16+

07.35 Боевик «Властелин 
колец. Возвращение 
Короля» 12+

11.10 Комедия «Ценности 
семейки Аддамс» 12+

13.00 Комедия «Мир Уэйна 
2» 12+

15.40 Драма «Мария-Анту-
анетта» 16+

18.00 Комедия «Кошки-
мышки» 16+

20.15 Криминальное 
кино «Отважная» 16+

22.30 Комедия «Материн-
ство» 12+

00.05 Фильм ужасов 
«Звонок» 16+

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
08.10 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
08.35 «Облом UA»
09.10 Мультсериал 

«Бен-10. Инопланетная 
сверхсила» (1)

09.50 Худ.фильм «Не-
бесный капитан и мир 
будущего» (1)

11.50 Сериал «Приключе-
ния Мерлина» (1)

13.30, 19.00 Сериал «Опер-
тивный псевдоним 
«Албанец»» (1)

14.15 Сериал «Солдаты» (1)
16.00 Худ.фильм «Бархат-

ная революция» (1)
18.00 Сериал «Офицеры» 

Треуг
20.00 Сериал «Побег» 

Треуг

23.00 Худ.фильм «Затме-
ние» (3)

00.20 Худ.фильм «Эмману-
эль-3» (3)

02.10 Худ.фильм «Чужой 
против Хищника. 
Реквием» (3)

03.45 «Дорожние войны»
04.00 Худ.фильм «Жме-

няки» (1)
05.10 Мультфильмы

TV1000 ACTION
03.00 Комедия «Фокусни-

ки» 16+
05.00 Мультфильм «Ре-

нессанс» 16+
07.00 Боевик «Мститель» 

16+
09.00 Боевик «Смертонос-

ный воин» 18+
11.00 Фильм ужасов «По-

хищение» 18+
12.45 Драма «Бешеный 

бык» 16+
15.05 Боевик «Домино» 

16+
17.25 Триллер «Жребий» 

18+
19.10 Триллер «Рэмбо 

4» 16+
21.00 Драма «Исчезнове-

ние Элис Крид» 18+
23.00 Мягкая эротика «Мо-

менты страсти» 18+
00.40 Мягкая эротика «От-

кровенные истории» 
18+

ДОМ КИНО
02.00 Худ.фильм «Чудо»
05.05 Худ.фильм «Ново-

годний переполох»
06.45 Худ.фильм «Опера-

ция «С Новым Годом!» 
18+

08.30 Худ.фильм «8 пер-
вых свиданий» 16+

10.00 Худ.фильм «Самая 
обаятельная и при-
влекательная»

11.25 Худ.фильм «Зигзаг 
удачи»

12.55 Худ.фильм «Слу-
жебный роман. Наше 
время»

14.20 Худ.фильм «Соло-
менная шляпка»

16.35 Худ.фильм «Тушите 
свет» 12+

18.00 Новогодний 
сюрприз!

19.40 Худ.фильм «Спар-
такиада. Локальное 
потепление»

21.10 Худ.фильм «Любовь-
морковь 3»

22.50 Худ.фильм «Бере-
гись автомобиля»

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 Худ.фильм «Миссис 

Санта Клаус»
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 Худ.фильм «Хаме-

леон»

MAXXI-TV
06.30, 19.30 Йога
07.15, 08.05, 11.45, 18.55 

Союзмультфильм
07.40 «Сбросим лишнее»
08.40, 19.10 «Все про все»
08.50, 15.25 «Восточные 

танцы»
09.15, 23.25 MaxxiМузыка
09.50, 16.00 «Вкус сыра»
10.25 «Взрослые дети»
11.05, 14.05, 22.55 

«Ukrainian Fashion 
Week»

12.25, 14.35, 21.25 «Выдаю-
щиеся мужчины»

12.35, 16.45 Бутик ТВ
14.50 «Мир путешествий»
20.05 Что такое хорошо и 

что такое плохо?
20.45 «Тур-Гламур»
21.30 «Путеводитель 

выходного дня»
22.10 Джунгли шоу-

бизнеса
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.10, 07.55, 23.00 

Погода
06.10 Мир православия
06.40 Док.фильм «Небес-

ный воин»
07.15 Смех с доставкой 

домой
08.00 Худ.фильм «Осво-

бождение» 1-6с. (закл.)
15.25, 01.35 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт (жен.)
16.55 Star-шоу
18.40, 03.05 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт (муж.)
20.05 Новогодняя шутка с 

В.Винокуром
20.50 Мегалот
21.00, 01.20 Итоги дня
21.20 Лучшие песни Ново-

го Года
22.50 Суперлото, Тройка, 

Кено
23.05 Смех с доставкой 

на дом
23.35 Концерт «Танцуем в 

Новый год»
04.30 Худ.фильм «Дума о 

казаке Голоте»

КАНАЛ «1+1»
06.20 Худ.фильм «Стюарт 

Литтл - 3» (1)
07.40 «Кулинарная акаде-

мия. Юлия Высоцкая»
08.05 «Светская жизнь»
09.00 «Кто там?»
10.00, 10.25 Мультсериал 

«Чип и Дейл» (1)
10.50, 11.55, 01.55, 02.55 

«Мир наизнанку - 3: 
Танзания, Эфиопия»

12.55 Док.фильм «Оке-
аны»

14.50 Мультфильм 
«Монстр в Париже» (1)

16.35 Худ.фильм «Один 
дома - 3» (1)

18.30 «Рассмеши комика»
19.30, 05.55 ТСН: 

«Телевизионная служба 
новостей»

20.00 Худ.фильм «Один 
дома - 4» (1)

21.45 Худ.фильм «Мой 
парень - ангел» (1)

23.40 Худ.фильм «Банди-
ты» (1)

03.45 «Концерт 1+1.15 лет»

ИНТЕР
06.30 Худ.фильм «Во-

вочка»
08.15 Худ.фильм «Зайцев, 

жги!»
09.55 Мюзикл «Снежная 

королева»
11.45 Мультфильм «Лес-

ная братва»
13.10, 04.50 Мультфильм 

«Подводная братва»
14.35 Худ.фильм «Повели-

тель стихий»
16.20 Худ.фильм «Снеж-

ный ангел»
18.15 Мюзикл «Красная 

шапочка»
20.00 «Подробности»
20.25 Концерт «Вечерний 

квартал»
22.05 Худ.фильм «Отдам 

котят в хорошие руки»
23.55 Худ.фильм «Смо-

кинг»
01.35 Худ.фильм «Суперз-

везда» (2)
02.50 Худ.фильм «Покуше-

ние» (2)

ICTV
05.35, 05.55 Погода
05.40 Факты
06.00, 04.25 Свитанок
06.50 Козырная жизнь
07.30 Последний герой-2. 

Финал
09.00 Звезда YouTube
10.00 Дача
11.10 Квартирный вопрос
12.05 Смотреть всем!
13.05 Худ.фильм «Приклю-

чения Плуто Нэша»
15.00 Худ.фильм «Власте-

лин колец: Хранители 
кольца»

18.45 Худ.фильм «Власте-
лин колец: Две башни»

22.30 Худ.фильм «Центу-
рион». (2)

00.30 Худ.фильм «Триста 
спартанцев». (2)

02.20 Худ.фильм «Денеж-
ный поезд». (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, 

23.10 «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 «Святковий музич-

ний калейдоскоп»
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 «UMA2RMAN. А 

может это сон?...» 1 
частина

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 «Alibi Folk»
18.15 «Новорiчний 

концерт»
19.30 «Беседы о вечном»
20.00 «Чоловiчий клуб»
20.15 «На землi на рiднiй...»
20.20 «Епiзоди колиш-

нього»
20.30, 01.30 «Кривий Рiг - 

моє мiсто»
21.10 «Уїк-енд експрес»
21.40 «Близкие Путеше-

ствия»
22.00 «ARTiCOOL»
22.30 «Ха-ха шоу»
23.15, 02.15 Худ.фильм 

«Адмирал Ушаков» 1 
категория

02.00 Док.фильм
04.30, 05.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»

НОВЫЙ КАНАЛ
04.35 «Мечты сбываются»
07.20 Худ.фильм «Малыш 

Санта 2»
09.00 Мультсериал «Рога 

и Копыта: Возвраще-
ние»

09.35 Мультсериал «Пинг-
вины из Мадагаскара»

09.55 Файна юкрайна
10.10 Украина чудес-2
14.50 ШоумаSтгоуон
18.00, 00.05 Худ.фильм «За-

колдованная Элла»
20.00 Худ.фильм «Одно-

классницы» (2)
21.55 Худ.фильм «Одно-

классницы и тайна 
пиратского золота» (2)

00.00 Спортрепортер
01.50 Сериал «Вероника 

Марс»

СТБ
04.50, 08.35 «Х-Фактор - 3»
07.40 «Караоке на Май-

дане»
19.00 «Х-Фактор - 3. Гала-

концерт. Объявление 
победителя»

01.35 Худ.фильм «В двух 
километрах до Нового 
года» (1)

03.05 Худ.фильм «Зимний 
роман» (1)

04.25 Ночной эфир

ТОНИС
06.00 Последние снега 

Килиманджаро
06.35 Ф-стиль
07.10, 04.05 Будь в курсе!
07.50, 15.35, 00.10 Цивили-

зация Incognita
08.00, 14.55, 19.55 Погода
08.05 Жизнь в новом мире
08.35 Эхо джунглей
09.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Александр 
Михайлов , 3 часть

10.15 Валентина Талызи-
на. Моей душе покоя 
нет

11.20 Худ.фильм «В поис-
ках капитана Гранта» 6 
серия (1)

14.00 Арт City
14.35 За семь морей
15.05 Духовная жизнь 

животных
16.00 Худ.фильм «Кощей 

Бессмертный»
17.20, 03.00 Дневник для 

родителей
18.00 Поет Андрей Миро-

нов
19.00 Самые влиятельные 

женщины мира
20.00 Ронин. Ток-шоу с 

Дмитрием Выдриным
20.45 Желаем счастья Вам. 

Киноконцерт
21.10 Наталья Кустинская. 

Расплата за любовь
22.20 Худ.фильм «Три 

плюс два»
00.40 Амурные мелодии 

(3)
01.20 Худ.фильм «Тело и 

душа-2» (3)

03.30 Кумиры
03.40 Такова спортивная 

жизнь. Алексей Михай-
личенко

04.35 Худ.фильм «Свинар-
ка и пастух»

ТЕТ
06.00 Ералаш
07.05, 09.00 Мультик с 

Лунтиком
07.45 Твинисы
08.05 Телепузики
08.35 Лентяево
09.30 Мультсериал «Да-

ша-следопыт»
10.00 Мультсериал «Лило 

и Стич» (1)
10.55 Мультсериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка» (1)

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

13.00 Мультфильм «Ана-
стасия» (1)

14.40 Одна за всех
15.05, 00.35 Худ.фильм 

«Как выйти замуж за 
миллиардера» (1)

16.45 Худ.фильм «Пока ты 
спал» (1)

18.40 Худ.фильм «Ученик 
чародея» (1)

20.40 Виталька
21.35 Даешь молодежь!
22.00 Мультфильм 

«Кошмар перед Рожде-
ством» (1)

23.15 Дневники Темного
02.05 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.40 Серебряный 

апельсин
07.10 Сериал «Интерны» 

(1)
09.00 Лучший повар на 

селе
10.00 Тайны звезд
11.00 Худ.фильм «Мой» (1)
14.40 Сериал «След» (1)
16.50, 19.20 Худ.фильм 

«Зимнее танго» (1)
19.00, 03.30 События
20.20 Худ.фильм «Крутой» 

(1)
22.10 Худ.фильм «Я не 

я» (1)
02.00 Худ.фильм «Люблю 

тебя до смерти» (1)
04.00 Худ.фильм «Детса-

довский полицейский» 
(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 «Интеллект»
10.15 «Здоровые исто-

рии»
11.10 «Трансмиссия»
11.30 «Автопилот-тест»
12.10 «Окно в Европу»
13.30 «Драйв»
14.10, 23.50 «История 

успеха»
14.25 «Игра судьбы»
15.15 «Кино с Яниной Со-

коловой»
16.15 «Арсенал»
17.25 «Феерия путеше-

ствий»
18.15 «Особенный 

взгляд»
19.30, 02.10 «Машина 

времени»
20.10, 01.10, 05.10 

«Портреты з Сергеем 
Дорофеевым»

21.10, 02.40 «Большая 
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»

НТН
06.00 «Лучшие бои бра-

тьев Кличко»
07.10 Мюзикл «Снежная 

королева»
09.00 «Железный Оскар»
09.30 Худ.фильм «Зорро» 

(1)

11.40 Худ.фильм «Боль-
шое приключение 
Зорро» (1)

13.10 Сериал «Сердца 
трех» (1)

18.00 Худ.фильм «Сотво-
рение мира»

21.20 Худ.фильм «Ноев 
ковчег» (1)

00.15 Мультфильм «Ходя-
чий замок» (1)

02.15 Мультфильм «Рож-
дественские сказки»

03.30 Сериал «Сердца 
трех» 1-3 серия (1)

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 «Мультфильмы»
08.10 Сериал «Синдбад»
09.00 Мультсериал «Сказ-

ки Ганса Христиана 
Андерсена» (1)

10.00 Мультфильм «От-
дыхай, Скуби-Ду!» (1)

11.10 Худ.фильм «Элоиза 
2: Рождество» (1)

12.50 Худ.фильм «Каспер. 
Возвращение» (1)

14.35 «Три сестры»
15.20 «Большая Разница» 

в Одессе
17.10 «Рассмеши комика»
19.00 «КВН- 2012»
21.15 «Новогодний вечер 

2012 с Н.Басковым и 
М.Галкиным»

22.50 Худ.фильм «Реаль-
ная любовь» (2)

01.15 Худ.фильм «Студент-
ка» (2)

02.50 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ 
04.35 Мечты сбываются
07.20 Худ.фильм «Малыш 

Санта 2»
09.00 «Мой малыш»
09.30 «О рыбалке всерьез»
10.00 «Перевоплоще-

ние»
10.40 «Просто собака»
11.00 Украина чудес-2
14.50 ШоумаSтгоуон
18.00, 00.05 Худ.фильм «За-

колдованная Элла»
20.00 Худ.фильм «Одно-

классницы»
21.55 Худ.фильм «Одно-

классницы и тайна 
пиратского золота»

00.00 Спортрепортер
01.50 Сериал «Вероника 

Марс»

ПЛАНЕТА-СНГ
04.15 «Пряничный домик»
04.40 Худ.фильм «Ново-

годняя жена»
06.25 «Субботник»
07.00, 09.20 Сериал «Выс-

ший пилотаж»
09.00, 12.00, 18.00 Вести
10.45, 12.15 Худ.фильм 

«Солдат Иван Бровкин»
12.45 «Рождественская 

«Песенка года»
14.00 Мультфильм «Маша 

и медведь»
14.40 Праздничный 

концерт
15.55 «Новогодние 

Сваты»
18.25 Худ.фильм «Клуб-

ничный рай»
22.15 Худ.фильм «Каждый 

за себя»
00.05 Худ.фильм «Пара 

гнедых»
02.00 Худ.фильм «С при-

ветом, Козаностра»

НТВ-МИР
04.10 Худ.фильм «О-Кей!»
06.00, 08.00, 11.00, 17.00 

Сегодня
06.20 Худ.фильм «Алеша 

Птицын вырабатывает 
характер»

07.40 «Достопримеча-
тельности»

08.25 Русская начинка
09.00 «Еда без правил»
10.00 Квартирный вопрос
11.30 Своя игра. Про-

должение
12.20 «Наши» со Львом 

Новоженовым»
13.10 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2»
15.10 Александр Журбин. 

Мелодии на память
15.50 «Необыкновенный 

концерт с Максимом 
Авериным»

17.30 Худ.фильм «Честь 
самурая»

19.25 «Новый год в дерев-
не Глухарево: Звездные 
врата»

00.30 «Спето в СССР». 
«Песня о друге»

01.25 «Песня для вашего 
столика»

02.40 Сериал «Висяки»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости
06.10 Худ.фильм «Небес-

ные ласточки»
08.20 «Играй, гармонь 

любимая!»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»

10.50 «Сергей Жигунов. 
Теперь я знаю, что 
такое любовь»

11.45 «Смешарики. Новые 
приключения»

12.10 Сериал «Однолюбы»
14.50 «Большая разница»
15.55 Худ.фильм «Случай-

ные знакомые»
17.25 «Угадай мелодию»
18.10 Сериал «Узкий мост»
18.55 «Новогодний смех» 

на Первом
20.00 «Поле чудес». Ново-

годний выпуск
21.00 «Время»
21.15 «Сегодня вечером»
22.45 Худ.фильм «О чем 

еще говорят мужчины»
00.30 «Дискотека 80-х»
03.00 Худ.фильм «Человек 

родился»
04.30 «Ирония судьбы 

Барбары Брыльской. 
Продолжение»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
02.00, 06.00, 08.00 Новости
02.10 Худ.фильм «Небес-

ные ласточки»
04.20 «Играй, гармонь 

любимая!»
05.00 «Умницы и умники»
05.45 «Слово пастыря»
06.15 «Смак»
06.45 «Сергей Жигунов. 

Теперь я знаю, что 
такое любовь»

07.45 «Смешарики. Новые 
приключения»

08.10 Худ.фильм «После 
школы»

09.55 Сериал «Однолюбы»
12.30 «Большая разница»
13.30 «Угадай мелодию»
14.00 Вечерние новости
14.10 Сериал «Узкий мост»
14.55 «Новогодний смех» 

на Первом
16.00 «Поле чудес». Ново-

годний выпуск
17.00 «Время»
17.15 «Сегодня вечером»
18.45 Худ.фильм «О чем 

еще говорят мужчины»
20.30 «Дискотека 80-х»
22.25 Худ.фильм «Нет 

такого бизнеса, как 
шоу-бизнес»

00.15 Сериал «24 часа»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «2012»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 «Мультфильмы»
10.00 Худ.фильм «Двенад-

цатая ночь»
11.30 «Живое слово»
12.00 «В Нью-Йорке с 

В.Топаллером»
13.00 Телешоу «Удиви 

меня»
15.00, 23.30 Сериал «Так-

систка. Новый год по 
гринвичу» 1 серия

16.00 «Эхо недели»
16.30 «Американский 

ликбез» «Первые 
штаты Америки. Нью-
Гэмпшир»

17.00 О Москве «Мега-
полис»

17.10, 02.00 «Код доступа»
18.00 «Цена победы»
19.00, 05.00 «Мистифика-

торы. Граф Калиостро»
20.00 «Израиль за не-

делю»
21.00 Худ.фильм «32-ое 

декабря»
23.00 «Русский акцент» с 

Еленой Мещеряковой. 
«Жизнь собачья»

00.30 Худ.фильм «Только в 
мюзик-холле»

TBI
06.30 Благая весть с Риком 

Реннером
07.00, 17.30 ЭкспериМен-

тальный
07.45, 18.15 Цивилизация. 

Путешествие на Европу
09.00 Правдивые 

истории. Аполлон 13, 
13.30 с.1

09.30 Великие истории 
любви 20, 23.30 века. 
Мэрилин Монро и Джо 
Ди Маджо

10.00, 16.30 Вокруг света
11.00 World Stories. Между-

народные корреспон-
денты

11.45 Семь чудес Украины
12.00 Исторические 

хроники с Николаем 
Сванидзе. Анна 
Ахматова

13.00 Здоровая жизнь с 
Ириной Трухачевой

14.30 Знак восклицания с 
Артемом Шевченко

19.30 Jazz с Алексеем 
Коганом

20.30 Игра в слова и не 
только

21.30 Лекции и события

00.00 Вечер с Николаем 
Княжицким

02.00 Вкус Европы
04.00 Клипы Jazz с Алексе-

ем Коганом
04.30 Худ.фильм «Луцина - 

это девушка» (1)

ТВ ЦЕНТР
04.15 Мультфильм «Жел-

тый аист»
04.25 Док.сериал 

«Детство в дикой при-
роде». 6+

05.30 Худ.фильм «Разре-
шите тебя поцеловать... 
снова». 16+

07.40 Худ.фильм «Весёлые 
истории»

09.05 «Хроники москов-
ского быта. Облико 
морале» 12+

09.55 Худ.фильм «Зимняя 
вишня». 12+

11.40 «Смех с доставкой на 
дом». 12+

12.30, 19.00 События
12.45 Худ.фильм «Араб-

ские ночи». 12+
14.00 Док.фильм «Тайны 

агента 007». 12+
15.00 Худ.фильм «Сбежав-

шая невеста». 12+
17.10 Худ.фильм «Загадай 

желание». 12+
19.20 Худ.фильм «Война 

Фойла». 16+
21.25 Худ.фильм «Жених 

из Майами». 16+
23.00 Худ.фильм «Не хочу 

жениться!» 12+
00.40 Док.фильм «Адрена-

лин». 12+
02.20 Док.фильм «Старик 

Хоттабыч» 12+
02.55 «Без обмана. Заварка 

для «чайников» 16+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
10.30, 11.30 Док.фильм 

о Кино
12.30 Док.фильм «Руины 

стреляют»
20.50 Сериал «Освобож-

дение»
04.55 Саундтреки

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Драма 

«Три женщины Досто-
евского» 12+

09.50, 17.50, 01.50 Драма 
«Джинджер и Фред» 
12+

12.00, 20.00, 04.00 Драма 
«Ромовый дневник» 
16+

14.05, 22.05, 06.05 Мело-
драма «Приготовьте 
ваши носовые платки» 
12+

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Фильм-

сказка «Мио, мой Мио»
02.35, 08.35, 14.35 Мультсе-

риал «Ну, погоди!», вып. 
7. 16+, м/ф «Веселые 
картинки». 0+

03.00, 09.00, 15.00 Муль-
тсериал «Сандокан. 
Два тигра». 7 серия 12+, 
«Последний лепесток». 
6+

04.00, 10.00, 16.00 Худ.
фильм «Камертон». 
2 серия 12+, «Про 
Петрушку» 0+, «Дом, 
который построили 
все». 0+

05.30, 11.30, 17.30 Мультсе-
риал «Супергерои». 8 
серия 12+

06.00, 12.00, 18.00 «Мудрые 
сказки тетушки Совы» 
6+, «Приезжайте в 
гости» 0+, «Сестрица 
Аленушка и братец 
Иванушка». 6+

НАШЕ КИНО
06.00 Худ.фильм «Дом, в 

котором я живу»
08.00 Худ.фильм «Единож-

ды солгав...»
10.00 Худ.фильм «Само-

убийца»
12.00 Худ.фильм «Без году 

неделя»
13.30 Худ.фильм «Приклю-

чения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». 
3 серия

15.00 Худ.фильм «Фан-
тазии Фарятьева». 1 
серия

16.30 Худ.фильм «Фан-
тазии Фарятьева». 2 
серия

18.00 Худ.фильм «Огни»
20.00 Худ.фильм «Сумка 

инкассатора»
22.00 Худ.фильм «Вос-

точный роман»
00.00 Худ.фильм «Вечера 

на хуторе близ Ди-
каньки (Ночь перед 
Рождеством)»

01.30 Худ.фильм «Приклю-
чения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона». 
1 серия

03.00 Худ.фильм «Сильва». 
1 серия

04.30 Худ.фильм «Сильва». 
2 серия

КИНОКЛУБ
05.05 Худ.фильм «Дневник 

Орели Лафлам» 12+
07.00 Худ.фильм «Манипу-

ляция» 16+
09.00, 01.00 Худ.фильм 

«Охотники за голова-
ми» 16+

11.00, 03.00 Худ.фильм 
«Наперегонки с луной» 
16+

13.00 Худ.фильм «Милый 
друг» 18+

15.00 Худ.фильм «Монстр 
в Париже» 6+

16.40 Программа «Плюс 
кино» 12+

17.10 Худ.фильм «Хоро-
шая девочка» 16+

19.00 Худ.фильм «Комната 
Марвина» 16+

21.00 Худ.фильм «Война» 
18+

23.00 Худ.фильм «Без ис-
терики!» 18+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 Док.фильм «Свет по-

гасшей звезды» 12+
04.50 «Будильник» 12+
05.30 Новогодний фильм-

концерт «Похищение». 
2 серия 12+

07.00, 13.00 «Голубой 
огонек» 12+

08.00, 02.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

09.00, 15.00 «Вокруг смеха» 
12+

10.00 «Ленинград - Си-
этл». Телемост 12+

11.30 «Где бы ни рабо-
тать...» 12+

14.00 «Колба времени» 16+
16.00 «Было ВРЕМЯ» 16+
17.00 «Театральные 

встречи» 12+
18.45 «Сатирический 

прогноз» 12+
19.00 Новогодний фильм-

концерт «Вечерние 
мелодии» 12+

20.00 Телеспектакль 
«Большая кошачья 
сказка» 12+

21.30 «Пока все дома» 12+
22.00 «Приглашение к 

празднику» 12+
23.00 «Поет Лили Иванова» 

12+
23.20 Новогодний фильм-

концерт «Похищение». 
1 серия 12+

01.00 «Творческий вечер 
композитора и дириже-
ра Юрия Силантьева» 
12+

03.00 «Шире круг» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала - 4». 17 серия 
«Ход конем». 16+

20.00 Сериал «Агент 
особого назначения». 
ф.5. «Пропала собака». 
2 ч. 16+

21.00 Сериал «Мент в за-
коне - 3». ф.4. «Призрак 
прошлого». 3 серия 16+

22.00 Сериал «Эра Стрель-
ца». 8 серия 16+

23.00 Сериал «Крот». 8 
серия 16+

00.00 Сериал «Русский 
шоколад». 8 серия 16+

TV 1000
02.00 Приключения «Пять 

детей и волшебство» 
12+

03.40 Комедия «Мир Уэйна 
2» 12+

05.50 Комедия «Материн-
ство» 12+

07.30 Драма «Мария-Анту-
анетта» 16+

09.45 Драма «Авансцена» 
12+

12.00 Комедия «Свидание 
со звездой» 12+

14.00 Приключения 
«Оксана в стране 
чудес» 12+

15.40 Драма «Паутина 
лжи» 16+

18.00 Мультфильм «По-
лярный экспресс» 12+

20.30 Комедия «Любовь 
по правилам и без» 16+

23.00 Боевик «Особое 
мнение» 16+

«2+2»
08.10 СоюзМультфильм 

(1)
09.05 Сериал «Пиключе-

ния Мерлина» (1)
13.00 Худ.фильм «Кинг 

Конг» (1)
15.25 Худ.фильм «Кинг 

Конг жив» (1)
17.30 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
22.00 «Бойцовский клуб»

23.00 Худ.фильм «Чужие 
на районе» (3)

00.30 Худ.фильм «Эмману-
эль-4» (3)

02.10 Худ.фильм «Эмману-
эль-3» (3)

03.45 «Дорожние войны»
03.50 Худ.фильм «Жме-

няки» (1)
05.00 Мультфильмы

TV1000 ACTION
03.00 Драма «Бешеный 

бык» 16+
05.15 Боевик «Мститель» 

16+
07.10 Приключения 

«Синдбад и Минотавр» 
16+

08.45 Боевик «Домино» 
16+

11.00 Триллер «Жребий» 
18+

12.50 Приключения 
«Братья Гримм» 12+

15.00 Драма «Крэйзи» 16+
17.00 Фильм ужасов «При-

манки» 18+
19.00 Боевик «Ход короле-

вой» 16+
21.10 Боевик «Призраки 

Марса» 16+
23.00 Мягкая эротика «От-

кровенные истории» 
18+

00.40 Мягкая эротика 
«Девочки с автобусной 
остановки» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Худ.фильм «Тушите 

свет» 12+
03.20 Худ.фильм «Семья 

как семья. Коробовы 
встречают Новый год»

04.30 Худ.фильм «Спар-
такиада. Локальное 
потепление»

06.05 Худ.фильм «Летучая 
мышь»

08.25 Худ.фильм «Бедная 
Саша»

10.00 Худ.фильм «Любовь 
и голуби» 12+

11.45 Худ.фильм «Зигзаг»
12.20 Худ.фильм «Собачье 

сердце», «Хоттабыч» 
12+

16.15 Худ.фильм «Снеж-
ный человек»

18.00 Новогодний 
сюрприз!

19.25 Худ.фильм «Дед 
Мороз всегда звонит 
трижды» 12+

21.10 Худ.фильм «Ищите 
женщину» 12+

23.40 Худ.фильм «Собака 
на сене»

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

ская академия»
05.25 «Смех с доставкой 

на дом»
07.30 «Бодрое утро»
08.35, 10.50 «Минутка для 

ребенка»
09.00 Мультсериал 

«Злобный»
10.00 Мультсериал «Га-

лактический футбол»
11.00 Мультсериал 

«Сокровища острова 
черепах»

12.00, 18.00 Сериал «От-
чаянные родители»

13.00 «Гуморины из 
торбины»

15.00 «Битва анекдотов»
15.30 «33, 19.00 м2»
16.00 Худ.фильм «Миссис 

Санта Клаус»
19.40 Сериал «Элен и 

ребята»
20.40 Худ.фильм «Рожде-

ственская пальма»

MAXXI-TV
06.30, 08.10, 15.30, 00.15 

MaxxiМузыка
07.50 «Сбросим лишнее»
08.50, 18.10 Йога
09.35, 14.05 Союзмуль-

тфильм
10.20 «Путеводитель 

выходного дня»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.50 «Взрослые дети»
12.25 «5 идей для детской»
13.00 Тур-Гламур
13.35, 23.45 «Ukrainian 

Fashion Week»
13.55, 15.05 «Выдающиеся 

мужчины»
14.40 «Восточные танцы»
15.45 «Время для себя»
16.10 Бутик ТВ
18.55 Худ.фильм «Шел год 

Благодарения 1870»
21.05 «Женские откро-

вения»
21.50 «Все про все»
22.10 «КиноМакси»
22.55 Портретные 

очерки. Иннокентий 
Смоктуновский

Субота, 5 січня
Cхід 7.58  Захід 16.09
Тривалість дня 8.11

Схід 00.16 Захід 11.09
Остання чверть

СкорпіонФеодул, Зотик (Ізот), Агафопус, Василід (Василій), Павло 

09:00 Кривбасс-Центр
09:20 Новости регионов
09:35 Кабмин на связи
19:00 Новости регионов
19:20 Календарь событий
19:35 Новая волна

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»

УТ-1
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.55, 08.55, 09.00, 

14.00, 23.00 Погода
06.10 Док.фильм «Время 

дождей»
06.30, 09.30 Шаг к звездам
07.10, 08.20, 23.05 Смех с 

доставкой на дом
08.00 Укравтоконтинент
09.05 Золотой гусь
10.15 Караоке для 

взрослых
12.30 Шеф-повар страны
13.25 Клара Нови-

кова, В.Данилец, 
В.Моисеенко при-
глашают

14.05, 01.35 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания (жен.)

15.05 Звезды юмора с 
С.Дроботенко

16.00 Док.фильм «Рож-
дество»

17.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЕ из 
СВЯТО-ВЛАДИМИРСКО-
ГО КАФЕДРАЛЬНОГО 
СОБОРА г.КИЕВА на 
ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА

21.00, 01.20 Итоги дня
21.20 Новогодняя Ночь на 

Первом
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.35 Концерт «Рождество 

с друзьями»
02.35 Биатлон. Кубок 

мира. Гонка преследо-
вания (муж.)

03.35 Худ.фильм «Два 
бойца»

04.45 Худ.фильм «По 
щучьему велению»

КАНАЛ «1+1»
06.25 Мультфильм «Ночь 

перед Рождеством» (1)
07.15 Худ.фильм «Снег на 

голову» (1)
09.00 «Лото-Забава»
10.00, 10.25 Мультсериал 

«Чип и Дейл» (1)
10.50 «Кулинарные курсы 

с Ю. Высоцкой. Италия 
Тоскана»

11.15 Мультфильм «Ну, 
погоди!» (1)

11.40 Худ.фильм «Рожде-
ственское приключе-
ние» (1)

13.20, 20.00, 23.00 «Голос. 
Дети»

16.20 Худ.фильм «Марма-
дюк» (1)

17.55 Мультфильм «Лед-
никовый период» (1)

19.30 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

22.20 «Спецпроект: от-
голоски»

23.30 «Светская жизнь»
00.40 Худ.фильм «Девят-

ки» (2)
02.25 «Звезда + Звезда»
03.35 «Большой Рожде-

ственский концерт 
при участии А. По-
номарёва»

ИНТЕР
06.25 Мюзикл «Снежная 

королева»
08.05 Мультсериал 

«Винкс»
08.50, 10.10 Мультсериал 

«Маша и Медведь»
09.30 «Школа доктора 

Комаровского»
13.25 Мультфильм «Ме-

гамозг»
15.05 Худ.фильм «Смо-

кинг»
16.50 «Церемония на-

граждения премией 
«Золотой граммофон»»

20.00, 01.35 «Подроб-
ности»

20.25 Худ.фильм «Ново-
годний переполох»

00.05 Худ.фильм «Все, что 
я хотел на Рождество»

02.00 Мюзикл «Вечера на 
хуторе близ Диканьки»

03.30 Док.фильм «Посох 
Иоаннов»

ICTV
05.30, 06.25 Погода
05.35, 04.35 Свитанок
06.30 Квартирный вопрос
07.20 Анекдоты по-

украински
07.40 Дача
08.45 Основной инстинкт
09.20 Смотреть всем!
10.30 ОлимпиЛяпы
11.30 Козырная жизнь
12.00 Худ.фильм «Приклю-

чения Плуто Нэша»
13.50 Худ.фильм «Три 

орешка для Золушки»
15.40 Худ.фильм «Власте-

лин колец: Две башни»
19.10 Худ.фильм «Власте-

лин колец: Возвраще-
ние короля»

23.25 Худ.фильм «Триста 
спартанцев». (2)

01.40 Худ.фильм «Центу-
рион». (2)

03.15 Худ.фильм «Фели-
сити. История юной 
американки»

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30 «Святковий музич-

ний калейдоскоп»
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 

«Кривий Рiг - моє мiсто»
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 «UMA2RMAN. А 

может это сон?...» 2 
частина

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 Худ.фильм «Аврора» 

1 категория
18.25 «Перчiнка»
18.55 «Шаг навстречу»
19.15, 03.00 Док.фильм
19.45 Молодёжная про-

грамма «Cтудия»
21.10, 02.00 Хит-парад «На 

все 100»
22.00 «Резонанс»
22.15 Мультфильм
22.25 «Зооквартал»
23.00 «Уїк-енд експрес»
23.30, 03.30 Худ.фильм 

«Корабли штурмуют 
бастионы» 1 категория

05.00 «Музыкальный 
калейдоскоп»

НОВЫЙ КАНАЛ
03.45 «Мечты сбываются»
04.50 «Светлые головы. 

Зимние игры»
06.35 Кто сверху
08.10 Спросите у доктора
08.35, 09.35 Мультсериал 

«Пингвины из Мадага-
скара»

09.00 Мультсериал «Рога 
и Копыта: Возвраще-
ние»

09.55 Файна юкрайна
10.10 Украина чудес-2
14.45 ШоумаSтгоуон
18.00 Худ.фильм «Одно-

классницы» (2)
20.00 Худ.фильм «4 Рожде-

ства» (2)
21.40 Худ.фильм «Разбор-

ка в Бронксе» (2)
23.30 Спортрепортер
23.35 Худ.фильм «Одно-

классницы и тайна 
пиратского золота» (2)

01.25 Сериал «Вероника 
Марс»

СТБ
05.05 «Х-Фактор - 3»
11.15 «Караоке на Май-

дане»
12.15 «Х-Фактор - 3. Гала-

концерт. Объявление 
победителя»

19.00 «Битва экстрасен-
сов»

20.00 Худ.фильм «Мужчи-
на в моей голове» (1)

22.40 Худ.фильм 
«Железнодорожный 
романс» (1)

00.50 Худ.фильм «Лузер» 
(1)

02.45 Ночной эфир

ТОНИС
06.00 Поет Андрей Миро-

нов
07.00, 20.10, 04.00 Светские 

хроники
07.25 Худ.фильм «Васили-

са Прекрасная»
08.55 Погода
09.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Алексей 
Булдаков , часть

10.00, 04.50 Будь в курсе!
10.50 Ф-стиль
11.15 Худ.фильм «В поис-

ках капитана Гранта» 7 
серия (1)

13.00 За семь морей

13.30 Арт City
14.00, 20.00 Цивилизация 

Incognita
14.20 Наталья Кустинская. 

Расплата за любовь
15.20 Худ.фильм «Три 

плюс два»
17.45 Украина-Европа: 

маятник Фуко
18.30 Кумиры
19.00 Самые влиятельные 

женщины мира
20.50 Роман Карцев. 

Я знаю, где зимуют раки
21.50 Такие знакомые 

мелодии... Новогодняя 
программа

23.20 Екатерина Васи-
льева. Из тени в свет 
перелетая

00.20 Худ.фильм «Зо-
лушка»

01.40 Желаем счастья Вам. 
Киноконцерт

02.05 Худ.фильм «Камен-
ный цветок»

03.30 Ронин. Астролог Т. 
Николаенко

04.20 Такова спортивная 
жизнь. Александр Усик

05.15 И в шутку, и всерьез

ТЕТ
06.00 Ералаш
07.05, 09.00 Мультик с 

Лунтиком
07.45 Твинисы
08.05 Телепузики
08.35 Лентяево
09.30 Мультсериал «Да-

ша-следопыт»
10.00 Мультсериал «Лило 

и Стич» (1)
10.55 Мультсериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка» (1)

11.20 Мультфильм «Ана-
стасия» (1)

13.00 Мультфильм 
«Феи» (1)

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

16.50 Худ.фильм «Тариф 
«Новогодний»» (1)

18.25 Одна за всех
19.25 Виталька. Новый год
20.35 Виталька
20.50 Даешь молодежь!
21.50 Веселые мамзели
22.15 Худ.фильм «Стиля-

ги» (2)
00.50 Худ.фильм «Мальчи-

ки с календаря» (1)
02.20 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.25 Серебряный 

апельсин
07.15, 04.00 Худ.фильм 

«Добывайки» (1)
09.00 Добро пожаловать
10.00 Тайны звезд
11.00 Худ.фильм «Зимнее 

танго» (1)
14.15 Сериал «След» (1)
17.15 Худ.фильм «Крутой» 

(1)
19.00, 03.40 События
19.20 Худ.фильм «Любов-

ник для Люси» (1)
21.15 Сериал «Интерны» 

(1)
23.10 Худ.фильм «Сиби-

ряк» (2)
01.00 Песня года - 2012

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»
17.30 «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»

НТН
06.10 Сериал «Сердца 

трех» 4-5 с.(1)
08.00 Худ.фильм «Ноев 

ковчег» (1)
11.00 Худ.фильм «Пере-

кресток»
13.00 Сериал «Спас под 

березами» (1)
14.35 Худ.фильм «Сотво-

рение мира»
17.45 Худ.фильм «Святое 

семейство»
19.30 Худ.фильм «Мария 

из Назарета»
23.00 Худ.фильм «Иосиф 

из Назарета»
00.50 Худ.фильм «Вифле-

емская звезда» (2)
02.20 «Личный взгляд»
05.45 «Уроки тетушки 

Совы»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 «Мультфильмы»
08.10 Сериал «Синдбад»
09.00 Мультфильм «От-

дыхай, Скуби-Ду!» (1)
10.15 Худ.фильм «Каспер. 

Возвращение» (1)
12.00 Худ.фильм «Эрнест 

спасает Рождество» (1)
13.30 Худ.фильм «Канику-

лы Санта Клауса» (1)
15.05 «Три сестры»
16.20 «Большая Разница» 

в Одессе
18.10 «Рассмеши комика»
19.00 «КВН- 2012»
21.15 «Новогодний вечер 

2012 с Н.Басковым и 
М.Галкиным»

22.40 Худ.фильм «Студент-
ка» (2)

00.40 Худ.фильм «Игра в 
четыре руки»

02.20 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ 
03.45 Мечты сбываются
04.50 Светлые головы. 

Зимние игры»
06.35 Кто сверху
08.10 Спросите у доктора
08.35, 09.35 Мультсериал 

«Пингвины из Мадага-
скара»

09.00 Мультсериал «Рога 
и Копыта. Возвраще-
ние»

09.55 Файна юкрайна
10.10 «Бюро адвокатских 

расследований»
10.30 «Просто собака»
10.50 «Мой новый 

DRESSCODE»
11.10 Украина чудес-2
14.45 ШоумаSтгоуон
18.00 Худ.фильм «Одно-

классницы»
18.00 «О рыбалке всерьез»
18.30 «36,6»
19.00 «Юбилей Театра КВН 

ДГУ» Часть 1
21.00 «Перевоплоще-

ние»
21.40 Худ.фильм «Разбор-

ка в Бронксе»
23.30 Спортрепортер
23.35 Худ.фильм «Одно-

классницы и тайна 
пиратского золота»

01.25 Сериал «Вероника 
Марс»

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Вся Россия»
04.15 Худ.фильм «Ищите 

женщину»
07.00, 09.20 Сериал «Выс-

ший пилотаж»
09.00, 12.00 Вести
10.45, 12.15 Худ.фильм 

«Иван Бровкин на 
целине»

12.45 «Рождественская 
«Песенка года»

14.10 Мультфильм «Маша 
и медведь»

14.35 «Кривое зеркало»
16.40, 18.25 Худ.фильм 

«Яблочный спас»
18.00 Рождество Хри-

стово. Прямая транс-
ляция торжественного 
Рождественского 
богослужения

23.00 Худ.фильм «Остров»
01.10 Худ.фильм «Ди-

рижер»
02.45 Худ.фильм «Вам и не 

снилось...»

НТВ-МИР
06.00, 08.00, 11.00, 17.00 

Сегодня
06.20 Сказки Баженова. 

«Новогодний выпуск»
07.40 «Достопримеча-

тельности»
08.20 Едим дома!
08.50 Худ.фильм «Самый 

лучший праздник»
10.30 «Эксклюзив». 

«Церковная горка. 
Священник Алексей 
Яковлев»

11.25 Своя игра. Про-
должение

12.15 Следствие вели...
13.10 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2»
15.10 Золотая пыль
15.50 «Прощай, Глухарь! 

Необыкновенный 
концерт»

17.30 Худ.фильм «Зимний 
круиз»

19.25 «Карнавальная 
ночь с Максимом 
Авериным»

23.05 Худ.фильм «Заходи 
- не бойся, выходи - не 
плачь...»

00.55 «Спето в СССР». «Пес-
ня самогонщиков»

01.50 «Песня для вашего 
столика»

03.05 Сериал «Висяки»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Худ.фильм 

«Чисто английское 
убийство»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

08.15 «Служу Отчизне»
09.00 «Здоровье»
10.10 «Непутевые за-

метки»
10.30 «Пока все дома»
11.15 «Фазенда»
11.45 «Смешарики. 

ПИН-код»
12.15 Худ.фильм «Моя 

мама - невеста»
13.30 Новый «Ералаш»
14.15 Худ.фильм «Ча-

родеи»
16.45, 18.10 «Минута сла-

вы» шагает по стране». 
Финал

19.00 Худ.фильм «Мой 
парень - Ангел»

20.40 «Время»
21.00 Рождество Хри-

стово
23.00 «Святые ХХ века»
23.50 «Подлинная 

история жизни святой 
Матроны»

00.40 Худ.фильм «Ка-
дриль»

02.05 Худ.фильм «Прин-
цесса цирка»

04.35 Худ.фильм «Детский 
мир»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
01.40, 02.10 Худ.фильм 

«Чисто английское 
убийство»

02.00, 06.00, 08.00 Новости
04.30 «Армейский 

магазин»
05.00 «Здоровье»
06.15 «Непутевые за-

метки»
06.30 «Пока все дома»
07.15 «Фазенда»
07.45 «Смешарики. 

ПИН-код»
08.15 Худ.фильм «После 

школы»
09.10 Худ.фильм «Моя 

мама - невеста»
10.30 Новогодний 

«Ералаш»
10.55 Худ.фильм «Один 

дома»
12.45, 14.10 «Один дома-2»
14.00 Вечерние новости
15.05 «Минута славы» 

шагает по стране». 
Финал

17.00 «Время»
17.15 Худ.фильм «Мой 

парень - Ангел»
18.50 Худ.фильм «Безы-

мянная звезда»
21.00 Рождество Хри-

стово
23.00 «Святые ХХ века»
23.50 Худ.фильм «Ка-

дриль»
01.10 «Соловки. Место 

силы»

RTVI
06.00 «Сканер»
08.00 Худ.фильм «Снегу-

рочка»
10.00 Худ.фильм «Лёгкая 

жизнь»
11.50, 16.20 О Москве 

«Мегаполис»
12.00 «Страна и люди»
13.00 Худ.фильм «32-ое 

декабря»
15.00, 23.30 Сериал «Так-

систка. Новый год по 
гринвичу» 2 серия

16.00 «Арт-навигатор»
16.30, 23.00 «Русский 

акцент» с Владимиром 
Ленским. «Оперная 
Дива 2.0»

17.00, 02.00 «Без дураков»
18.00 «Программа радио-

станции «Эхо Москвы»»
19.00, 05.00 «Мистифи-

каторы. Наследник 
эйфелевой башни»

20.00 «В Нью-Йорке с 
В.Топаллером»

21.00 Телешоу «Удиви 
меня»

TBI
07.00 ЭкспериМенталь-

ный
07.45 Гуцульское Рож-

дество
08.30, 13.30 Семь чудес 

Украины
09.00 Правдивые исто-

рии. Аполлон 13 с.2
09.30 Великие истории 

любви 20 века. Ричард 

Бартон и Элизабет 
Тейлор

10.00 Вокруг света
11.00, 20.30 Игра в слова и 

не только
12.00 Исторические 

хроники с Николаем 
Сванидзе. Сергей 
Есенин

13.00 Здоровая жизнь с 
Ириной Трухачевой

14.00 Правдивые исто-
рии. Аполлон 13 с.1

14.30 Вечер с Николаем 
Княжицким

16.30 Рождественский 
концерт «Большая 
Коляда» лемковская

18.30 Рождественский 
концерт «Большая 
Коляда» гуцульская

21.30 Лекции и события
22.30 Большой Рожде-

ственский Концерт в 
Музее Ивана Гончара

23.30 Рождественские 
легенды с Русланой

01.00 Jazz с Алексеем 
Коганом

04.00 Клипы Jazz с Алексе-
ем Коганом

04.30 Худ.фильм «Моло-
дой лес» (1)

ТВ ЦЕНТР
03.45 Мультфильм «Две 

сказки», «Коза-дереза»
04.05 Док.сериал 

«Детство в дикой при-
роде». 6+

05.10 Худ.фильм «Блон-
динка за углом». 12+

06.55 Православная 
энциклопедия 12+

07.25 Худ.фильм «Новые 
похождения Кота в 
сапогах»

08.50 «Хроники москов-
ского быта. Трубка 
счастья»

09.40 Худ.фильм «Гараж»
11.40 Док.фильм «Ольга 

Остроумова. Любовь 
земная». 12+

12.30, 19.00 События
12.45 Худ.фильм «Араб-

ские ночи». 12+
14.00 «День города». Теле-

игра. 6+
15.05 Худ.фильм «Марли 

и я». 12+
17.25, 19.20 Худ.фильм 

«Рябины гроздья алые». 
12+

21.25 Худ.фильм «Одино-
ким предоставляется 
общежитие»

23.10 Худ.фильм «Зимняя 
вишня». 12+

00.55 Док.фильм «Вся на-
ша жизнь - еда!» 12+

02.35 «Без обмана. Деньги 
за полчаса» 16+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
10.30, 11.30 Док.фильм 

о Кино
12.30 Сериал «Сказка 

странствий»
14.30 Сериал «Принцесса 

на горошине»
16.20 Худ.фильм «Каш-

танка»
17.35 Худ.фильм «Снежная 

королева»
19.15 Сериал «Королев-

ство кривых зеркал»
20.40 Сериал «12 стульев»
02.45 Сериал «СОС над 

тайгой»
03.50 Худ.фильм «Непо-

бедимый»
05.00 Саундтреки

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Комедия 

«Мистификация» 12+
10.00, 18.00, 02.00 Драма 

«Адмирал» 12+
12.10, 20.10, 04.10 Триллер 

«Разомкнутые объятия» 
16+

14.20, 22.20, 06.20 Комедия 
«Нянька по вызову» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Худ.

фильм «Новые при-
ключения капитана 
Врунгеля». 12+

02.20, 08.20, 14.20 Муль-
тсериал «Ну, погоди!», 
вып.8,9. 16+, «Лиса и 
заяц». 6+

03.00, 09.00, 15.00 Муль-
тсериал «Сандокан. 
Два тигра». 8 серия 12+, 
«Горный мастер». 6+, 
м/ф «Мороз Иванович». 
0+

04.00, 10.00, 16.00 Муль-
тфильм «Тайна третьей 
планеты». 6+, «Рож-
дественская сказка». 
6+, «Кот-рыболов». 6+, 
«Яблочный пирог». 6+

05.30, 11.30, 17.30 Мультсе-
риал «Супергерои». 9 
серия 12+

06.00, 12.00, 18.00 «Мудрые 
сказки тетушки Совы» 
6+, «На лесной эстра-
де». 12+, «Как казаки 
кулеш варили». 12+

НАШЕ КИНО
06.00 Худ.фильм «Огни»
08.00 Худ.фильм «Сумка 

инкассатора»
10.00 Худ.фильм «Вос-

точный роман»
12.00 Худ.фильм «Вечера 

на хуторе близ Ди-
каньки (Ночь перед 
Рождеством)»

13.30 Худ.фильм «Приклю-
чения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». 
1 серия

15.00 Худ.фильм «Сильва». 
1 серия

16.30 Худ.фильм «Сильва». 
2 серия

18.00 Худ.фильм «Леон 
Гаррос ищет друга»

20.00 Худ.фильм «Любовь, 
предвестие печали...»

22.00 Худ.фильм «У матро-
сов нет вопросов!»

00.00 Худ.фильм «Валерий 
Чкалов»

01.30 Худ.фильм «Приклю-
чения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». 
2 серия

03.00 Худ.фильм «Без-
умный день инженера 
Баркасова». 1 серия

04.30 Худ.фильм «Без-
умный день инженера 
Баркасова». 2 серия

КИНОКЛУБ
05.00 Худ.фильм «Милый 

друг» 18+
07.00 Худ.фильм «Монстр 

в Париже» 6+
08.40 Программа»Плюс 

кино» 12+
09.10, 01.00 Худ.фильм «Хо-

рошая девочка» 16+
11.00, 03.00 Худ.фильм 

«Комната Марвина» 16+
13.00 Худ.фильм «Война» 

18+
15.00 Худ.фильм «Без ис-

терики!» 18+
17.00 Худ.фильм «Легенда 

о динозавре» 12+
19.00 Худ.фильм «Краси-

вые девушки» 12+
21.00 Худ.фильм «Дом из 

песка и тумана» 16+
23.10 Худ.фильм «Манон 

Леско» 18+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Ленинград - Си-

этл». Телемост 12+
05.30 «Где бы ни рабо-

тать...» 12+
07.00, 01.00 «Голубой 

огонек» 12+
08.00 «Колба времени» 16+
09.00, 03.00 «Вокруг 

смеха» 12+
10.00 «Было ВРЕМЯ» 16+
11.00 «Театральные 

встречи» 12+
12.45 «Сатирический 

прогноз» 12+
13.00 «Вечерние мело-

дии» 12+
14.00 Телеспектакль 

«Большая кошачья 
сказка» 12+

15.30 «Пока все дома» 12+
16.00 «Звездный час» 12+
17.00, 02.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
18.00 Новогодний во-

девиль «Тебе, юность!» 
12+

19.00 Фильм-спектакль 
«Божественная коме-
дия» 12+

20.40 «Рождественские 
встречи» 12+

22.00 Док.фильм «Свет по-
гасшей звезды» 12+

22.50 «Будильник» 12+
23.30 Новогодний фильм-

концерт «Похищение». 
2 серия 12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала - 4». 18 серия 
«Закон конкуренции». 
16+

20.00 Сериал «Агент осо-
бого назначения». ф.6. 
«Свидетель». 1 ч. 16+

21.00 Сериал «Мент в за-
коне - 3». ф.4. «Призрак 
прошлого». 4 серия 16+

22.00 Сериал «Эра Стрель-
ца». 9 серия 16+

23.00 Сериал «Крот». 9 
серия 16+

00.00 Сериал «Русский 
шоколад». 9 серия 16+

TV 1000
02.00 Комедия «Свидание 

со звездой» 12+
03.45 Драма «Авансцена» 

12+
05.50 Приключения 

«Оксана в стране 
чудес» 12+

07.30 Комедия «Страна 
чудаков» 12+

09.00 Драма «Паутина 
лжи» 16+

11.20 Драма «Девять» 16+
13.25 Мультфильм «По-

лярный экспресс» 12+
15.45 Комедия «Любовь 

по правилам и без» 16+
18.00 Комедия «Мачеха» 

12+
20.30 Боевик «Особое 

мнение» 16+
23.10 Криминальное 

кино «Зодиак» 16+

«2+2»

08.10 СоюзМультфильм 
(1)

08.20 Сериал «Пиключе-
ния Мерлина» (1)

13.00 Худ.фильм «Копи 
царя Соломона» (1)

16.35 «Сумасшедшее 
видео по-украински»

23.00 Худ.фильм «Ис-
поведь человека-не-
ведимки» Треуг

00.50 Худ.фильм «Собака, 
которая спасла Рожде-
ство» (1)

02.20 Худ.фильм «Собака, 
которая спасла рожде-
ственские каникулы» (1)

03.45 «Дорожние войны»
04.00 Худ.фильм «Жме-

няки» (1)

TV1000 ACTION
03.00 Приключения 

«Братья Гримм» 12+
05.10 Приключения 

«Синдбад и Минотавр» 
16+

07.00 Боевик «Орки» 16+
09.00 Драма «Крэйзи» 16+
11.00 Фильм ужасов «При-

манки» 18+
13.00 Боевик «Дети шпио-

нов 4D» 12+
15.00 Драма «Провокатор» 

16+
17.00 Боевик «Пустыня 

смерти» 16+
18.50 Драма «Киллер» 16+
20.40 Боевик «Убить Билла 

2» 18+
23.00 Мягкая эротика 

«Девочки с автобусной 
остановки» 18+

00.40 Мягкая эротика 
«Анархия» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Худ.фильм «Снеж-

ный человек»
03.40 Худ.фильм «Сталь-

ное колечко»
04.15 Худ.фильм «Ёлки»
05.45 Худ.фильм «Снегу-

рочку вызывали?»
06.55 Худ.фильм «Слу-

жебный роман. Наше 
время»

08.20 Худ.фильм «Гусар-
ская баллада»

10.00 Худ.фильм «Здрав-
ствуйте, я ваша тётя!» 
12+

11.40 Худ.фильм «Дев-
чата»

13.20 Худ.фильм «История 
любви, или Новогодний 
розыгрыш»

14.50 Худ.фильм 
«Джентльмены удачи»

16.15 Худ.фильм «Рожде-
ственская мистерия»

18.00 Новогодний 
сюрприз!

19.35 Худ.фильм «Муж 
на час»

21.15 Худ.фильм «В ожи-
дании чуда»

22.55 Худ.фильм «Родня» 
12+

00.30 Худ.фильм «Это всё 
цветочки...» 12+

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

ская академия»
05.25 «Смех с доставкой 

на дом»
07.30 «Бодрое утро»
08.35, 10.50 «Минутка для 

ребенка»
09.00 Мультсериал 

«Злобный»
10.00 Мультсериал «Га-

лактический футбол»
11.00 Мультсериал 

«Сокровища острова 
черепах»

12.00, 18.00 Сериал «От-
чаянные родители»

13.00 «Гуморины из 
торбины»

15.00 «Битва анекдотов»
15.30 «33, 19.00 м2»
16.00 Худ.фильм «Силач 

Санта Клаус»
19.40 Сериал «Элен и 

ребята»
20.40 Худ.фильм «Краса-

вица и чудовище»

MAXXI-TV
06.30, 08.10, 17.45, 23.55 

MaxxiМузыка
07.50 «Сбросим лишнее»
08.50, 18.30 Йога
09.35, 13.45 Союзмуль-

тфильм
10.20 «Джунгли шоу-

бизнеса»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.50 «5 идей для детской»
12.25 «Сейшн»
13.05, 20.00 «Все про все»
13.15 «Ukrainian Fashion 

Week»
14.30 «Восточные танцы»
15.15 Бутик ТВ
17.15 «Тур-Гламур»
18.00 «Время для себя»
19.05 «Выдающиеся 

мужчины»
19.10 «Женские откро-

вения»
20.10 «КиноМакси»
21.00 Портретные очер-

ки. Юрий Соломин
21.55 Худ.фильм «Шел год 

Благодарения 1870

Неділя, 6 січня
Cхід 7.58 Захід 15.10
Тривалість дня 8.12

Схід 1.31. 
     Захід 11.39.

СкорпіонЄвгенія, Клавдія, Микола

09:00 Новости регионов
09:20 Календарь событий
09:35 Новая волна
19:00 День за днем
19:30 Храмы  города
19:45 Украина в кадре

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»

УТ-1
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СПОРТ 1

06.05 Теннис. АТР Aircel Chennai 
Open. 1/2 финала. 1-й матч

08.05 Теннис. АТР Aircel Chennai 
Open. 1/2 финала. 2-й матч

10.00, 16.40 Англия. Обзор 
Футбольной лиги

10.30, 20.05, 05.20 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

11.10 Футзал. Чемпионат 
Испании. Сантьяго Футзал - 
Интер Мовистар

13.00 «Гонки на выносливость. 
Итоги сезона 2012.»

13.35 Теннис. АТР Aircel Chennai 
Open. Финал. LIVE

15.45 Бадминтон WORLD 
SUPERSERIES FINALS 2012. 
Финал. Мужчины

17.15 Бадминтон WORLD 
SUPERSERIES FINALS 2012. 
Финал. Женщины

17.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Донецк - УНИКС. LIVE

20.45 Баскетбол. Еврокубок. 
Групповой турнир. Азовмаш 
- Вюрцбург

22.30 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Химик - МБК 
Николаев

00.20 Теннис. АТР Aircel Chennai 
Open. Финал

02.30 Бадминтон WORLD 
SUPERSERIES FINALS 2012. 
Финал. Мужчины. Пары

03.35 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Говерла - БК 
Азовмаш

СПОРТ 2
06.05, 13.40 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. Химки - Калев
07.35, 21.05 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Твенте - 
Фейєнорд

09.20 Бадминтон WORLD 
SUPERSERIES FINALS 2012. 
Финал. Женщины. Пары

10.30 Теннис. АТР Aircel Chennai 
Open. 1/2 финала. 1-й матч

12.40, 02.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Обзор

15.00 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

15.35, 20.35 Футбол. Англия. 
Обзор Футбольной лиги

16.05 Футзал. Чемпионат 
Испании. 

18.00 Теннис. 
20.05 «Гонки на выносливость. 

Итоги сезона 2012.»
23.00 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. Донецк - УНIКС
00.45 Футбол. Чемпионат Ни-

дерландов. Эредивизие. 
03.40 Футбол. Англия. nPower 
05.25 Экстра-футзал

EUROSPORT
09.30 Лыжное двоеборье. Ку-

бок мира. Шонах (Германия). 
10.15 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Турне Четырех 
Трамплинов. Бишофсхофен 

10.45 Биатлон. Кубок мира. 
Оберхоф (Германия). 

11.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Загреб (Хорватия). 

12.45 Лыжные гонки. Тур де 
Ски. Валь ди Фиемме (Ита-
лия). 7 км. Свободный стиль. 
Женщины. 0+

13.30 Лыжное двоеборье. Ку-
бок мира. Шонах (Германия). 
10 км. Гонка по системе 
Гундерсена. 0+

14.15, 00.30 Биатлон. Кубок 
мира. Оберхоф (Германия). 
Гонка преследования. 

15.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Загреб (Хорватия). 

15.45 Лыжные гонки. Тур де 
Ски. Валь ди Фиемме (Ита-
лия). 9 км. Свободный стиль. 

16.30 Биатлон. Кубок мира. 
17.15, 23.00, 01.15 Прыжки на 

лыжах с трамплина. Турне 
Четырех Трамплинов. Би-
шофсхофен (Австрия). 

19.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Шонах 
(Германия). HS 106. 

20.00 Снукер. Европейский тур. 
21.00 Снукер. Европейский тур. 

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 10.00, 10.45, 12.40, 

01.55, 04.10, 04.55 Самые 
смешные футбольные 
моменты

06.10 Севилья - Осасуна. Чем-
пионат Испании

08.10 Шахтер - Динамо. Кубок 
Украины

10.15 Док.фильм «Претенден-
ты премии «Ballon d’Or». 
Премьера

11.00 Док.фильм «Каталонское 
«дерби»

12.10, 04.25 «Один на один с 
Гамулой». И. Блохина

12.55 LIVE. Сельта - Вальядолид. 
14.55, 17.25, 05.05 Док.фильм 

«Претенденты премии 
«Ballon d’Or»

15.25 LIVE. Суонси - Арсенал. 
Кубок Англии

17.55 LIVE. Реал - Сосьедад. 
19.55 LIVE. Барселона - Эспа-

ньол. Чемпионат Испании
21.55 LIVE. Мальорка - Атлетико. 

Чемпионат Испании
23.55 Реал - Сосьедад. Чемпио-

нат Испании
02.10 Барселона - Эспаньол. 
05.35 Программа передач
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СПОРТ 1
07.35, 00.40 Футбол. Англия. 

Кубок Лиги. Нортхэмптон - 
Вулверхэмптон

09.30, 03.10 Баскетбол. Евро-
кубок. Групповой турнир. 
Азовмаш - Банвит

11.10 «Гонки на выносливость. 
Итоги сезона 2012.»

11.45, 22.50 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия - США

13.35 Теннис. АТР Aircel Chennai 
Open. 1/2 финала. 1-й матч. 
LIVE

15.30 Теннис. АТР Aircel Chennai 
Open. 1/2 финала. 2-й матч. 
LIVE

17.40 Бадминтон WORLD 
SUPERSERIES FINALS 2012. 
Финал. Женщины. Пары

18.25 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

19.05 Футзал. Чемпионат 
Испании. Сантьяго Футзал - 
Интер Мовистар

21.00 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Говерла - БК 
Азовмаш

02.30 Гольф. Портреты
04.40 Бадминтон WORLD 

SUPERSERIES FINALS 2012. 
Финал. Мужчины

05.25 Бадминтон WORLD 
SUPERSERIES FINALS 2012. 
Финал. Женщины

СПОРТ 2
06.10, 16.00, 01.10 Баскетбол. 

Единая Лига ВТБ. Цмоки-
Минск - ЦСКА

07.40, 17.35 Экстра-футзал
08.05, 18.00, 03.45 Футбол. 

Чемпионат Нидерландов. 
Эредивизие. Сезон 2012-
2013. Валвейк - Твенте

09.50, 22.00 Теннис. АТР Aircel 
Chennai Open. 1/4 финала. 
2-й матч

11.50 Бадминтон WORLD 
SUPERSERIES FINALS 2012. 
Финал. Мужчины. Пары

12.50, 02.35 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

13.25, 03.10 Футбол. Англия. 
Обзор Футбольной лиги

13.55 Футзал. Чемпионат 
Испании. Сантьяго Футзал - 
Интер Мовистар LIVE

19.50 Теннис. АТР Aircel Chennai 
Open. 1/4 финала. 1-й матч

00.10 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. Эредивизие. 

05.20 Гольф. Портреты

EUROSPORT
09.30 Вот это да!!! 0+
09.45 Ралли. ERC. Австрия. 

День 1. 0+
10.15 Лыжное двоеборье. Ку-

бок мира. Шонах (Германия).
11.30 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Турне Четырех 
12.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. 
13.30 Лыжные гонки. Тур 

де Ски. Валь ди Фиемме 
(Италия). 10 км. Классика. 
Масс-старт. Женщины. 0+

14.15 Лыжные гонки. Тур де 
Ски. Валь ди Фиемме (Ита-
лия). 15 км. Классика. 

15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Оберхоф (Германия). 

16.45 Лыжное двоеборье. Ку-
бок мира. Шонах (Германия). 
10 км. Гонка по системе 

17.00, 01.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Турне Четырех 
Трамплинов. Бишофсхофен 
(Австрия). HS 140.

18.30, 01.30 Биатлон. Кубок 
мира. Оберхоф (Германия). 
Спринт. Женщины. 0+

20.00 Снукер. Европейский тур.
23.00 Теннис. Турнир ATP. Доха 

(Катар). Финал. 0+
23.55 Открытый чемпионат 

Австралии по теннису. 

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 10.00, 15.45 Самые 

смешные футбольные 
моменты

06.10 Нордшелланд - Шахтер. 
Лучшие матчи Лиги Чемпио-
нов УЕФА 2012/2013

08.10 Ирландия - Германия. 
Отбор к ЧМ - 2014

10.15, 18.00 Док.фильм 
«Футбол для детей от Жозе 
Моуриньо»

10.45 Кубок Англии. Предисло-
вие к туру

11.15 Ювентус - Челси. Лучшие 
матчи Лиги Чемпионов 
УЕФА 2012/2013

13.15 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру

13.45, 00.55 Германия - Швеция. 
Отбор к ЧМ - 2014

16.00 Шахтер - Динамо. Кубок 
Украины

8.30 Чемпионат Италии. Пре-
дисловие к туру

18.55 LIVE. Катанья - Торино. 
Чемпионат Италии

20.55 LIVE. Депортиво - Малага. 
Чемпионат Испании

22.55 LIVE. Севилья - Осасуна. 
Чемпионат Испании

02.50 Док.фильм «Каталонское 
«дерби». Премьера

04.00 Депортиво - Малага. 
Чемпионат Испании

05.50 Программа передач

СПОРТ 1
06.00 Футбол. Чемпионат мира 

2014. Квалификационный 
раунд. Россия - Португалия

07.55 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Говерла - БК 
Донецк

09.45, 18.40, 05.40 Футбол. 
Чемпионат мира 2014. 
Квалификационный раунд. 
Россия - Азербайджан

11.40, 04.15 Бадминтон WORLD 
SUPERSERIES FINALS 2012. 
Финал. Женщины. Пары

12.20 Бадминтон WORLD 
SUPERSERIES FINALS 2012. 
Финал. Женщины

12.55, 17.30 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

13.35 Теннис. АТР Aircel Chennai 
Open. 1/4 финала. 1-й матч. 
LIVE

15.30 Теннис. АТР Aircel Chennai 
Open. 1/4 финала. 2-й матч. 
LIVE

18.05 Англия. Обзор Футболь-
ной лиги

20.35 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Нортхэмптон - Вулвер-
хэмптон

22.30 Баскетбол. Еврокубок. 
Групповой турнир. Азовмаш 
- Банвит

00.10 Теннис. АТР Aircel Chennai 
Open. 1/4 финала. 1-й матч

02.15 Теннис. АТР Aircel Chennai 
Open. 1/4 финала. 2-й матч

04.55 Гольф. Портреты

СПОРТ 2
06.05, 16.15, 00.50 Баскетбол. 

Единая Лига ВТБ. УНИКС - 
Азовмаш

07.45, 18.00, 03.25 Футбол. 
Чемпионат Нидерландов. 
Эредивизие. Сезон 2012-
2013. Фейенорд - Аякс

09.40, 22.00 «Гонки на выносли-
вость. Итоги сезона 2012.»

10.10 Футзал. Чемпионат Испа-
нии. Сарагоса - Азкар Луго

12.00 Футбол. Англия. Обзор 
Футбольной лиги

12.35 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Андерлехт - Льерс

14.30, 22.30 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

15.05, 02.25 Бадминтон WORLD 
SUPERSERIES FINALS 2012. 
Финал. Мужчины. Пары

19.50 Теннис. АТР Aircel Chennai 
Open. 1/4 финала. 1-й матч

23.05 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. Эредивизие. 

05.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Обзор

EUROSPORT
09.30, 17.45 Биатлон. Кубок 

мира. Оберхоф (Германия). 
Эстафета. Женщины. 0+

10.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Турне Четырех Трам-
плинов. Иннсбрук (Австрия). 
HS 130. Квалификация. 0+

11.30 Лыжные гонки. Тур де 
Ски. Тоблах (Италия). 15 
км. Классический стиль. 
Женщины. 0+

12.15 Лыжные гонки. Тур де 
Ски. Тоблах (Италия). 3 км. 

13.00 Лыжные гонки. Тур де 
Ски. Тоблах (Италия). 5 км. 

14.30, 00.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Турне Четырех 
Трамплинов. Иннсбрук 
(Австрия). HS 130. 0+

16.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Загреб (Хорватия). 
Слалом. 1-й спуск. Женщи-
ны. 0+

18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Оберхоф (Германия). Эста-
фета. Мужчины. 0+

20.15 Теннис. Турнир ATP. Доха 
(Катар). 1/2 финала. 0+

21.15 Снукер. Европейский тур. 
Германия. День 1. 0+

23.35 Открытый чемпионат 
Австралии по теннису. 
Журнал. 0+

01.00 Ралли. ERC. Австрия. 
День 1. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 10.00, 15.45 Самые 

смешные футбольные 
моменты

06.10 Челси - КПР. Чемпионат 
Англии

08.10, 16.00, 02.00 Барселона - 
Реал. Чемпионат Испании

10.15, 18.00 Док.фильм 
«Футбол для детей от Жозе 
Моуриньо»

10.45 Ювентус - Нордшелланд. 
Лучшие матчи Лиги Чемпио-
нов УЕФА 2012/2013

12.45 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

13.45 Аргентина - Парагвай. 
Отбор к ЧМ - 2014

18.30 Шахтер - Челси. Лучшие 
матчи Лиги Чемпионов 
УЕФА 2012/2013

20.30 Чемпионат Италии. Пре-
дисловие к туру. Премьера

21.00 Ирландия - Германия. 
23.30 Челси - Шахтер. 

01.30 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру. Пре-
мьера

04.00 Futbol Mundial. Премьера
04.30 Чемпионат Италии. Пре-

дисловие к туру
05.30 Программа передач

СПОРТ 1
06.00 Футбол. Чемпионат мира 

2014. Квалификационный 
раунд. Шотландия - Маке-
дония

07.55, 16.40, 01.05 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

08.35 Баскетбол. Еврокубок. 
Групповой турнир. Азовмаш 
- Валенсия

10.25, 16.00 Англия. Обзор 
Футбольной лиги

11.00, 22.50 Футбол. Чемпионат 
мира 2014. Квалифика-
ционный раунд. Россия 
- Португалия

12.55 Баскетбол. Еврокубок. 
Групповой турнир. Банвит - 
Азовмаш

14.45, 05.25 «Гонки на выносли-
вость. Итоги сезона 2012.»

15.10 Бадминтон WORLD 
SUPERSERIES FINALS 2012. 
Финал. Мужчины

17.20, 03.35 Футбол. Англия. 
Кубок Лиги. Ноттингем 
Форест - Уиган

19.15 Баскетбол. Еврокубок. 
Групповой турнир. Хапоэль 
Иерусалим - Будивельник

21.00 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Говерла - БК 
Донецк

00.45 Экстра-футзал
01.45 Футбол. Англия. nPower 

Championship. Сезон 2012-
2013. Халл Сити - Лидс

СПОРТ 2
06.00, 17.10, 02.40 Баскетбол. 

Единая Лига ВТБ. Азовмаш 
- Спартак

07.40, 18.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Рода - 
Твенте

09.30, 16.40, 05.35 Футбол. 
Англия. Обзор Футбольной 
лиги

10.00, 00.25, 05.00 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

10.40, 20.45 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Ноттингем - Лидс

12.35, 01.10 Бадминтон WORLD 
SUPERSERIES FINALS 2012. 1/2 
финала. Мужчины. Пары

14.10 Теннис. АТР Mubadala 
World Tennis Championship. 
Абу-Даби. 1/2 финала. 2-й

16.10 «Гонки на выносливость. 
Итоги сезона 2012.»

22.40 Футзал. Чемпионат Испа-
нии. Сарагоса - Азкар Луго

04.15 Гольф. Портреты

EUROSPORT
09.30, 12.15 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Турне Четырех 
Трамплинов. Гармиш-Пар-
тенкирхен (Германия). HS 
140. 0+

10.25, 22.25 Открытый чемпи-
онат Австралии по теннису. 
Журнал. 0+

10.30 Теннис. Турнир ATP. Доха 
(Катар). День 3. 0+

11.30 Лыжные гонки. Тур де 
Ски. Мюнстерталь (Герма-
ния). Спринт. 0+

13.00 Лыжные гонки. Тур де 
Ски. Тоблах (Италия). 35, 
17.15 км. Классический 
стиль. Мужчины. 0+

14.45, 22.30, 02.00 Прыжки 
на лыжах с трамплина. 
Турне Четырех Трамплинов. 
Иннсбрук (Австрия). HS 130. 
Квалификация. 0+

16.15 Лыжные гонки. Тур де 
Ски. Тоблах (Италия). 15 
км. Классический стиль. 
Женщины. 0+

18.15, 01.00 Биатлон. Кубок 
мира. Оберхоф (Германия). 
Эстафета. Женщины. 0+

20.00 Теннис. Турнир ATP. Доха 
(Катар). 1/4 финала. 0+

23.00 Боевые искусства. Бой-
цовский клуб. 

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 10.00, 15.45, 22.30, 

00.45, 02.55 Самые смешные 
футбольные моменты

06.10 Ман Сити - Сток Сити. 
Чемпионат Англии

08.10 Барселона - Реал. Супер-
кубок Испания

10.15, 18.00 Док.фильм 
«Футбол для детей от Жозе 
Моуриньо»

10.45 Нордшелланд - Ювентус. 
Лучшие матчи Лиги Чемпио-
нов УЕФА 2012/2013

12.45 Futbol Mundial
13.15 Швеция - Англия. Товари-

щеский матч
15.15 М. Сичкарь. «Один на один 

с Гамулой»
16.00 Реал - Барселона. Супер-

кубок Испания
18.30 Чемпионат Англии. 

Обзор тура. Премьера
19.30 Аргентина - Парагвай. 

Отбор к ЧМ - 2014
21.30 Кубок Англии. Предисло-

вие к туру. Премьера
22.00 «Один на один с Гамулой». 

Анна и Виктория Бессоновы
22.45 Шахтер - Челси. Лучшие 

матчи Лиги Чемпионов 
УЕФА 2012/2013

01.00 Челси - КПР. Чемпионат 
Англии

03.10 Вест Бромвич - Фулхэм. 
Чемпионат Англии

05.15 Программа передач

СПОРТ 1
06.05 Футбол. Чемпионат Бель-

гии. Андерлехт - Льерс
08.00, 16.35 Англия. Обзор 

Футбольной лиги
08.35, 17.10, 01.25 Футбол. Ан-

глия. nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Ноттингем 
- Лидс

10.30, 21.00, 03.15 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

11.10, 23.30 Футбол. Чемпионат 
мира 2014. Квалификаци-
онный раунд. Шотландия 
- Македония

13.15 Баскетбол. Еврокубок. 
Групповой турнир. Азовмаш 
- Валенсия

15.05 Бадминтон WORLD 
SUPERSERIES FINALS 2012. 
Финал. Смешанные пары

19.05, 04.10 Футбол. Англия. 
Кубок Лиги. Олдем Свиндон 
- Брайтон

21.40 Баскетбол. Еврокубок. 
Групповой турнир. Банвит 
- Азовмаш

СПОРТ 2
06.00, 19.40 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. Химки - БК Донецк
07.30 «Гонки на выносливость. 

Итоги сезона 2012.»
08.05, 21.15 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Эраклес 
- Аякс

09.50, 19.00 Футбол. Англия. 
Обзор Футбольной лиги

10.30, 23.00 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Халл Сити - Лидс

12.25, 02.40 Бадминтон WORLD 
SUPERSERIES FINALS 2012. 1/2 
финала. Мужчины

13.45 Теннис. АТР Mubadala 
World Tennis Championship. 
Абу-Даби. 1/2 финала. 1-й

16.00, 00.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Обзор

17.05, 04.05 Футзал. Чемпионат 
Испании. Сарагоса - Азкар 
Луго

01.55 Гольф. Портреты

EUROSPORT
09.30 Автоспорт. Академия GT. 

Дорога в Дубаи. Журнал. 0+
09.45 Конноспортивный 

журнал. 0+
10.00 Ралли-рейд. Дакар. 

Роудбук. Журнал. 0+
10.25, 13.10, 22.25, 02.25 Откры-

тый чемпионат Австралии 
по теннису. Журнал. 0+

10.30 Хоккей. Кубок Шпен-
глера. Давос (Швейцария). 
Финал. 0+

11.30 Лыжные гонки. Тур де 
Ски. Мюнстерталь (Герма-
ния). Спринт. 0+

12.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Турне Четырех 
Трамплинов. Гармиш-
Партенкирхен (Германия). 
HS 140. 0+

13.15 Теннис. Турнир ATP. Доха 
(Катар). День 2. 0+

14.30, 01.35 Теннис. Турнир ATP. 
Доха (Катар). День 3. 0+

22.30 Кампус. Журнал. 0+
23.00, 01.30 Избранное по 

средам. 0+
23.05 Конный спорт. Кубок 

мира. Лондон. 0+
00.05 Конный спорт. Ла корона. 

0+
01.05 Выбор Алексии. Журнал. 

0+
01.10 Новости конного спорта. 

0+
01.15 Новости гольфа. 0+
01.25 Новости парусного 

спорта. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 10.00, 15.45, 19.30, 

01.40, 03.55 Самые смешные 
футбольные моменты

06.10 Вест Бромвич - Фулхэм. 
Чемпионат Англии

08.10, 16.00 Барселона - Реал. 
Суперкубок Испания

10.15, 18.00 Док.фильм 
«Футбол для детей от Жозе 
Моуриньо»

10.45 Нордшелланд - Челси. 
Лучшие матчи Лиги Чемпио-
нов УЕФА 2012/2013

12.45 «Один на один с Гамулой». 
И. Блохина

13.15 Росcия - США. Товарище-
ский матч

15.15 Futbol Mundial
18.30 Док.фильм «Хорхе Мен-

дес- суперагент»
19.40 Швеция - Англия. Товари-

щеский матч
21.40 LIVE. Челси - КПР. Чемпио-

нат Англии
23.40 Ювентус - Шахтер. Луч-

шие матчи Лиги Чемпионов 
УЕФА 2012/2013

01.55 Ман Сити - Сток Сити. 
Чемпионат Англии

04.05 Челси - КПР. Чемпионат 
Англии

СПОРТ 1
06.00, 17.50 Баскетбол. Журнал 

Суперлиги
06.40, 15.55, 01.20 Футбол. Ан-

глия. nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Брайтон 
- Уотфорд

08.35, 20.25, 03.10 «Гонки на 
выносливость. Итоги сезона 
2012.»

09.05 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Донецк - БК 
Киев

10.55, 23.25 Футбол. Чемпионат 
мира 2014. Квалификаци-
онный раунд. Нидерланды 
- Турция

12.50 Баскетбол. Еврокубок. 
Групповой турнир. Вюрц-
бург - Азовмаш

14.40 Экстра-футзал
15.10 Бадминтон WORLD 

SUPERSERIES FINALS 2012. 
Финал. Женщины. Пары

18.30 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Олдем Атлетик - Шеф-
филд Венсдей

21.00 Англия. Обзор Футболь-
ной лиги

21.35 Баскетбол. Еврокубок. 
Групповой турнир. Азовмаш 
- Валенсия

03.35 Гольф. Портреты
04.15 Футзал. Чемпионат 

Испании. Умакон Сарагоса - 
Азкар Луго

СПОРТ 2
06.00, 18.30, 01.00 Баскетбол. 

Единая Лига ВТБ. УНИКС - БК 
Донецк

07.30, 15.20 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

08.05, 20.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Твенте - АЗ

09.50, 22.25 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Брайтон - 
Уотфорд

11.45, 02.30 Бадминтон WORLD 
SUPERSERIES FINALS 2012. 1/2 
финала. Женщины. Пары

13.20 Теннис. АТР Mubadala 
World Tennis Championship. 
Абу-Даби. 2-й матч

16.00 Экстра-футзал
16.35, 04.05 Футбол. Чемпионат 

Бельгии. Андерлехт - Льерс
21.50 Футбол. Англия. Обзор 

Футбольной лиги
00.20 «Гонки на выносливость. 

Итоги сезона 2012.»

EUROSPORT
09.30, 14.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Турне Четырех 
Трамплинов. Гармиш-Пар-
тенкирхен (Германия). HS 
140. Квалификация. 0+

10.25, 12.40, 22.25 Открытый 
чемпионат Австралии по 
теннису. Журнал. 0+

10.30 Теннис. Турнир ATP. Доха 
(Катар). День 1. 0+

12.45 Конноспортивный 
журнал. 0+

13.00 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
Давос (Швейцария). Финал. 
0+

14.45, 00.45 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Турне Четырех 
Трамплинов. Гармиш-Пар-
тенкирхен (Германия). HS 
140. 0+

17.00, 01.45 Лыжные гонки. 
Тур де Ски. Мюнстерталь 
(Германия). Спринт. 0+

18.30 Ски-пасс. Горнолыжный 
журнал. 0+

18.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Мюнхен (Германия). 
Городской этап. 0+

20.15 Теннис. Турнир ATP. Доха 
(Катар). День 2. 0+

22.30 Бокс. Bigger’s Better. 
Латвия. 0+

00.00 Автоспорт. Академия GT. 
Дорога в Дубаи. Журнал. 0+

00.15 Ралли-рейд. Дакар. 
Роудбук. Журнал. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 10.00, 14.30, 16.45, 23.40, 

01.55, 05.00 Самые смешные 
футбольные моменты

06.15, 02.10 МЮ - Бавария 
(Финал 1998/1999). Лига 
Чемпионов УЕФА

08.30 «Один на один с Гамулой». 
Ю. Розанов

09.00 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

10.15, 10.45 «Один на один с 
Гамулой». А. Шовковский

11.15 Вердер - Шахтер. ФИНАЛ. 
Кубок УЕФА

14.00 «Один на один с Гамулой». 
В. Уткин

14.45 LIVE. Вест Бромвич - Фул-
хэм. Чемпионат Англии

16.55 LIVE. Ман Сити - Сток Сити. 
Чемпионат Англии

19.00 Барселона - МЮ (Финал 
2010/2011). Лига Чемпионов

21.10 «Один на один с Гамулой». 
И. Блохина. Премьера

21.40 Росcия - США. Товарище-
ский матч

23.55 Шахтер - Нордшелланд. 
Лучшие матчи Лиги Чемпио-
нов УЕФА 2012/2013

04.30 «Один на один с Гамулой». 
И. Блохина

05.15 Программа передач

СПОРТ 1
06.00, 17.10 Футбол. Англия. 

nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Халл Сити - Лидс

08.10, 19.05 Футзал. Чемпионат 
Испании. Умакон Сарагоса - 
Азкар Луго

10.00, 03.05 Теннис. АТР 
Mubadala World Tennis 
Championship. Абу-Даби. 
Финал

12.05, 22.50 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

12.45, 05.30 Экстра-футзал
13.10 Футбол. Чемпионат Бель-

гии. Андерлехт - Льерс
15.05 Бадминтон WORLD 

SUPERSERIES FINALS 2012. 
Финал. Мужчины. Пары

16.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

21.00 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Донецк - БК 
Киев

23.30 Баскетбол. Еврокубок. 
Групповой турнир. Вюрц-
бург - Азовмаш

01.20 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Лидс - Челси

СПОРТ 2
06.00, 19.10 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. Азовмаш - Крас-
ные крылья

07.45, 21.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - Бреда

09.30 Гольф. Портреты
10.15, 22.50 Футбол. Чемпионат 

Бельгии. Андерлехт - Льерс
12.10, 00.40 Футзал. Чемпионат 

Испании. Сарагоса - Азкар 
Луго

14.00, 03.40 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Ноттингем - Лидс

15.50 Теннис. АТР Mubadala 
World Tennis Championship. 
Абу-Даби. 1-й матч

17.55, 03.10 «Гонки на выносли-
вость. Итоги сезона 2012.»

18.25, 02.35 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

EUROSPORT
09.30 Лыжные гонки. Тур де 

Ски. Оберхоф (Германия). 
Женщины. 10, 13.15 км. 
Классика. 0+

10.25, 22.25 Открытый чемпи-
онат Австралии по теннису. 
Журнал. 0+

10.30, 14.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Турне Четырех 
Трамплинов. Оберстдорф 
(Германия). HS 137. 0+

11.30 Фигурное катание. Рож-
дественский гала-концерт. 
Куршевель (Франция). 0+

12.30 Лыжные гонки. Тур де 
Ски. Оберхоф (Германия). 
Мужчины. 15 км. Классика. 
0+

14.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Турне Четырех 
Трамплинов. Гармиш-Пар-
тенкирхен (Германия). HS 
140. Квалификация. 0+

16.00, 16.30 Теннис. Турнир ATP. 
Доха (Катар). День 1. 0+

22.30, 02.00 Евроспорт. Топ 
10. 0+

23.00 Вот это да!!! Юбилейный 
выпуск. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 10.00, 22.30, 23.00, 23.30 

Золотые моменты европей-
ского футбола

06.10, 16.30 Ливерпуль - Милан 
(Финал 2004/2005). Лига 
Чемпионов УЕФА

09.05 Док.фильм «Хорхе Мен-
дес- суперагент»

10.15, 19.30 «Один на один с 
Гамулой». В. Уткин

10.45 Украина - Швеция. 
ЕВРО-2012

12.50 «Один на один с Гамулой». 
Ю. Розанов

13.20 Германия - Италия. 
ЕВРО-2012

15.30 Чемпионат Англии. 
Обзор тура. Премьера

20.00 Испания - Италия. ФИ-
НАЛ. ЕВРО-2012

22.45, 23.15, 23.45, 00.15, 00.45, 
01.15 Самые смешные 
футбольные моменты. 
Премьера

00.00, 00.30, 01.00, 05.15, 05.30, 
05.45 Самые смешные 
футбольные моменты

01.30 Вердер - Шахтер. ФИНАЛ. 
Кубок УЕФА

04.15 Чемпионат Англии. 
Обзор тура
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З вдячністю
Батьківська громада, діти, трудовий колектив та адміністра-
ція дошкільного навчального закладу № 82 компенсуючого типу 

«Незабудка» поздоровляють керівництво та колектив  
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 

із наступаючими святами –  
Новим роком та Різдвом Христовим! 

Бажаємо міцного здоров’я і благополуччя трудовому колективу,  
подальшого виробничого росту та процвітання підприємства!

Висловлюємо щиру подяку за благодійну допомогу в заміні вікон на енергозберігаючі, 
ремонт покрівлі та придбання сучасного технологічного обладнання на харчоблок. За-
вдяки вашій небайдужості наші діти з латентною туберкульозною інфекцією та вилікува-
ні від туберкульозу мають змогу виховуватись у теплому, світлому та затишному закладі.

Дякуємо за турботу про підростаюче покоління!

Висловлюю велику подяку за високий рівень організації  
та проведення Міжнародного турніру з художньої гімнастики, 
який відбувся 15-16 грудня 2012 року  

в м. Кривому Розі на базі РСК «Ескоріал», 
президенту федерації боксу м. Кривого Рогу  

Біндеру Владиславу Олександровичу,  
президенту федерації з художньої гімнастики м. Кривого Рогу  

Скрипник Аллі Миколаївні,  
директору ДЮСШ № 10 м. Кривого Рогу  

Реминському Володимиру Івановичу,  
директору РСК «Ескоріал» Бажалу Анатолію Анатолійовичу.

З повагою Косяк Олег Володимирович.

g  На варті закону

Здобутки 
прокуратури

Формально жебрацтво в 
Україні не заборонено, пере-
слідуються спроби примусо-
во схиляти до цього заняття. 
Особлива відповідальність 
передбачена законом за 
втягнення малолітніх, хоча 
діти не завжди здатні про 
таке свідчити, пояснює юрист 
2-го класу Ольга Качалова. 

Центрально-Міська прокура-
тура все ж розслідувала справу 
громадянки 1985 року народжен-
ня, циганської національності, 
цілком дієздатної, але непрацю-
ючої, котра протягом тривалого 
терміну під церквою на проспекті 
Карла Маркса випрошувала гро-
ші в перехожих, використовуючи 
своїх малолітніх дітей 4-х і 6-ти 
років. Зважаючи на суспільну не-
безпеку злочину, суд прислухався 
до звинувачень прокуратури та 
виніс суворий вирок.

Важливою сферою інтересів 
прокуратури незмінно залиша-
ється контроль за дотриманням 
вимог земельного законодав-
ства. Молодший радник юстиції 
Сергій Кузьменко розповів, що 
найчастіше доводиться припи-
няти махінації з ухилянням від 
оплати за використання земель, 
яке, відповідно, призводить до 
зменшення фінансових надхо-
джень у місцевий бюджет. Типова 
ситуація. Підприємець володіє 
магазином з прилеглою територі-
єю площею майже гектар, замість 
плати за використання угіддя він 
проводив платежі як за рекон-
струкцію, тобто територію, надану 
під будівництво, – а це вп’ятеро 
менша сума. Протягом двох ро-
ків через недобросовісного ко-
мерсанта бюджет недоотримав 
сто двадцять тисяч гривень. Суд 
задовольнив позов Центрально-
Міської прокуратури.

Іншим спритником з 2008-го 
по 2011-й земельна ділянка ви-
користовувалась не за цільовим 
призначенням та взагалі без по-
вного пакета правовстановлюю-
чих документів, як наслідок, до 
бюджету не надійшло понад 225 
тис. грн. За результатами про-
курорської перевірки проти біз-
несмена порушено кримінальну 
справу, господарський суд Дні-
пропетровської області змусив 
його внести у держскарбницю 
суму заподіяних збитків у повно-
му обсязі.

У провадженні Центрально-
Міської прокуратури перебуває 
ще кілька подібних справ проти 
занадто хитрих суб’єктів госпо-
дарювання. За 2012 рік на вимоги 
районної прокуратури відшкодова-
но 800 тис. грн. додаткової плати за 
землю, згідно з рішеннями суду 
за позовом прокурора на користь 
держави стягнуто 371 тис. грн.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. 

У листопаді поточного 
року Президент України 
підписав Указ «Про Кон-
цепцію державної політи-
ки у сфері реформування 
Державної кримінально-
виконавчої служби Украї-
ни», основною метою якої 
є приведення існуючої 
системи виконання по-
карань та попереднього 
ув’язнення у відповідність 
до сучасного рівня соці-
ально-економічного роз-
витку суспільства та прин-
ципів гуманізму й поваги 
до прав і свобод. Чи гото-
вий слідчий ізолятор до ре-
формування системи по-
переднього ув’язнення та 
чого очікують пенітенціарії 
від реалізації Концепції? Ці 
та інші питання ми задали 
начальнику Криворізько-
го слідчого ізолятора під-
полковнику внутрішньої 
служби Олександру Віталі-
йовичу Смалю.

– Олександре Віталі-
йовичу, чим викликана 
поява Концепції держав-
ної політики у сфері ре-
формування Державної 
кримінально-виконав-
чої служби України і які 
вона переслідує цілі?

– Незважаючи на те, 
що у 2003 році було при-
йнято Кримінально-ви-
конавчий кодекс України, 
в якому закладено якісно 
нові засади виконання 
кримінальних покарань, 
на сьогодні в Україні фак-
тично збережено радян-
ську систему управління 
виправними закладами 
з притаманними їй риса-
ми адміністративно-ко-
мандного управління, що 
перешкоджає належному 
виконанню завдань, по-
кладених на Державну 
кримінально-виконав-
чу службу України. Нам 
не потрібні зауваження 
вітчизняних та міжна-
родних правозахисни-
ків для того, щоб бачити, 
що умови як відбування 
покарання, так і попере-
днього ув’язнення не в 
повній мірі відповідають 

національним та європей-
ським стандартам. Най-
гострішими проблемами 
вітчизняних установ по-
переднього ув’язнення є їх 
перевантаженість, заста-
рілість інженерних мереж 
та засобів охорони, недо-
статні умови для медич-
ного обслуговування осіб, 
узятих під варту, зокрема 
хворих на туберкульоз та 
інші небезпечні інфек-
ційні хвороби, рівень со-
ціально-виховної та пси-
хологічної роботи, який 
не забезпечує належних 
умов для ефективної ін-
дивідуальної корекції по-
ведінки ув’язнених під 
варту та здатний привес-
ти до суїцидів, викликана 
низькою заробітною пла-
тою плинність кадрів та 
непрестижність професії 
пенітенціарія в цілому. 
Вирішити ці та інші про-
блеми покликана Концеп-
ція. Протягом чотирьох 
найближчих місяців Кабі-
нетом Міністрів України 
буде розроблена відповід-
на, розрахована на п‘ять 
років, цільова програма.

– Які із визначених 
Концепцією завдань Ви 
вважаєте першочерго-
вими для Криворізького 
СІЗО?

– Не можна стверджу-
вати, що окремі завдання 
Концепції мають пріоритет 
над іншими. Для ввіреної 
мені установи однаково 
важливо створення належ-
них умов як для утримання 
ув’язнених, так і для несен-
ня служби персоналом, у 
найкоротший час необхід-
но забезпечити як медич-
ний, так і психологічний 
їх супровід, потребують 
постійного оновлення як 
інженерні мережі, так і за-
соби охорони. Інша спра-
ва, що вирішення одних 
питань потребує фінансо-
вих затрат, а інших – лише 
перегляду та покращення 
якості організації службо-
вої діяльності.

– Місця позбавлен-
ня волі і попереднього 

ув’язнення традиційно 
асоціюються у населен-
ня із загрозою розповсю-
дження небезпечних ін-
фекційних захворювань. 
Яким чином вирішуєть-
ся питання медичного 
забезпечення засудже-
них і ув’язнених у Криво-
різькому СІЗО?

– При Криворізькому 
слідчому ізоляторі функ-
ціонує медична частина. 
Працюють лікарі: психі-
атр-нарколог, стоматолог, 
рентгенолог, фтизіатр, те-
рапевт, щодоби на чергу-
вання заступає фельдшер. 
Надається висококваліфі-
кована медична допомо-
га. Якщо лікарі медичної 
частини не в змозі нада-
ти медичну допомогу, то 
хворі транспортуються 
на стаціонарне лікування. 
Впродовж поточного року 
триває розпочата в 2011 
році робота з удоскона-
лення матеріально-техніч-
ної бази МСЧ. У медичній 
частині встановлено нове 
устаткування: стоматоло-
гічна установка, комплекс 
рентгенологічного облад-
нання. Встановлене устат-
кування істотно поліп-
шило якість діагностики 
і надання кваліфікаційної 
медичної допомоги. За-
вдяки придбанню нового 
устаткування і викорис-
танню його скоротився 
час для встановлення діа-
гнозу. Але, незважаючи на 
вживані заходи, медики, 
поряд з іншим персона-
лом слідчого ізолятора та 
утримуваними в них за-
судженими і ув’язненими, 
залишаються заручни-
ками несумлінного ви-
конання своїх обов’язків 
співробітниками окремих 
ізоляторів тимчасового 
тримання, які в порушен-
ня діючого законодавства 
направляють до СІЗО 
осіб, які не пройшли флю-
орографічне обстеження, і 
навіть хворих на активний 
туберкульоз.

– У Концепції держав-
ної політики у сфері ре-

формування Державної 
кримінально-виконав-
чої служби України не-
одноразово вказується 
на необхідність покра-
щення умов тримання 
ув’язнених під варту. Чи 
викликає це якісь додат-
кові ускладнення при 
приведенні умов три-
мання у відповідність до 
вітчизняних і міжнарод-
них стандартів?

– Завдяки планомірній 
роботі керівництва СІЗО 
даний напрямок діяль-
ності не є проблемним. 
Створенню належних 
умов утримання сприяє і 
зменшення в порівнянні з 
минулим роком кількос-
ті утримуваних. З початку 
поточного року проведено 
ремонт кімнати прийому 
громадян, камери для три-
мання вагітних жінок та 
жінок з дітьми, спортив-
ної зали для неповноліт-
ніх ув’язнених, коридорів 
адміністративного корпу-
су, овочевого та мийного 
цехів харчоблоку, пекарні, 
банно-прального комплек-
су, встановлено чотири су-
часні пральні машини «In-
desit», ведуться будівельні 
роботи у секторі макси-
мального рівня безпеки 
(введено в дію камери для 
тримання засуджених до 
довічного позбавлення 
волі, карцери, баню, по-
вністю встановлено відео- 
спостереження та електро-
магнітні замки на камерах 
тощо). В повному обсязі 
проведена заготівля ово-
чів та солінь, харчування 
ув’язнених і засуджених, 
забезпечення їх речовим 
майном, миючими засо-
бами та постільним при-
ладдям відповідає нормам, 
затвердженим відомчими 
документами. Забезпечу-
ється належне торговельне 
обслуговування осіб, які 
утримуються в установі, 
своєчасне надходження до 

крамниць продовольства 
та товарів першої потре-
би. Підготовка установи до 
функціонування в осінньо-
зимовий період була завер-
шена 1 жовтня.

– У суспільстві скла-
лося здебільшого не-
гативне ставлення до 
місць позбавлення волі. 
Які заходи вживаються 
персоналом Криворізь-
кого слідчого ізолятора 
для подолання даного 
стереотипу ?

– Для подолання даного 
навіяного масовою культу-
рою стереотипу колектив 
ввіреної мені установи не 
вживає ніяких спеціальних 
заходів – він щоденним 
сумлінним виконанням 
своїх посадових обов’язків 
спростовує його. Персонал 
Криворізького слідчого 
ізолятора працює на заса-
дах законності, гуманізму 
та дотримання прав люди-
ни і громадянина: принци-
пах, які покладені в основу 
Концепції реформування 
Державної кримінально-
виконавчої системи. 

Попереднє ув’язнення, 
як і позбавлення волі в 
цілому, здійснюється на 
принципах неухильного 
додержання Конституції 
України, вимог Загальної 
декларації прав людини, 
інших міжнародних право-
вих норм і стандартів і ні в 
якому разі не пов’язується 
з навмисними діями, що 
завдають фізичних чи мо-
ральних страждань або 
принижують людську гід-
ність. Доказом цього є не 
лише висновки органів 
прокуратури, державних 
та громадських організацій 
про відсутність порушень 
прав і свобод людини і гро-
мадянина в Криворізькому 
слідчому ізоляторі, але й 
здатність персоналу опера-
тивно реагувати на заува-
ження та зміни в оператив-
ній обстановці.
Андрій СУЛЕЙМАНОВ.

g З перших уст

Криворізький слідчий ізолятор 
на шляху до позитивних змін
Криворізький слідчий ізолятор фун-
кціонує з 1989 року, але має славу по 
всій Україні. По-перше, бо є найнові-
шим діючим слідчим ізолятором, по-
друге – єдиний в Україні, побудований 
за спеціальним італійським проектом 
для слідчих ізоляторів (таким же чи-
ном побудований жіночий СІЗО  
№ 6 м. Москви ГУВП РФ).

 Олександр Смаль.

Квашена капуста лікує шлунок і 
кишківник

 

У кожного фрукта або овоча є свій 
особливий вітамін, так ось у квашеній 
капусті – це метілметіонін.

При цьому вона ще високо цінуєть-
ся за свою здатність довго зберігати 
найважливіший і найнеобхідніший 
для організму вітамін С, який допома-
гає не лише підвищувати імунітет, але 
й бореться зі стресом та депресією, 
допомагає виводити токсичні речови-
ни (особливо після вживання хіміч-
них ліків). Пов’язано це з тим, що він 
не лише міститься в капусті в чистому 
вигляді, але й у різних її хімічних спо-
луках. Тобто, він не руйнується при 
зберіганні та тепловій обробці.

 Продукт від усіх недуг

 Крім цих двох основних вітамінів, 
у квашеній капусті міститься ще ціла 
низка не менш важливих елементів 
(вітамін К, вітаміни групи В та про-
тивиразковий вітамін U) та мінераль-
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ТЕРНІВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ РАДА
РІШЕННЯ

(ХVІ сесія VІ скликання)
30.11.2012                 м.Кривий Ріг                           № 176

Про затвердження звіту щодо виконання районного у місті бюджету за 9 місяців 2012 року
Розглянувши звіт заступника начальника фінансового 

відділу виконкому районної у місті ради Слесаренко Н.І. 
щодо виконання районного у місті бюджету за 9 місяців 
2012 року, керуючись Законом України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», Бюджетним кодексом Украї-
ни, 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 заступника начальника фінансо-

вого відділу виконкому районної у місті ради Слеса-
ренко Н.І. про виконання районного у місті бюджету за 9 
місяців 2012 року по доходах з урахуванням сум, одер-
жаних з бюджетів вищих рівнів, у розмірі 52295,7 тис.
грн., у тому числі по загальному фонду – 51982,0 тис.
грн., по спеціальному фонду – 313,7 тис.грн. та видатках 

– 50472,6 тис.грн., з них по загальному фонду – 50052,3 
тис.грн., спеціальному фонду – 420,3 тис.грн.

2. Загальному відділу виконкому районної у місті ради 
(Міщук О.Д.) оприлюднити дане рішення на офіційному 
веб-сайті виконкому Тернівської районної у місті ради в 
мережі Інтернет у визначений законодавством термін.

Голова районної у місті ради   
В.ТЕРЬОХІН.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ДОХОДИ

Загальний фонд
Податкові надходження 6335,7 6335,7 0,0 6335,7 6335,7 0,0 4745,8 4437,2 4437,2 0,0 93,5 -308,6
Плата за землю 5998,7 5998,7 0,0 5998,7 5998,7 4497,8 4140,0 4140,0 0,0 92,0 -357,8
Місцеві податки і збори 337,0 337,0 0,0 337,0 337,0 0,0 248,0 297,2 297,2 0,0 119,8 49,2
Неподаткові надходження 22,0 22,0 0,0 22,0 22,0 0,0 16,0 24,2 24,2 0,0 151,3 8,2
Адміністративні штрафи та інші санкції 22,0 22,0 0,0 22,0 22,0 0,0 16,0 24,2 24,2 0,0 151,3 8,2
Доходи від операцій з капіталом 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одер-
жаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також ва-
лютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3
Всього доходів власних та закріплених 6359,7 6359,7 0,0 6359,7 6359,7 0,0 4761,8 4461,7 4461,7 0,0 93,7 -300,1
Дотація вирівнювання, що одержується з районних та міських (міст Києва та Севасто-
поля, міст республіканського і обласного значення) бюджетів 11776,4 11776,4 0,0 11776,4 11776,4 0,0 9132,3 9132,3 9132,3 0,0 100,0 0,0
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, 
пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі 
на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тариф-
ної сітки на виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули осві-
ту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям 
з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тим-
часової державної допомоги дітям 47852,3 47852,3 0,0 48252,0 48252,0 0,0 38150,4 38150,4 38150,4 0,0 100,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соці-
альної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, гро-
шового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соці-
альних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом 
«гроші ходять за дитиною» 147,0 147,0 0,0 206,3 206,3 0,0 197,4 197,4 197,4 0,0 100,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг 
зв’язку та 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 прибудин-
кових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян 30,0 30,0 0,0 40,2 40,2 0,0 40,2 40,2 40,2 0,0 100,0 0,0
РАЗОМ ПО ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ ДОХОДІВ 66165,4 66165,4 0,0 66634,5 66634,5 0,0 52282,1 51982,0 51982,0 0,0 99,4 -300,0
Спеціальний фонд 0,0 0,0
Власні надходження бюджетних установ 216,5 216,5 344,8 344,8 313,7 313,7 0,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту при-
міщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст рес-
публіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у міс-
тах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання 
спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РАЗОМ ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДУ ДОХОДІВ 216,5 0,0 216,5 344,8 0,0 344,8 0,0 313,7 0,0 313,7 0,0 0,0
ВСЬОГО ДОХОДІВ 66381,9 66165,4 216,5 66979,3 66634,5 344,8 52282,1 52295,7 51982,0 313,7 99,4 -300,0

ВИДАТКИ
Державне управлiння 9257,3 9227,2 30,1 9315,1 9263,2 51,9 6554,1 6555,8 6525,8 30,0 99,6 -28,3
Органи мiсцевого самоврядування 9257,3 9227,2 30,1 9315,1 9263,2 51,9 6554,1 6555,8 6525,8 30,0 99,6 -28,3
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї) 147 147 0 206,3 206,3 0 197,4 190,3 190,3 0 96,4 -7,1
Соцiальний захист та соціальне забезпечення – всього 53968,8 53745,3 223,5 54384,1 54131,5 252,6 42285,6 41904,3 41701,4 202,9 98,6 -584,2
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону Украї-
ни «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (за-
гиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, осо-
бам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьків-
щиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованих громадян, які стали 
інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами 30,0 0,0 30,0 40,2 0,0 40,2 0,0 40,2 0,0 40,2 0,0 0,0
Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами 511,3 511,3 0 611,3 611,3 0 495,1 463,7 463,7 0 93,7 -31,4
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років 7268,4 7268,4 0 7268,4 7268,4 0 5635,2 5589,4 5589,4 0 99,2 -45,8
Допомога при народженні дитини 23163,3 23163,3 0 22683,3 22683,3 0 18306,6 17913,3 17913,3 0 97,9 -393,3
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 3703,2 3703,2 0 3703,6 3703,6 0 3012,6 2976,2 2976,2 0,0 98,8 -36,4
Допомога на дітей одиноким матерям 5550 5550 0 5689,7 5689,7 0 4437 4429,8 4429,8 0 99,8 -7,2
Тимчасова державна допомога дітям 460,5 460,5 0 460,5 460,5 0 353,5 347,1 347,1 0 98,2 -6,4
Допомога при усиновленні дитини 76,6 76,6 0 76,6 76,6 0 55,4 55,4 55,4 0 100,0 0,0
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 379,8 379,8 0 1019,8 1019,8 0 619,4 566,7 566,7 0,0 91,5 -52,7
Iншi видатки на соціальний захист населення 419,0 419,0 0,0 414,0 414,0 0 179,7 179,7 179,7 0 100,0 0,0
Інші програми соціального захисту дітей 30,3 30,3 0,0 30,3 30,3 0 18,4 18,4 18,4 0 100,0 0,0
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 9,5 9,5 0 9,5 9,5 3,8 3,8 3,8 0 100,0 0,0
Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків 1,1 1,1 0 1,1 1,1 0 1,1 1,1 1,1 0 100,0 0,0
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї 6,5 6,5 0 6,5 6,5 0 1,5 1,5 1,5 0 100,0 0,0
Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому 5364,9 5171,4 193,5 5375,3 5162,9 212,4 3768,7 3930,5 3767,8 162,7 100,0 -0,9
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги гро-
мадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до само-
обслуговування і потребують сторонньої допомоги 250,2 250,2 0,0 250,2 250,2 0,0 158,4 158,4 158,4 0 100,0 0,0
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0 3,7 3,7 3,7 0,0 100,0 0,0
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 6739,2 6739,2 0 6738,8 6738,8 0 5235,5 5225,4 5225,4 0 99,8 -10,1
Житлово-комунальне господарство 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Благоустрій міст, сіл, селищ 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0
Культура і мистецтво 11,2 11,2 0 16,2 16,2 0 12 11,3 11,3 0 94,2 -0,7
Фiзична культура i спорт 2997,6 2797,6 200,0 3105 2647,6 457,4 1627,5 1810,9 1623,5 187,4 99,8 -4,0
Видатки, не вiднесенi до основних груп 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0
Фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконав-
чих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і облас-
ного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для 
здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконален-
ня системи соціальної допомоги» 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0
РАЗОМ ВИДАТКІВ 66381,9 65928,3 453,6 67026,7 66264,8 761,9 50676,6 50472,6 50052,3 420,3 98,8 -624,3

Додаток до рішення сесії районної у місті ради VI скликання №176 від 30.11.2012
Звіт про виконання районного у місті бюджету за 9 місяців 2012 року тис. грн.

Виконком Криворізької 
міської ради оголошує 
конкурс на заміщення 
вакантних посад:
В УПРАВЛІННІ БЛАГО-
УСТРОЮ ТА ЖИТЛОВОЇ 
ПОЛІТИКИ:
заступника начальника управ-
ління.

Вимоги до претендентів: грома-
дянство України, повна вища освіта 
відповідного професійного спряму-
вання за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем магістра чи спеціаліста, стаж 
роботи за фахом на державній служ-
бі або службі в органах місцевого са-
моврядування на керівних посадах 
не менше 3 років, або стаж роботи 
за фахом на керівних посадах в ін-
ших сферах управління не менше 4 
років, вільне володіння державною 
мовою, знання основних програм 
роботи на комп’ютері.
В УПРАВЛІННІ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я:
головного спеціаліста відділу з 
лікувально-профілактичної до-
помоги (2 штатних одиниці).

Вимоги до претендентів: гро-
мадянство України, повна вища 
освіта за спеціальністю «Лікувальна 
справа» або «Педіатрія» за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістра чи 
спеціаліста, стаж роботи за фахом на 
службі в органах місцевого самовря-
дування чи державній службі на по-
садах провідного спеціаліста не мен-
ше 1 року або стаж роботи за фахом в 
інших сферах управління не менше 3 
років, вільне володіння державною 
мовою, знання основних програм 
роботи на комп’ютері.
В ЮРИДИЧНОМУ 
УПРАВЛІННІ:
спеціаліста І категорії відділу пре-
тензійно-позовної робо  ти;
спеціаліста І категорії відділу 
претензійно-позовної роботи ( 2 
штатних одиниці на період від-
сутності основних працівників).

Вимоги до претендентів: гро-
мадянство України, повна вища 
юридична освіта за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем магістра чи 
спеціаліста, без вимог до стажу ро-
боти, вільне володіння державною 
мовою, знання основних програм 
роботи на комп’ютері.
В УПРАВЛІННІ ЗЕМЕЛЬНИХ 
РЕСУРСІВ:

спеціаліста І категорії відді-
лу договірних відносин та ринку 
земель.

Вимоги до претендентів: грома-
дянство України, повна вища освіта 
відповідного професійного спряму-
вання за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем магістра чи спеціаліста, без 
вимог до стажу роботи, вільне во-
лодіння державною мовою, зна-
ння основних програм роботи на 
комп’ютері.

Заяви до конкурсної комісії при-
ймаються протягом 30 днів з дня 
опублікування оголошення за адре-
сою: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радян-
ська, 1, кімн. 226.

За додатковою інформацією 
щодо основних функціональних 
обов’язків, розміру та умов оплати 
праці звертатися за телефонами: 74-
66-28 (кадрова служба виконкому 
міської ради); 74-47-05 (управління 
благоустрою та житлової політики 
виконкому міської ради); 92-13-83 
(управління охорони здоров’я ви-
конкому міської ради); 92-28-74 
(юридичне управління виконкому 
міської ради); 74-24-33 (управління 
земельних ресурсів виконкому місь-
кої ради).
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ЖОВТНЕВА РАЙОННА У МІСТІ РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
19.12.2012               м.Кривий Ріг               № 575

Звіт про здійснення  державної регуляторної  політики  
виконкому  районної у місті ради  у 2012 році

З метою забезпечення вимог 
Закону України «Про засади дер-
жавної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності», ке-
руючись рішеннями міської ради 
від 30.03.2011 № 259 «Про обсяг і 
межі повноважень районних у міс-
ті рад та їх виконавчих органів», ра-
йонної у місті ради від 22.04.2011  
№ 41 «Про затвердження Положення 
про виконавчий комітет Жовтневої ра-
йонної у місті ради», виконком район-
ної у місті ради вирішив:

1. Взяти до відома звіт про здій-
снення державної регуляторної полі-
тики виконкому районної у місті ради 
у 2012 році (додаток).

2. Структурним підрозділам, від-
ділам виконкому районної у місті 
ради при підготовці проектів рішень, 
розпоряджень забезпечити якісне і 
своєчасне виконання вимог Закону 

України «Про засади державної регу-
ляторної політики у сфері господар-
ської діяльності».

3. Відділу економіки та промисло-
вості виконкому районної у місті ради 
(Мач Т.Б.) забезпечити оприлюднення 
рішення на офіційному веб-сайті ви-
конкому районної у місті ради в ме-
режі Інтернет у визначений чинним 
законодавством термін.

4. Відділу розвитку підприємни-
цтва виконкому районної у місті ради 
(Ніконова Г.В.) забезпечити, згідно з 
Положенням про виконавчий комі-
тет, інформування населення міста в 
засобах масової інформації про зміст 
даного рішення.

5. Контроль за виконанням рі-
шення покласти на заступника го-
лови районної у місті ради з питань 
діяльності виконавчих органів ради 
Лушпія А.А.

Додаток до рішення  виконкому районної у місті ради
19.12.2012 № 575

ЗВІТ
про здійснення державної регуляторної політики виконкому районної 

у місті ради у 2012 році
Протягом звітного року реалізація 

державної регуляторної політики у 
виконкомі Жовтневої районної у місті 
ради концентрувалася на виконанні 
конкретних завдань щодо дотриман-
ня вимог Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності».

У цьому напрямку проводились:
– планування регуляторної діяль-

ності;
– експертиза прийнятих у поточному 

році рішень районної у місті ради, 
її виконкому, розпоряджень голо-
ви районної у місті ради експерт-
ною комісією з питань підготовки 
проектів регуляторних актів;

– анкетування суб’єктів господа-
рювання з подальшим аналізом 
оцінки бізнес-клімату у місті;

 – інформування територіальної гро-
мади із регуляторної діяльності та 
забезпечення участі підприємців 
району в публічних слуханнях.

З метою реалізації одного з принци-
пів державної регуляторної політики, 
принципу передбачуваності, відділом 
розвитку підприємництва виконкому 
районної у місті ради розроблено план 
діяльності з підготовки проектів регу-
ляторних актів на 2012 рік, який було 
скасовано рішенням районної у місті 
ради, враховуючи рішення виконкому 
міської ради від 14.03.2012 №79 «Про 
Порядок встановлення режимів робо-
ти об’єктів бізнесу».

Для здійснення заходів з експертної 
оцінки прийнятих розпорядчих доку-
ментів на предмет виникнення ознак 
регуляторності, у виконкомі районної 
у місті ради з 2006 року працює район-
на експертна комісія. Щоквартально 
на засіданнях комісії здійснюються пе-
ревірки прийнятих нормативно-пра-
вових актів.

Розпорядженням голови район-
ної у місті ради відповідальність за 
забезпечення вимог законодавства 
державної регуляторної політики по-
кладається на керівників структурних 
підрозділів виконкому районної у міс-
ті ради, координацію діяльності – на 
відділ розвитку підприємництва.

Для створення єдиного підходу до 
здійснення регуляторної діяльності, 
підвищення рівня кваліфікації спеціа-
лістів виконкому районної у місті ради 
проводяться навчальні семінари для 
посадових осіб виконкому. 11.07.2012 
забезпечено участь відповідального 
працівника в обласному семінарі на 
тему: «Основи державної регуляторної 
політики для посадових осіб органів 

виконавчої влади та місцевого само-
врядування».

Виконкомом районної у місті ради 
щоквартально проводяться анкету-
вання з подальшим аналізом оцінки 
підприємців відносно якості регуля-
торних процедур та бізнес-клімату у 
місті. Наслідки анкетування свідчать, 
що переважна більшість опитаних, а 
це 93%, знайомі з їх правами у здій-
сненні державної регуляторної по-
літики і вважають, що участь гро-
мадськості має суттєвий вплив на 
прийняття регуляторних актів та вза-
ємовідносини влади з бізнесом – кон-
структивними.

Основними питаннями, що потребу-
ють регулювання на місцевому рівні, 
на думку респондентів, є тарифи на 
комунальні послуги, рівень орендної 
плати за землю, терміни оформлення 
земельної ділянки, спрощення про-
цедури звітності до Пенсійного фонду 
України.

З метою подальшого забезпечення 
відкритості регуляторної діяльнос-
ті та співпраці членів територіальної 
громади міста з органами місцево-
го самоврядування підтримується в 
актуальному стані офіційна сторінка 
виконкому районної у місті ради в 
мережі Інтернет у підрозділі «Регу-
ляторна політика» (www.zhrrkrog.
dp.ua). Участь в публічних слуханнях, 
функціонування електронної пошто-
вої скриньки дає змогу для здійснен-
ня зворотного зв’язку та отримання 
пропозицій і зауважень від суб’єктів 
господарювання під час обговорення 
проектів та відстежень діючих регуля-
торних актів.

Відповідальною особою за опера-
тивне розміщення інформації про 
регуляторну діяльність виконкому 
районної у місті ради ведеться об-
лік відвідування сайту, забезпечення 
його оновлення. Станом на 01.12.2012 
сайтом скористалися 20,2 тис. відвіду-
вачів, що в 3 рази більше, ніж за ана-
логічний період 2011 року. Моніторинг 
відвідувачів сайту свідчить про збіль-
шення зацікавлення та обізнаності 
громадськості в реалізації регулятор-
ної політики.

Пропозицій до плану діяльності ви-
конкому районної у місті ради з під-
готовки проектів регуляторних актів 
на 2013 рік у визначений чинним за-
конодавством термін не надходило. 
Питання щодо проведення системної 
регуляторної діяльності знаходиться 
на постійному контролі у виконкомі 
районної у місті ради.

Голова районної у місті ради  В. КОРИТНІК.

ДЗЕРЖИНСЬКА РАЙОННА У МІСТІ РАДА

РІШЕННЯ
( ХVІІІ сесія VI скликання)

21.12.2012                                м.Кривий Ріг                               № 158
Про звіт щодо здійснення державної регуляторної політики виконкомом  

районної у місті ради у 2012 році
На виконання вимог Законів 

України «Про засади державної ре-
гуляторної політики у сфері госпо-
дарської діяльності», «Про місцеве 
самоврядування в Україні», керу-
ючись Регламентом Дзержинської 
районної у місті ради, районна у 
місті рада вирішила:

1. Звіт про здійснення викон-
комом районної у місті ради дер-

жавної регуляторної політики у 
2012 році прийняти до відома 
(додаток).

2. Організаційному відділу (Пе-
тренко С.О.) забезпечити оприлюд-
нення рішення на офіційному веб-
сайті виконкому районної у місті 
ради в мережі Інтернет, відділу 
розвитку підприємництва (Безруч-
ко Т.В.) – у міській комунальній га-

зеті «Червоний гірник» у визначений 
чинним законодавством термін.

3. Координацію роботи по вико-
нанню рішення покласти на заступ-
ника голови районної у місті ради 
Трубчанінова С.І., контроль – на по-
стійну комісію районної у місті ради 
з питань розвитку споживчого рин-
ку та підтримки підприємництва 
(Лазаренко М.М.).

Голова районної у місті ради С. СТЕПАНЮК.
З додатком до рішення кожен бажаючий може ознайомитись в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті ви-
конкому районної у місті ради www.dzr.dp.ua .

Про результати проведення  публічних слухань
Відповідно до розпорядження міського голови від 

11.12.2012 №301-р «Про проведення публічних слу-
хань» у єдиному дозвільному центрі м. Кривого Рогу 
(50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1) 21.12.2012 о 
16.00 відбулись публічні слухання з обговорення про-
екту рішення міської ради «Про затвердження Тим-
часового порядку щодо встановлення меж зони дії 
особистого сервітуту під тимчасовими об’єктами для 
здійснення підприємницької діяльності» та аналізу 
його регуляторного впливу, де брали участь: представ-
ники постійних комісій міськради, керівники структур-
них підрозділів виконкому міськради, представники 
районних у місті Кривому Розі рад, суб’єкти господа-
рювання, мешканці міста та засоби масової інформації.

Під час обговорення була підтверджена необхідність 
запровадження вказаного рішення з метою удоско-
налення механізму оформлення договору особистого 
строкового сервітуту на земельні ділянки під тимчасо-
вими об’єктами, що надасть можливість:

 – забезпечити дотримання єдиного прозорого меха-
нізму щодо порядку оформлення правоустановчих 
документів на землю та використання тимчасових 

об’єктів за призначенням;  
– забезпечити законні інтереси громадян, суб’єктів гос-

подарювання, держави, Криворізької міської ради як 
органу місцевого самоврядування та інших суб’єктів 
правовідносин у питанні розміщення тимчасових споруд;

 – запобігти випадкам порушення чинного земельного 
законодавства несумлінними землекористувачами, 
що забезпечить рівні можливості суб’єктам господа-
рювання, які здійснюють підприємницьку діяльність у 
місті, для організації надання послуг споживачам.

В цілому за результатами публічних слухань при-
сутні погодились з запропонованим проектом рішення 
міської ради «Про затвердження Тимчасового порядку 
щодо встановлення меж зони дії особистого сервітуту 
під тимчасовими об’єктами для здійснення підпри-
ємницької діяльності» як з таким, що необхідний для 
задоволення потреб територіальної громади, суб’єктів 
господарювання, органів місцевого самоврядування.

Пропозиції та зауваження, які надійшли в процесі 
обговорення регуляторного акта та під час проведення 
публічних слухань після опрацювання розробниками 
проекту будуть враховані в рішенні міської ради.

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

№
з/п Балансоутримувач

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

Найменування Місцезнахо-
дження

За-
гальна 

пло-
ща, 
м2 

Вартість  
майна за 

незалежною 
оцінкою, грн.

Макси-
мально 

мож-
ливий 
строк 

оренди

Мета використання

1 УКВМ Нежиле приміщення, вбудоване 
у 1 поверх окремо розташованої 
нежилої будівлі

Вул.Спаська, 17а 17,9
17536,0

Станом на 
19.11.2012

2 роки 
11 

місяців

Під  розміщення майстерні з ре-
монту взуття

2 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване 
у 1 поверх житлового будинку Вул.Спаська,5 13,0

12094,0
Станом на 
20.10.2010

1 рік
Для надання ритуальних послуг 
населенню, за умови згоди всіх 
співвласників житлового будинку

3 КП «Криворіжкнига» Нежиле приміщення, вбудоване 
у 1 поверх житлового будинку Вул.Ватутіна, 47 6,0

5883,0
Станом на 
07.12.2012

2 роки 
11 

місяців

Під  розміщення торгівлі непро-
довольчими товарами

4 УКВМ Нежиле приміщення, вбудоване 
у 2 поверх окремо розташованої 
нежилої будівлі

Вул.Мусоргського,13 27,98
33674,0

Станом на 
30.11.2012

2 роки 
11 

місяців

Під  розміщення офісу благодій-
ного фонду

5 Відділ освіти виконко-
му Тернівської район-
ної у місті ради

Нежиле приміщення, вбудоване 
у 2 поверх окремо розташованої 
нежилої будівлі

Вул.Косигіна, 29 57,5
47913,0

Станом на 
05.09.2012

2 роки 
11 

місяців

Під  розміщення торгівлі непро-
довольчими товарами

6 УКВМ Окремо розташований мета-
левий кіоск Сел. Мирівське, 

зуп.«Комбінат ЦГЗК» 12,0
10547,0

Станом на 
06.12.2012

1 рік
Під  розміщення торгівлі продо-
вольчими товарами, крім товарів 
підакцизної групи

7 Поштамт-Центр по-
штового зв’язку №2 
ДД УДППЗ «Укрпошта»

Нежиле приміщення, вбудоване 
у 1 поверх окремо розташованої 
нежилої будівлі

Вул.Адмірала Голо-
вка,40 33,16

34859,0
Станом на 
28.11.2012

2 роки 
11 

місяців

Під  розміщення торгівлі продо-
вольчими товарами, у тому числі 
товарів підакцизної групи

8 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване 
у 1 поверх житлового будинку Вул.Спаська,4 12,6

11801,0
Станом на 
09.09.2010

1 рік
Під розміщення пункту прийому 
замовлень на виконання вікон 
ПВХ, за умови згоди всіх співвлас-
ників житлового будинку

9 КП «Швидкісний трам-
вай»

Частина нежилого приміщення 
в споруді швидкісного трамваю

Вул. Балакіна,
СШТ «Площа 

Артема»
5,0

3301,0
Станом на 
12.11.2012

2 роки 
11 

місяців

Під  розміщення торгівлі непро-
довольчими товарами

10 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване 
у 1 поверх окремо розташованої 
нежилої будівлі

Вул. Недєліна, 49а 15,6
16053,0

Станом на 
22.11.2012

2 роки 
11 

місяців

Під  розміщення майстерні з ре-
монту телевізійної апаратури

11 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване 
у 1 поверх житлового будинку Вул. Вахрушева,13 4,6

3514,0
Станом на 
31.10.2011

1 рік
Під  розміщення майстерні з ре-
монту взуття, за умови згоди всіх 
співвласників житлового будинку

12 Відділ освіти викон-
кому Дзержинської 
районної у місті ради

Нежиле приміщення, вбудоване 
у 1 поверх окремо розташованої 
нежилої будівлі

Пр-т Металургів,5 198,1
299470,0

Станом на 
04.12.2012

2 роки 
11 

місяців

Під  розміщення занять з  фіт-
нес-аеробіки, погодинно згідно з 
графіком 

13 Відділ освіти викон-
кому Саксаганської 
районної у місті ради

Нежиле приміщення, вбудоване 
у 1 поверх окремо розташованої 
нежилої будівлі

Мкрн Сонячний,1 432,0
387203,0

Станом на 
27.11.2012

2 роки 
11 

місяців

Під  розміщення спортивної сек-
ції, погодинно згідно з графіком

14 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване 
у 1 поверх житлового будинку Вул. Співдружнос-

ті,70 4,7
4397,0

Станом на 
23.12.2010

1 рік
Під  розміщення кладової, за 
умови згоди всіх співвласників 
житлового будинку

15 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване 
у цокольний  поверх житлового 
будинку

Вул. Рязанова, 19, 
прим.122 20,1

8692,0
Станом на 
15.11.2012

2 роки 
11 

місяців

Під  розміщення офісу

16 Відділ освіти виконко-
му Центрально-Міської 
районної у місті ради

Нежиле приміщення, вбудоване 
у 2 поверх окремо розташованої 
нежилої будівлі

Вул.Шмідта, 76а 175,6
188012,0

Станом на 
14.11.2011

2 роки 
11 

місяців

Під розміщення занять з карате, 
погодинно згідно з графіком

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються від-
ділом дозвільно-погоджувальних процедур виконкому 
міської ради протягом 10-ти робочих днів після опубліку-
вання оголошення в міській комунальній газеті «Червоний 
гірник». У разі надходження двох і більше заяв на один 
об’єкт оренди, орендодавцем буде оголошено конкурс на 
право його оренди відповідно до абз.3 частини 4 ст.9 Зако-

ну України «Про оренду державного та комунального май-
на» та рішення міської ради від 23.11.2011 №726 «Про за-
твердження Положення про порядок оформлення оренди 
об’єктів комунальної власності міста».

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

Управління земельних ресурсів виконкому міської ради.
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Через п’ять років в Україні  
не залишиться мобільних телефонів
Портативні гаджети генеруватимуть до 90% світового  
мобільного трафіку
За даними мобільного оператора 
«Київстар», з початку року 640 тисяч 
його абонентів перейшли на смартфо-
ни. І тепер у мережі оператора вже 
2,56 млн. «розумних» мобілок.

У «МТС-Україна», 
другого за абонбазою 
оператора України, 
виявилося ще більше 
абонентів із смартфо-
нами – майже близь-
ко 3 млн. Це на 1 млн. 
більше, ніж торік.

iOS може  
наздогнати 
Android

Зростання кількості 
смартфонів в Україні 
відбувається в осно-
вному за рахунок при-
строїв на операційних 
системах iOS і Android.

Як розповіли «Ко-
ментарям» у life:), 
два роки тому темпи 
зростання мобілок на 
Android були просто 
приголомш у ючими 
(+1639% за рік). За-
раз вони стабілізува-
лися: з серпня 2011-го 
Android-пристроїв у 
мережі life:) стало на 
326% більше. У мере-
жі «Київстар» зараз 
564 тисячі «андроїдів», 
«МТС» – 640 тисяч.

Мобільна операцій-
на система від Apple 
поки що не така попу-
лярна: 219 тисяч або-
нентів «Київстар» і 
221 тисяча абонентів 
«МТС» користуються 
iPhone різних поколінь. 
При цьому кількість 
смартфонів Apple в 
Україні росте однако-
вими темпами. За дани-
ми life:), у 2010-2011-му 
приріст склав 156%, в 
2011/2012-му – 115%.

«Українці, як і ра-
ніше, надаватимуть 
перевагу пристроям 
на базі ОС Android, 
оскільки вони най-
більше відповідають 
потребам за критері-
ями ціна-якість. Буде 
також рости і кіль-

кість користувачів 
пристроїв iOS, осно-
вною перевагою яких 
є інноваційність і не-
стандартність, що ви-
кликатиме стабільний 
інтерес у аудиторії з 
високим рівнем дохо-
ду», – розповів «Ко-
ментарям» директор з 
маркетингу life:) Денис 
Захаренко.

Windows  
зістрибнула  
з комп´ютерів 
у мобілки

Спроби корпора-
ції Microsoft при-
вчити споживача до 
своєї мобільної ОС 
Windows Phone поки 
що дають не найви-
щі результати. Рин-
кова частка Windows 
Phone на найбільших 
європейських ринках 
становить 5%, у США 
– близько 3%. Хоча на-
віть із такими показ-
никами їй удалося обі-
гнати Blackberry.

Українські успі-

хи мобільних ОС від 
Microsoft не мож-
на назвати видатни-
ми: частка Windows 
Phone/Mobile в мере-
жах мобільних опера-
торів становить менше 
ніж 4%. Хоча щороку 
їх кількість у кожного 
з операторів росте на 
1-5%.

Напередодні ви-
ходу чергової ОС 
– Windows Phone 8 
– Microsoft зробила 
ставку на співпрацю з 
виробниками мобілок. 
Мобільна «операцій-

ка» буде представлена 
наприкінці жовтня, 
але «для приманки» 
споживачам уже пока-
зали смартфони Nokia 
і HTC, що працюють 
із нею.

Дивним чином оби-
дві презентації від-
булися незадовго до 
початку офіційних 
продажів останньої 
моделі смартфона 
Apple. Мабуть, це була 
спроба «відрадити» 
споживачів від спон-
танної купівлі iPhone 5 
і попросити їх «трош-
ки почекати» виходу 
Windows Phone 8.

Нові Nokia Lumia 
920, Nokia Lumia 820, 

а також HTC WP 8x 
і HTC WP 8s зовні 
дуже схожі, оскільки 
у Microsoft свої вимо-
ги до дизайну парт-
нерських пристроїв. 
Але, судячи з усього, 
за задумом споживач 
повинен «купитися» 
не на дизайн або ім´я 
виробника, а на красу 
Windows Phone 8.

«Ми, як і рані-
ше, робимо став-
ку на Android. Наші 
Windows-смартфони 
розраховані на іншу 
аудиторію: людей, 
які цілеспрямова-
но прийдуть в мага-
зин за пристроєм на 
Windows Phone 8», – 

розповів кореспон-
дентові «Комен-
тарів» головний 
дизайнер HTC 
Скотт Кройл.

Можливо, HTC 
стане виключен-

ням і дійсно знайде 
принципових фана-

тів Windows Phone. 
Але в Nokia, яка з 2011 
року продає смартфо-
ни на Windows Phone 
7, вже дійшли висно-
вку, що флагмани кра-
ще поширювати через 
операторів.

В Україні мобільні 
оператори практично 
не субсидують смарт-
фони. Але у кожного 
з них в арсеналі є бю-
джетні пристрої під 
власним брендом. Що 
працюють, до речі, на 
базі Android.

Нові  
платформи поки 
що не можуть 
прогнати «бабу-
сю» Symbian

Скільки не проро-
кували б «андроїдам» 
швидке захоплен-
ня ринку, це навряд 
чи станеться днями.  
Принаймні, в Україні 
«осі» від Google нале-

жить спочатку обігна-
ти спадщину Nokia – 
мобільну ОС Symbian.

За оцінками «Комен-
тарів», зараз Symbian 
обіймає більше ніж 
50% українського 
ринку смартфонів. У 
мережі «МТС» пра-
цює 1,6 млн. Symbian-
смартфонів, у мережі 
«Київстар» – 1,4 млн.

У life:) цифри не 
розкривають, але го-
ворять про 30% зрос-
тання Symbian у 2011 
році. Швидше за все, 
воно було пов'язане з 
хорошими продажами 
смартфонів Nokia 5230 
і 5800. Але за останній 
рік кількість Symbian-
смартфонів у мережі 
оператора знизилася 
на 3%, і ця тенденція 
продовжиться.

Найбільші шан-
си залучити в частку 
Symbian в Україні, при-
родно, є у Android. На-
самперед, через неви-
правдано високі ціни 
на «сірий» iPhone (він 
офіційно не представ-
лений в Україні).

Як би не розподіли-
лися частки мобільних 
пристроїв в Україні, 
зрозуміло одне: якщо 
30% темпи зростання 
смартфонів у мережах 
операторів зберігати-
муться, то через п’ять 
років в Україні їх буде 
близько 30 млн.  «Та-
ким чином, портативні 
гаджети (смартфони, 
планшети, ноутбу-
ки) генеруватимуть 
до 90% світового мо-
більного трафіку, об-
сяг якого, ймовірно, 
виросте до десяти ек-
забайт у місяць.  Я ду-
маю, що ця тенденція 
знайде відображення і 
на українському рин-
ку мобільного зв´язку, 
принаймні, сьогодні 
ми спостерігаємо всі 
передумови до цього», 
– резюмує Денис Заха-
ренко.

 Кількість смартфонів у мережах 
 українських операторів з кожним роком 

росте мінімум на третину.

Вікторія ВЛАСЕНКО. Джерело фото: Shutterstock

Почему  
на калькуляторе цифры  
возрастают снизу вверх,  
а на телефоне – сверху вниз?

Цифры на калькуляторе возрастают снизу вверх, а на клавиату-
ре телефона – сверху вниз. Это объясняется тем, что калькуляторы 
произошли от механических счётных машин, где цифры историчес-
ки принято располагать снизу вверх. Телефоны же долгое время 
были снабжены диском, и когда стал возможен выпуск кнопочных 
аппаратов с тональным набором, расположение цифр на кнопках 
решили сделать по аналогии с диском – по возрастанию сверху вниз 
с нулём на конце.

g А вы знали?

ТОП-6 культовых мобильных 
телефонов из прошлого

Прошло всего каких-то 10 лет, а 
мобильные телефоны кардинально из-
менились: от обыкновенных кнопочных 
аппаратов до сенсорных смартфонов. Так 
давайте же углубимся в воспоминания о 
мобильных телефонах, которые соверши-
ли технологический прогресс и просто по-
любились народу, пережив свое время.
1. Nokia 9210 Communicator

Этот на первый взгляд древ-
нейший мобильный орехокол 
– очень даже «разумный» 
телефон. Об этом мож-
но догадаться, открыв 
аппарат и заглянув во-
внутрь. Аппарат работал 
под управлением Symbian 
v6.0, Series 80 UI, был оснащен 
32-разрядным процессором с частотой 52 МГц 
и экраном с диагональю 4,5 и разрешением 640 
x 200 точек. Да что там «был» и «работал»! Не 
исключено, что и по сей день можно найти ра-
ботающие экземпляры на радиорынках или 
даже на руках у пользователей.

2. Siemens SL45
Этой модели случилось увидеть свет в 

практически незапамятные по мер-
кам мобильных телефонов време-
на – в сентябре 2000 года. Вообще, 
2000 год ознаменовался несколь-

кими моделями, которые облада-
ли уникальными для своего вре-

мени функциями. Benefon выпустил 
первый телефон с поддержкой GPS 

(Benefon ESC), Sony – с полифонией 
(Sony J5), Sharp совместно с оператором J-Phone 
где-то на японских просторах – телефон с фото-
камерой. А Siemens удачно продолжила свою 
линейку SL первой моделью с поддержкой карт 
памяти до 32 МБ и MP3-плеером.

3. Ericsson R520
Каждый раз, когда мы слышим сло-

во Ericsson, у нас перед глазами появ-
ляется этот грубоватый и неказистый 
телефон, глядя на который сразу 
думаешь: «Ну как можно делать та-
кую некрасивую технику». Ведь было 
полным полно кругленьких и милень-
ких Alcatel, странных, диковатых, но 
популярных Siemens. Были красивые телефоны 
Nokia и Sony.

4. Nokia 6310
Nokia 6310 вместе с Nokia 6310i, 

увидевшей свет через год, оказа-
лись более массовой моделью, чем 
Ericsson R520. И нам кажется, что если 
покопаться в закромах, то прибли-
зительно в каждой второй семье об-
наружится заброшенный и забытый 
экземпляр этого телефона, который к 
тому же успел пройти через несколь-

ко семейных рук и уже практически стал релик-
вией.

5. Samsung S100
Вместе с эрой кнопочных 

телефонов уходит в небытие 
и некогда невероятно 
популярный форм-фактор 
телефонов – раскладушки. 
На заре своей популярнос-
ти (имеется ввиду не 1996 
год, когда Motorola выпустила самую первую 
раскладушку, а год так 2001-2003-й) это были 
реально дорогие и редкие аппараты, одинаково 
желаемые и сильной, и слабой половиной поль-
зователей мобильной связи. Активно взялась 
за раскладушки компания Samsung, выпустив 
грядку «первых в мире раскладушек». 

6. Motorola RAZR V3
Тонкий металлический корпус, 

четкие ровные линии, дерзкая 
внешность – все это оправдывает 
имя RAZR, то есть «лезвие». Не-

смотря на то, что модель к 
тому же была флагманской, 
ее технические возможности 

не поражали воображения: miniUSB-
порт, VGA-камера, GRPS класс 10, возможность 
воспроизводить видео, ставить на звонки MP3-
мелодии, телефонная книга на 1000 ячеек.

Техно

Где находилась одна из самых уединённых те-
лефонных будок и почему её демонтировали?

В 1960 году в калифорний-
ской пустыне Мохаве была уста-
новлена телефонная будка. Она 
находилась в 24 километрах 
от ближайшего шоссе и полу-
чила известность как одна из 
самых уединённых телефонных 
будок в мире. В 1997 году один 
американец узнал о будке и 
стал звонить туда, пока ему не 
ответили. После этого случая 

будка быстро стала набирать 
популярность, к ней стало ез-
дить много людей, жаждущих 
общения, чтобы отвечать на 
звонки от случайных собеседни-
ков. Впоследствии будка была 
отключена и демонтирована, 
так как экологи стали опасать-
ся нежелательных последствий 
для национального парка от 
этих посетителей.
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g Письма погибшего солдата

Сын знает, с какой скоростью следовал и где оста-
навливался тот поезд-литер из Кривого Рога. В его 
«теплушках» ехали на Юго-Западный фронт бойцы и 
командиры только что сформированной на Криворо-
жье 147-й стрелковой дивизии. Среди всех остальных 
и красноармеец Александр Мишенко.

Он пообещал молодой жене, что 
будет слать открытки с каждой 
станции, где поезд, хотя бы на не-
сколько минут, остановится. 

– Мы получили две открытки, – 
рассказывает сын погибшего фрон-
товика Василий Мишенко. – На 
штемпелях можно было разобрать 
станции Звенигородка и Казатин. 
Отца, конечно, я не помню. Родил-
ся уже после того, как он пропал без 
вести. До сих пор ищу его следы.

Собственно, от Василия Алек-
сандровича мы и доведались о 
славном защитнике Отечества, ря-
довом бойце громадного советско-
германского фронта. Вклад таких 
людей, как Александр Мишенко, в 
Победу просто не оценим. Это – их 
жизни, которые отобрала война. 

Александр Сергеевич Мишенко 
родом из с. Андреевка Широков-
ского района Днепропетровской 
области. В местной церковной 
книге осталась запись от 21 сентя-
бря 1909 года. Крестьянского рода, 
хлеборобского, а еще – казацкого и 
чумацкого. Придет время, и тихое 
сельское бытие будет так сотрясать, 
что люди побегут от своих мазанок 
как можно дальше. Ушла в город и 
семья Мишенко.

Сын Александр в Кривом Роге 
с 1934 года. При своем начальном 
образовании успешно окончил кур-
сы шоферов. Машины еще были 
диковинками на улицах, однако их 
становилось с каждым годом все 

больше. Александр Мишенко во-
дил обыкновенный пассажирский 
автобус по самому длинному во 
всей Украине маршруту. От кри-
ворожской площади им. Сталина 
(теперь Освобождения) до шахт 
рудника им. Орджоникидзе (РУ 
им. Ленина).  Смена за сменой, день 
за днем. По такой длинной трассе 
можно было лихо стать водителем-
«миллионером». 

В конце 30-х Александр Мишен-
ко попал под мобилизацию. Вско-

ре армия ушла на Запад, а потом 
мерзла в лесах Карелии. Мишенко-
младший сохранил до наших дней 
свидетельство о браке его родите-
лей. Крестьянский сын Александр 
взял в жены такого же сословия де-
вушку Ульяну. Сама она из Никола-
евских краев, а в Кривом Роге рабо-
тала мотористом прессового стана 
на зубощеточной фабрике, что до 
войны квартировала на МОПРе. 
Документ той эпохи свидетельству-
ет, что молодые вручили друг другу 
скромные кольца, далеко не из зо-
лота, 30 апреля 1941 года. Выходит, 
прожили вместе чуть более двух 
месяцев. Все это короткое время 
жена продолжала клепать зубные 
щетки, которые уже скоро не будут 
никому нужны, а муж водил авто-
бус по накатанной с годами трассе. 

И вот началась война. Уже в пер-
вых числах июля Александр Ми-
шенко передал ключи от автобуса 
завгару и ушел в армию. Как раз за-
канчивалось формирование 147-й 
стрелковой дивизии под командо-
ванием полковника Саввы Потехи-
на. Когда Александр прощался со 
своей Ульяной, пообещал, что пи-
сать будет часто и весточки слать с 
каждой станции, даже полустанка, 
если поезд замедлит движение. А 
оно было в одном направлении – на 
войну.

«Дорогая моя Уля! Вчера мы 
стояли с тобой на перроне. Всегда 
об этом буду помнить. Жди. Твой 
Сашко. Ст. Звенигородка».

Дата на открытке отсутствует. 
Неразборчивы буквы и цифры на 
штемпеле. 

«Дорогая моя Уля! Едем очень 
быстро. Остановок не было от са-
мой Звенигородки. Видимо, очень 
нужны там. Твой Сашко. Станция 
Казатин».

«Там» – это, конечно, на фронте. 
Уехал человек на войну и бесследно 
пропал. Ни могилки, ни холмика. А 
у него родился сын. Жена прожи-
ла жизнь длиной в девяносто лет. 
Хранит сын память об отце. Вот эти 
фотодокументы напоминают ему 
о родном человеке. Они друг друга 
никогда не видели…

 А.С.Мишенко (1934 г.).

 А.С.Мишенко с друзьями-курсантами Осоавиахима (1938 г.).

ЮВІЛЕЙ

ЄДИНА  
СЕРЕД ЖІНОК

Цей номер «Червоно-
го гірника» за далекими 
морями розкрити не змо-
жуть, а ось в Інтернет-ва-
ріанті його неодмінно про-
читають.

Про це знає дочка цієї кра-
суні – Галина. Важко навіть 
уявити, що цій вродливій жін-
ці, яку бачите на фото, напере-
додні 2013 року виповнилося 
б 90. 

Родом Анастасія Черепан-
нікова з Алтаю. Трудову ді-
яльність почала юнь-юнню на 
легендарному Новокузнець-
кому металургійному заводі в 
Кузбасі. У розпал Сталінград-
ської битви підписала відо-
зву воїнам-захисникам фор-
теці на Волзі. За це одержала 
особливу подяку від Верхо-
вного Головнокомандуючого 
Й.Сталіна. 

У 1948 році Анастасія разом 
із родиною приїхала на відбу-
дову «Криворіжсталі». Цьому 
заводу віддала двадцять ро-
ків життя. На посаді машиніс-
та вагоно-терезів стала заслу-
женим металургом України. 
Чи не єдина серед жіноцтва 
КМЗ. 

Дочка Галина цей но-
мер «Червоного гірника» 
обов’язково «пережене» по 
Інтернету. Десь у далеких мо-
рях ведуть свої кораблі брати 
Черепаннікови. Обидва – ка-
пітани суден далекого плаван-
ня. Серед морської стихії зга-
дають про  материн ювілей. 
Вічна їй пам’ять.

Те две памятные станции

 Свидетельство о браке.

 А.С.Мишенко (1935 г.).

 А.С.Мишенко (справа) на 
финском фронте (1939 г.).

ЯКОСЬ ЛІТНІМ 
РАНКОМ

Кінець 50-х. Літо. Ранок. 
Проспект К.Маркса. Місто 
прокинулося. Хтось вийшов 
на балкон, аби зробити фі-
зичні вправи чи просто дих-
нути свіжого повітря. Купка 
городян прагне прохолодного 
напою. І ніяких тоді «пепсі», 
а звичайний квас із чистого 
хліба. Забули ми про свій на-
ціональний напій. Публікуєть-
ся вперше.

ТРЕСТОВИЙ ВЕЛЕТ
Колись юрба хлоп-

чаків бігла за таким 
ось «ЗІСом», що долає 
проспект Карла Маркса 

та повертає на вулицю Леніна, 
і радісно вигукувала: «Авто-
бус без «носа»! Цей перший 
вітчизняний автобус і справді 
«сховав» свого двигуна в за-
лізних нетрях. На фото – ве-
лична споруда тресту «Дзер-
жинськруда». Надворі кінець 
1950-х. Публікується вперше.

СПОРУДА ВІРИ
Мабуть, це останнє фото «живого» ще собору, 

що височів над в’їздом до Карнаватки. Служив 
людям, ніколи в його стіни нікого насильно не 
заганяли. Миряни йшли за своєю вірою. І ви-
никла у якійсь порожній голові думка підірвати 
церкву. І такий злочин стався.

Архіваріус
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g  До уваги пасажирів

Розклад руху поїздів по вокзалу  
Кривий Ріг-Головний

ПРИМІСЬКЕ СПОЛУЧЕННЯ
№ 

по-
їзда

Маршрут курсування Час від-
правлення  
з початко-

вого пункту

Дні 
курсу-
вання

Час при-
буття на 
вокзал

Час 
зу-

пин-
ки

Час від-
правлення з 

вокзалу

Час 
прибут-
тя в кін-

цевий 
пункт

6467 Кривий Ріг-Гол. – Тимкове 05.45 щодня - - 05.45 07.00
6404 Кривий Ріг-Гол. – Дніпропет. Півд. 06.23 по 5, 7 

дням
- - 06.23 12.15

6411 Верхівцеве – Кривий Ріг-Гол. –  
Дніпропетровськ

03.26 щодня 05.40 20 06.00 09.40

6451 Кривий Ріг-Гол. – Інгулець 06.38 щодня - - 06.38 07.40
6501 П’ятихатки – Кривий Ріг-Гол. – Апост. 04.27 щодня 06.40 - 6.50 07.43
6538 Кривий Ріг-Гол. – Дніпропетровськ 06.00 щодня - - 06.00 09.40
6466 Долинська – Кривий Ріг-Гол. 05.00 щодня 07.24 - - 07.24
6471 Нікополь – Кривий Ріг 05.13 щодня 07.35 4 07.39 07.47
6506 Кривий Ріг-Гол. – П’ятихатки 08.16 щодня - - 08.16 10.30
6468 Тимкове – Кривий Ріг-Гол. 07.00 щодня 08.46 - - 08.46
6472 Кривий Ріг-Гол. – Нікополь 08.12 щодня - - 08.24 10.43
6022 Апостолове – Дніпропетровськ щодня 54 10.33 14.07
6453 Інгулець – Кривий Ріг-Гол. 08.15 щодня 09.23 - - 09.23
6011 Дніпропетровськ – Кривий Ріг 07.00 щодня 11.10 5 11.15 11.24
6474 Кривий Ріг – Нікополь 12.12 щодня - - 12.12 14.32
6032 Кривий Ріг – Дніпропетровськ 12.02 щодня 12.12 5 12.17 15.59
6485 Нікополь – Долинська 09.55 щодня 12.26 6 12.32 14.25
6505 П’ятихатки – Кривий Ріг-Гол. 10.35 щодня 12.52 - - 12.52
6027 Дніпропетровськ – Кривий Ріг 12.57 щодня 16.59 4 17.03 17.12
6507 П’ятихатки – Кривий Ріг-Гол. 14.42 щодня 17.00 - - 17.00
6476 Долинська – Нікополь 15.05 щодня 17.08 17 17.25 19.46
6477 Нікополь – Тимкове 14.57 щодня 17.22 5 17.27 18.42
6510 Кривий Ріг-Гол. – П’ятихатки 17.31 щодня - - 17.31 19.42
6042 Кривий Ріг – Дніпропетровськ 17.43 щодня 17.54 6 18.00 21.43
6455 Кривий Ріг-Гол. – Інгулець 18.26 щодня - - 18.26 19.29
6407 Дніпропетровськ Півд. – Кривий Ріг-

Гол.
13.18 по 5, 7 

дням
19.14 - - 19.14

6509 П’ятихатки – Кривий Ріг-Гол. 17.16 щодня 19.33 - - 19.33
6537 Дніпропетровськ – Кривий Ріг-Гол. 16.19 щодня 19.57 - - 19.57
6479 Нікополь – Кривий Ріг-Гол. 17.47 щодня 20.09 - - 20.09
6512 Кривий Ріг-Гол. – П’ятихатки 20.15 щодня - - 20.15 22.31
6478 Тимкове – Кривий Ріг-Гол. 19.02 щодня 20.23 20.23
6465 Кривий Ріг-Гол. – Долинська 20.30 щодня - - 20.30 22.24
6480 Кривий Ріг-Гол. – Нікополь 20.37 щодня - 20.37 23.03
6457 Інгулець – Кривий Ріг-Гол. 20.12 щодня 21.21  - - 21.21

Для зручності пасажирів при оформленні проїзних до-
кументів в квиткових касах вокзалу передбачена оплата ко-
ристування постільною білизною, вартість якої складає 14 
грн. 50 коп., та оплата чаю в вагоні, вартість однієї склянки 
становить 3 грн. Пасажир може оформити одну, дві або три 
склянки чаю.

На вокзалі Кривий Ріг–Головний також надаються  
такі послуги (вартість у грн.):

* ксерокопіювання - 0.50 (1 аркуш)
* підзарядка мобільних телефонів 
   та ноутбуків - 2.60 (1 год.)
* послуги носія - 5.80 (1 місце)

* користування залом очікування 
   в «Сервіс-центрі» - 5.40
* користування службовим телефоном - 1.60
* замовлення квитків по телефону - 18.50
* оформлення групових замовлень - 17.00 (1 квиток)
   та інші.

В складі поїзда № 76 «Кривий Ріг – Київ» по понеділках та 
четвергах курсує багажний вагон.

Телефони довідкового бюро: 408-43-70, 408-43-71 (цілодо-
бово)

Телефон столу замовлень квитків: 408-43-79 (з 8.00 до 
20.00)

МІЖМІСЬКЕ СПОЛУЧЕННЯ
№ 

по-
їзда

Маршрут курсування Час 
при-

буття

Дні курсування Час 
зупин-

ки

Час 
відправ-

лення

Час прибут-
тя в кінце-
вий пункт

146 Київ – Сімферополь 00.13 щодня 16 00.29 10.25
209 Київ – Миколаїв 00.45 28, 29, 30/12.12 р.  

2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14/01.13 р.
6 00.51 06.18

210 Миколаїв – Київ 03.47  27, 28, 29/12.12 р. 
1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13/01.13 р.

10 03.57 12.23

102 Київ – Херсон 04.53 щодня 10 05.03 09.10
146 Сімферополь – Київ 05.13 щодня 17 05.30 13.34
375 Харків – Херсон 08.03 щодня 10 08.13 14.07
120 Львів – Запоріжжя 09.30 з 26/12 по 11/01.13 р. щодня (непарні) 21 09.51 14.15
74 Кривий Ріг – Москва непарні 11.00 11.30
73 Москва – Кривий Ріг 12.36 парні
76 Київ – Кривий Ріг 05.56 щодня
120 Запоріжжя – Львів 17.36 з 25/12 по 10/01.13 р. щодня (парні) 26 18.02 12.05
144 Кривий Ріг – Сімферополь непарні 19.47 05.40
144 Сімферополь – Кривий Ріг 06.19 парні
76 Кривий Ріг – Київ щодня 21.15 05.35
375 Херсон – Харків 21.57 щодня 10 22.07  10.20
102 Херсон – Київ 23.42 щодня 15 23.57 08.24

Криворізька дирекція залізничних перевезень.

g Безпека життя

Обережно,  
природний газ!
Благо цивілізації, що змінило 
життя людей на краще.  
На таке визначення блакитне 
паливо цілком заслуговує. 
Втім, безтурботність при його 
використанні змушує здригнутися.

Приміром, як у випадку, що стався в грудні в 
Харкові, де в квартирі вибухнув газовий балон. У 
результаті четверо людей загинуло, вісім – отри-
мало травми. Людей з постраждалого будинку від-
селили. Системи газопостачання та електропос-
тачання житлового будинку відключено.

З метою попередження нещасних випадків при 
користуванні газом у побуті ПАТ «Криворіжгаз» 
нагадує:
Особи, які користуються газовими 
приладами та апаратами,  
зобов’язані:

Забезпечити підтримання в належному стані га-
зопроводів і газового обладнання.

Не залишати без нагляду працюючі газові при-
лади. Слідкувати за нормальною роботою газового 
обладнання, димоходів і вентиляції, перевіряти 
тягу до ввімкнення і під час роботи газових при-
ладів з відведенням продуктів згорання газу в ди-
мохід. Періодично очищати від сміття, битої цегли 
«кишеню» димоходу.

При закінченні користування газом закрити кра-
ни на газових приладах і перед ними.

При несправності газового обладнання (у тому 
числі автоматики безпеки приладів) викликати 
працівників газового господарства.

При появі в приміщенні запаху газу негайно при-
пинити користування газовими приладами, закрити 
крани на приладах і перед ними, відкрити вікна для 
провітрювання приміщень, викликати аварійну 
службу газового господарства за телефоном 104.

Не запалювати вогню, не курити, не включати 
освітлення і електроприлади, не користуватися 
електродзвінками.

Не заносити в житлові приміщення та не вста-
новлювати самовільно газові балони в будинках, 
де таке газове обладнання не передбачено проект-
ною документацією та відсутня реєстрація балона і 
абонент не отримав інструктаж у спеціалізованому 
підприємстві газового господарства.
Абонентам забороняється:

Виконувати самовільну газифікацію будинку 
(квартири, садового будиночка), перестановку, за-
міну й ремонт газового обладнання.

Вносити зміни в конструкцію газових приладів, 
змінювати улаштування димових і вентиляційних 
систем (каналів), заклеювати вентиляційні канали, 
замуровувати «кишеню» і люки, що призначають-
ся для очищення димоходів.

Відключати автоматику безпеки і регулювання, 
користуватися газом при несправних газових при-
ладах, автоматиці, арматурі і газових балонах.

Користуватися газом при порушенні щільності 
кладки, штукатурки (тріщини) газифікованих пі-
чок і димоходів.

Користуватися газом після закінчення терміну 
дії акта про перевірку і очищення димових та вен-
тиляційних каналів.

Користуватися газовими приладами при зачи-
нених кватирках, жалюзійних решітках, решітках 
вентиляційних каналів, щілинах під дверима ван-
них кімнат і кухонь, при відсутності тяги в димохо-
дах і вентиляційних каналах.

Залишати працюючі газові прилади без догляду, 
крім розрахованих на безперервну роботу і що ма-
ють для цього відповідну автоматику.

Допускати до користування газовими прила-
дами дітей дошкільного віку, а також осіб, які не 
контролюють свої дії, не знають правил користу-
вання цими приладами.

Використовувати газ і газові прилади не за при-
значенням. Користуватися газовими плитами для 
опалення приміщень.

Користуватися приміщеннями, де встановлено 
газові прилади, для сну і відпочинку.

Актуальна тема
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g Кроссворд новогодний

1. Кто первым встречает Новый 
год? (Жители островов архипелага Фиджи).

2. Когда появилась на елке Сне-
гурочка? (После того как о ней рассказал  
А.Н. Островский в своей пьесе).

3. Что вы знаете о коньках? Ког-
да они появились? Их первона-
чальное название. (Первые коньки из 

кости были найдены при раскопках стоянки 
древнего человека бронзового века. В России 
Петр I собственноручно выточил первые метал-
лические коньки в 1697 г., тогда их называли 
скороходами. Коньки назвали коньками, когда 
их стали украшать фигурками коней).

4. С какого года стали отмечать 
1 января?
(С 1700 года специальным указом Петр I ввел 

празднование Нового года 1 января и велел в 
этот день веселиться и друг друга поздравлять).

5. Шуточные вопросы:
– Стукач Деда Мороза. (Посох)
– Объект художественного творчества Деда 

Мороза? (Окно)
– Прозвище Деда Мороза? (Мороз, красный нос)
– Предположительный возраст Деда Мороза? 

(Одна тысяча лет).

g Между тем

45
До Нового года осталось 
5 дней. Организованные 
хозяйки уже навели дома 
полный марафет, а обычные 
– все еще сомневаются, стоит 
ли оно того?

Многие просто не знают, за что схва-
титься! Мы составили список из 45 пун-
ктов, который поможет вам выкинуть 
ненужные вещи и встретить 2013 год в 
чистом и уютном доме.

 ИТАК
1. Прошлогодняя елка.  2. Старые или 

просто надоевшие елочные игрушки. А 
также те, которые ни в этом, ни в прошлом 
году не захотелось повесить на елку.  3. 
Надколотая посуда.  4. «Важные» бумаж-
ки, письма, чеки и квитанции. На самом 
деле важные аккуратно сложить в папоч-
ку.  5. Одежда, которую не носили более 
года. 6. Нижнее белье, которое не покида-
ло уютного ящика более трех месяцев.   7. 
Обувь, которая не пригодилась в течение 
двух лет.  8. Вещи и аксессуары, из которых 
выросли ваши дети.  9. Исписанные ручки.  
10. Неработающая бытовая техника.  11. 
Не отмывающиеся и надоевшие плафоны 
и люстры.  12. Детские игрушки, которыми 
ребенок давно не играет. 13. Все, что напо-
минает о чем-то плохом и портит настро-
ение.  14. Все, что мешает убрать дом к 
празднику. 15. Тапочки стоптанные, даже 
если привычные. В Новый год – с новыми 
тапочками!  16. Его Величество «Целлофа-
новый пакет с целлофановыми пакетами».  
17. Шампуни и другие флакончики, в ко-
торых уже почти ничего не осталось.  18. 
Хилые растения.  19. Ненужные коробки 
от подарков.  20. Надаренные безделуш-
ки.  21. Старые календари.   22. Кипу газет 
и журналов.  23. Кучу баночек, хранящих-
ся «на всякий случай».  24. Затертый при-
дверный коврик.  25. Вещи, отложенные 
«для дачи». 26. Запчасти к велосипеду. 
Особенно если учесть, что сам велосипед 
давно выброшен или отдан (то же для ав-
томобиля).  27. Старые часы, из которых 
давно улетела кукушка.    28. Сломанная 
соковыжималка.  29. Обиды, неприятно-
сти года.  30. Косметика с истекшим сро-
ком годности.  31. Подсохшие лаки для 
ногтей, которые долго сохнут и не ложатся 
красиво.  32. Аудио- и видеокассеты.  33. 
Старые мобильные телефоны и зарядки 
к ним.  34. Компьютеры и детали от них, 
которые морально устарели.  35. Остатки 
стройматериалов.  36. Все рекламные бу-
клеты и каталоги.    37. Пустые коробки из-
под техники и аппаратуры.  38. Вообще все 
лишнее, что годами хранится на балконе.  
39. Ненужные компьютерные файлы, про-
граммы.  40. Просроченные лекарства.  
41. Старые выдохшиеся 
специи.  42. Надоевшее 
постельное белье. 
43. Поломанные за-
колки и расчески.  
44. Учебники и кон-
спекты лекций. Вни-
мание! Пункт для 
тех, кто уже обменял 
все это хозяйство на 
диплом.  45. Письма и 
sms бывших.

вариантов того, 
что можно 
выкинуть из 
дома 
до Нового года

Новорічні привітання
Обов'язково надішли смс з Новим роком своїм рідним і близьким!

Пусть Змейка в этот год Много счастья принесет!Сколько снега за окном,Столько теплоты в ваш дом!Сколько лампочек в гирлянде,Столько радости во взгляде!Сколько пузырьков в фужере,Столько же удачи в деле!Сколько за столом гостей,Столько радостных вестей!Сколько праздничных одежд,Столько сбывшихся надежд!

НОВОГОДНЯЯ  
ВИКТОРИНА

Вечер 31-го декабря, 
супружеская пара вся в 
сумках, кульках и 
пакетах спешит 
домой. Под сте-
ной валяется на-
б р а в ш и й с я 
алкаш. Жена 
недовольно 
ворчит:

– Все нор-
м а л ь н ы е 
люди уже гу-
ляют, а у нас 
вечно все в 
пос ле д-
ний мо-
мент. . .

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 2. Только под Новый … будущее зависит от меню. 5. На водочных бутылках кратко и точ-

но изложен рецепт правильного застолья: 40% – спиртное, остальное – … (еда перед едой). 
6. Древнегреческое название потопа, ставшее названием всякого разрушительного явления. 

11. Танец вокруг новогодней елки. 13. Как называется сильный ветер со снегом, который порой 
разыгрывается в рождественскую ночь? 14. Пассия барана. 15. «Снежное шоу» этого клоуна за-
служенно признано театральной классикой ХХ века. 18. День перед праздником. 19. Антилопа 
родом из Африки. 20. Эта россиянка создала первый в мире музыкальный театр для детей. 
22. Сказочный летательный аппарат. 25. Кол, на который не стоит лезть. 26. Русский писатель, 
рассказавший о невероятных приключениях, произошедших в «ночь перед Рождеством». 28. 
Знаменитая река, из которой сбежали все крокодилы. 30. «Женщина без разговора – что … 
без забора» (поговорка). 31. Деталь одежды – не всегда подходящее вместилище для подарка 
от Санта-Клауса. 32. «Елочка, елка, Лесной аромат, Очень ей нужен Красивый …» 34. Ярый 
болельщик. 35. Такой порядок надо обеспечить в учете, чтобы бухгалтерам не задерживаться 
на работе и хорошо повеселиться на праздник. 37. Борода Дедушки Мороза. 38. Хулио у Игле-
сиаса. 39. Вишневый у Чехова. 44. Прогулка по подиуму. 45. Кукла для демонстрации одежды, 
которая встречает Новый год в витрине магазина. 47. Новогоднее застолье во времена царя 
Гороха. 48. «Взлетная полоса» для дыма либо банкрота. 49. Чин Мороза, идущего дозором. 
51. Именно их Санта-Клаус запрягает в свои сани. 54. Имя, которое окрыляет кинозвезд и 
гроссмейстеров. 55. Новогодний бал. 56. Животное, ставшее символом наступающего года 
по восточному календарю. 58. Экзаменатор теории. 60. Частичка бенгальского огня. 63. 
Гараж, полный самолетов. 65. Болгарская столица юмора. 66. Тропический плод,  напоми-

нающий большую елочную шишку. 68. Эта скандинавская столица ежегодно 
дарит рождественскую ель Лондону. 70. Дерево с лапами. 71. Древне-

греческий раб, провожавший ребенка в школу. 72. Глава страны, по-
здравляющий всех россиян с Новым годом. 73. Европейская страна, где по 

традиции прямо из окон в Новый год выбрасывают старые вещи. 74. Способ 
покорения крепости или сердца любимой. 76. Это дерево, выращенное в 
кадке, в старину наряжали вместо елки. 77. Подходящий головной убор 

для снеговика. 78. Район столицы РФ, снабжающий страну новогод-
ними телепрограммами.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. «Взрывоопасное» елочное украшение. 3. Хрустящая ко-

рочка снега. 4. Истина, на которую не хватило до-
казательств. 7. Место в церкви, откуда читают рож-

дественскую проповедь. 8. Перина на диете. 9. 
Инструмент «елочного браконьера». 10. Приехав-
ший на оленях Санта. 12. Итальянская госпожа. 
16. «Седок» за партой. 17. Снежный домик, в ко-
тором встречают Новый год канадские эскимосы. 
18. Заливная спортплощадка. 21. Феерия пада-
ющей воды на Ниагаре. 22. Четверть квадро. 23. 
Старинный рождественский обряд с участием 
ряженых. 24. Глыба замерзшей воды. 27. Друзья 
и знакомые, собравшиеся за вашим новогодним 
столом. 29. Заместитель директора института 

волшебства НУИНУ в новогодней сказке 
«Чародеи», блистательно сыгранный 

Валентином Гафтом. 33. Праздничные 
дни между Рождеством и Крещением. 
36. Домик, в котором зимуют пчелы. 
39. Неполная темнота. 40. Изготови-
тель эля или портера. 41. Напиток из 
бобов. 42. Тара для новогодних подар-
ков. 43. Что предшествует новогодней 
ночи? 46. Наведение порядка в доме к 
Новому году. 47. Валенки по-сибирски. 

50. Фамилия ответственного ра-
ботника, старательно портившего 
«Карнавальную ночь». 52. Отво-
рот для цветка в петлице жени-

ха. 53. Откуда родом Санта-Клаус? 
57. Рукотворные новогодние осадки. 59. 

Прицепной «угольный склад» при па-
ровозе или коммерческий конкурс, 
торги. 61. Футляр для фотопленки. 62. 

Бокалы с каким напит-
ком поднимают в Фин-
ляндии в канун Нового 
года? 64. Застенчивый 

ворюга из романа «Две-
надцать стульев». 67. Бе-
лое покрывало Земли. 69. 
Самоцвет тайных страстей. 
72. Кулек от Деда Мороза. 75. 

Традиционный новогодний 
источник огонька.
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Новорічний  калейдоскоп



28 ЧЕРВОНИЙ ГІРНИК•№98(21324)•СЕРЕДА, 26 ГРУДНЯ 2012 РОКУ

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

g Топ-7

Поради від  
обжерливості 
на Новий рік
Новорічні свята – ви-
пробування не з легких 
для твоєї фігури та сили 
волі. Стільки калорій-
них смачних страв, 
плюс багато походів у 
гості, де неодмінно до-
ведеться пригощатися 
святковими стравами!

Дізнайся, як не переїдати під час 
новорічних свят.

Правила для стрункої фігури 
під час новорічних застіль.

1 Випий води. Тільки без 
газу, за півгодини до їжі. Також 

можеш замінити воду склянкою 
зеленого чаю без цукру.

2 Почни з легких заку-
сок. Наприклад, з овочевих 

нарізок, салатів без майонезу та 
фруктів. Якщо одразу накинешся 
на м'ясо, сири і ковбаси – важкість 
у шлунку гарантована.

3 Обмеж. Копчене, солене, 
жирне, смажене, гостре. Кіль-

ка секунд задоволення, дві годи-
ни печії та плюс два кілограми на 
стегнах. Тобі це треба? Замість коп-
ченого-соленого їж нежирний сир, 
рибу, оливки, свіжі овочі та желей-
ні десерти.

4 Не поспішай. Стримай 
швидкість ковтання страв. По-

спішати ж нікуди. Розтягни задо-
волення, насолоджуйся їжею, їж 
повільно, маленькими шматочка-
ми. Почуття ситості прийде швид-
ше, і ти точно з’їси порцію, безпеч-
ну для фігури.

5 Стеж за кількістю ал-
коголю. Якщо шампан-

ське – то не більше 2-х келихів. 
Від лікерів, десертних вин, кок-
тейлів, які дуже калорійні, краще 
відмовитися. Найбезпечніший 
алкогольний напій для фігури (за 
кількістю калорій) – це сухі або на-
півсухі вина.

6Роби паузи. Щоб не пе-
реїдати за святковим столом, 

дієтологи рекомендують частіше 
робити паузи під час прийому їжі 
й алкоголю. Наприклад, перерву 
на танці, на ігри, на спілкування з 
друзями, на конкурси тощо.

7 Лічи калорії. Звісно, не 
вголос, а подумки. Твоя фігура 

точно тобі подякує! У 100 г містить-
ся калорій: курка – 130, смажена 
свинина – 600, оселедець – 200, 
салат «Олів'є» – 300, торт «Напо-
леон» – 540, шампанське – 90, де-
сертне вино – 150, горілка – 235.

g Посміхніться
Свято Нового року – це вече-
ря, що закінчується сніданком.

Без хвороб

g  Боремось з похміллям

Як швидко  
відновити організм
Як співається у відомій пісні: 
«Чтобы нас никто не трогал с 1-го 
и по 13-е». Низка новорічних 
свят – ідеальний привід випити. 
А де випити – там і перепити.

Похмілля – жахлива річ, особливо для 
жінок. Їм завжди потрібно бути свіжими, 
підтягнутими і бадьорими. Насправді, від 
похмілля не так важко позбутися, і бігти в 
аптеку ні до чого, можна цілком обійтися на-
родними засобами (так-так, як показують у 
фільмах!).

Прокинувшись, відразу випийте велику 
кількість води, оскільки вона заповнить не-
стачу мінеральних речовин в організмі.

Випийте 1-2 склянки розсолу з-під кваше-
ної капусти, солоних огірків чи помідорів. 
Розсіл багатий іонами калію і магнію, допо-
магає утримати рідину в організмі.

Випийте квасу. Там міститься велика кіль-
кість вітамінів групи В і маса інших корисних 
речовин, які переходять із житнього хліба, 
що допомагає ефективно боротися з токси-
нами в організмі, які викликають похмілля.

Освіжаючий прохолодний довготривалий 
душ або тепла ванна з сіллю на півгодини 
дуже швидко підбадьорить мляве тіло.

Мед нейтралізує дію алкоголю. Прийміть 
пару ложок меду, тільки врахуйте: мед діє по-
вільно, але вірно!

Приготуйте простий гоголь-моголь: 2 си-
рих яйця змішайте з сіллю і випийте.

Добре освіжить пара склянок апельсино-
вого соку і хороша неспішна прогулянка по 
свіжому повітрю (особливо, якщо при цьому 
провітрите приміщення).

g  Здорова їжа

Правильне харчування 
в холодну пору року
Період з жовтня по квітень – досить важкий 
час для організму. Мороз і вітер сушать шкіру, 
волосся ховається під шапкою, не маючи мож-
ливості ковтнути свіжого повітря.

Сонце з'являється все рідше, 
настрій хронічно стає млявим 
і сонливим, довгі прогулянки 
перетворюються в перебіган-
ня з пункту А в пункт Б і, що 
найголовніше, – з нашого сто-
лу майже зникають фрукти і 
овочі, а разом із ними – вели-
чезна кількість таких потріб-
них вітамінів. І найгірше те, 
що організм, намагаючись хоч 
якось захиститися від холоду, 
накопичує підшкірний жир. 
Адже холоди провокують нас 
споживати більше калорійної 
їжі для того, щоб зігрітися.

Саме в холодну пору року 
нам хочеться чогось жирно-
го і поживного. А коли немає 
бажання готувати, то ми їмо 
консерви або напівфабрика-
ти. І справді, важко змусити 
себе харчуватися одними лег-
кими салатиками та фрукта-
ми, що ми без проблем роби-
мо влітку, в спеку.

Адже важка їжа хоч і зігрі-
ває нас, але, уживана в ненор-
мальних кількостях, може так 

«напхати» нас не тільки за-
йвою вагою, але і токсинами, 
що імунітет може не витри-
мати і дати збій. А це загро-
жує вже не просто нездужан-
нями... Відсутність імунітету 
робить нас легко уразливими 
для різного роду захворю-
вань, і не лише інфекційних.

Однак не треба впадати у 
відчай! Навіть в холоди можна 
розробити відповідну схему 

здорового харчування. Здоро-
ва їжа поліпшить стан вашої 
імунної системи, не дозволить 
контурам тіла розпливтися і 
подарує чудове самопочуття і 
відмінний настрій навіть в ко-
роткі і похмурі осінньо-зимо-
во-ранньовесняні дні.

1. Намагайтеся їсти помен-
ше картоплі – речовини, що 
містяться в ній, сприяють за-
кисленню крові.

2. Збільшіть споживання 

вітаміну С, що міститься в за-
морожених ягодах і квашеній 
капусті.

3. Подбайте про насичення 
організму вітаміном Е – вжи-
вайте не менше половини 
столової ложки соняшнико-
вої олії в день. Пам'ятайте, що 

нерафінована олія містить 
більше поживних речовин і 
краще засвоюється організ-
мом. Тому готувати краще на 
рафінованій олії, а неочище-
ну використовувати для «ві-
тамінних» салатів.

4. Взимку сильно відчу-
вається нестача вітаміну D. 
Дуже багато цього вітаміну 
міститься в печінці тріски і 
курячих яйцях.

g  Правила на воді 

g  Напиток бодрости

Чай с перцем  
снимет зимнюю усталость
Прекрасное средство для  бодрости – чай, 
приготовленный по рецептам йогов. Для 
одной большой чашки понадобится 4 штуки 
кардамона, 4 горошины черного перца, 3 шту-
ки гвоздики, имбирь и корица по вкусу.

 Перемолов пряности в 
кофемолке, залейте поро-

шок 250 мл теплой воды и 
варите на слабом огне 20 

минут. За 1-2 минуты до 
конца добавьте щепотку  
обычного черного чая, нем-
ного молока и чайную лож-
ку меда.

Пам'ятайте, що вітаміни легко «вимиваються« з організму цу-
кром. Тому в холодну пору року краще перейти на природні підсо-
лоджувачі. Підійдуть мед, рисовий сироп або ячмінний екстракт.

Плавання є відмінним способом зміцнити 
здоров’я і схуднути 
Твердження про те, що у воді людина спалює набага-
то більше калорій, ніж на суші, давно вже не новина.

Плавання вважається одним з 
найбільш корисних видів спорту, 
оскільки за допомогою плаван-
ня можна не тільки спалити за-
йві калорії, але і позбутися безлічі 
проблем, пов'язаних з хребтом і 
суглобами. Регулярні заняття пла-
ванням покращують кровообіг 
і газообмін в організмі. Так само 
плавання зміцнює роботу сер-
цево-судинної системи і тонізує 
м'язи. Але для того, щоб плавання 
було на користь, необхідно займа-
тися ним правильно.

 Для тих, хто хоче позбутися 
зайвих кілограмів за допомогою 
активних фізичних навантажень, 

плавання є найкращим варіантом. 
Але перш ніж почати регулярно 
відвідувати басейн, фахівці ра-
дять звернутися до діагностично-
го центру, для того, щоб з'ясувати, 
чи можна займатися плаванням 
і чи немає протипоказань. Після 
консультації з фахівцями можна 
сміливо відправлятися в басейн 
підкорювати водну стихію.
Для того, щоб не нашкодити 
собі, є декілька простих правил.
• Плавайте активно. Якщо ви бу

дете плавати в швидкому режи-
мі, то організм швидше почне 
спалювати зайві калорії, пере-
творюючи їх в енергію для вашо-
го організму.

• Аквааеробіка – порятунок для 
тих, хто не вміє плавати. Не вар-
то бути героєм, якщо ви не впев-
нені в тому, що добре плаваєте, 
запишіться на аквааеробіку, де 
під спостереженням тренера бу-
дете виконувати певні вправи.

• У перервах між запливами по-
лежіть на воді. Не слід стояти у 
воді, а також чіплятися за роз-
ділові лінії або бортик басейну. 
Для відпочинку між запливами 
найкраще просто полежати на 
воді, розслабившись.

• Оптимальна температура для 
пла вання 26-28°С. Якщо ж 
вода холодніша або тепліша, то 
спалювання калорій буде про-
ходити набагато повільніше.

• Чергуйте стилі плавання, а 
та кож робіть перепочинки. 
Баттер фляй – вид плавання, 
при якому спалюється най-
більше калорій. Найкраще 

чергувати стилі плавання кож-
ні 5 хвилин.

• Слідкуйте за харчуванням піс-
ля плавання. Плавання дуже 
стимулює апетит. Тому на час 
тренувань необхідно стежити 
за своїм харчуванням особли-
во ретельно.
Не можна плавати натщесерце 

або відразу після прийому їжі. 
Найкраще займатися плаванням 
через годину після їжі, інакше 
від тренувань буде тільки шкода.

Якщо дотримуватися цих пра-
вил, то плавання стане для вас 
не тільки засобом схуднення, а й 
методом зміцнення здоров'я.
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Без хвороб

На Дніпропетровщині під час сесії 
обласної ради було прийнято 
рішення про об’єднання у 2013 році 
однопрофільних лікувально-
профілактичних закладів, які 
фінансуються з обласного бюджету. 

На сьогоднішній день як 
у міських, так і в обласних 
лікарнях Дніпропетровщини 
пацієнтам надається спеціа-
лізована медична допомога: 
психіатрична, онкологічна 
тощо. Це призводить до ду-
блювання спеціалізованих по-
слуг у цих медичних закладах. 
Об’єднання таких лікарень  
дозволить ефективно вико-
ристовувати наявні медичні 
кадри та фінансові ресурси, а 
також підвищить якість на-
дання медичної допомоги.

«Об’єднання лікарень, 
що надають однакові спеці-
алізовані медичні послуги, 
дозволить зменшити ад-
мініс тративно-господар-
ські витрати на утримання 
бухгалтерів, юристів та 

інших функціонерів, що не 
належать до медичної ді-
яльності. Натомість це не 
призведе до скорочення 
медичного персоналу, а на-
впаки, дозволить додатково 
ввести посади, наприклад, 
заступників головного лі-
каря з медичної частини. 
Таким чином фінансові, ма-
теріально-технічні та фахові 
ресурси у медицині будуть 
використовуватися макси-
мально раціонально, що 
сприятиме підвищенню 
якості надання медичної 
допомоги у лікарнях облас-
ті», – сказала начальник го-
ловного управління охорони 
здоров’я Дніпропетровської 
облдержадміністрації Ва-
лентина Гінзбург.

 У 2009 році 
в результаті взаємодії громадськості і головного управління охорони здоров’я 

Дніпропетровської облдержадміністрації були об’єднані функції Дніпропетров-
ського обласного наркологічного диспансеру та Павлоградського наркологічного 
диспансеру. У результаті цього були виведені зайві (дублюючі в обох закладах) 
посади, що не стосувалися медицини. На це місце були прийняті висококваліфі-
ковані лікарі. Відкрився додатковий кабінет експертизи та  цілодобова лаборато-
рія. Організовано цілодобове чергування лікарів.

У 2011 році 
були об’єднані Дніпропетровська обласна станція переливання 

крові та Дніпродзержинська станція переливання крові. Це дозволи-
ло забезпечити якісними медичними послугами не тільки мешкан-
ців Дніпродзержинська, а й Вільногірська, а також Криничанського, 
Верхньодніпровського і Магдалинівського районів. Крім того, за 
рахунок скорочення адміністративно-управлінського апарату була 

введена нова посада – заступник головного лікаря з медичної час-
тини. Це дозволило підсилити контроль за якістю технології заготівлі 
крові та її компонентів. Обсяги заготівлі крові збільшилися на 18 %. 

У результаті об’єднання Криворізьких протитуберкульозних дис-
пансерів № 2 і № 4 були відкриті Бактеріологічна лабораторія та від-
ділення  хіміорезистентного туберкульозу.

У 2013 році, 
зокрема, планується об’єднання  Дніпропетровської міської клі-

нічної лікарні № 7  та Дніпропетровського клінічного об’єднання 
швидкої медичної допомоги. У цих медичних закладах надають-
ся переважно однакові медичні послуги жителям Кіровського та 
Червоногвардійського районів обласного центру. Обидві лікарні 
максимально наближені одна до одної. Пацієнти, які знаходяться 

на лікуванні у Дніпропетровській міській лікарні №7, отримують ме-
дичні консультації вузькопрофільних спеціалістів Центру первинної 
медико-санітарної допомоги №7. Об’єднання лікарні та клінічного 
об’єднання швидкої медичної допомоги дозволить пацієнтам отри-
мувати консультації вузькопрофільних спеціалістів в одному медич-
ному закладі, а не відвідувати декілька.

Валентина Гінзбург: 

«Об’єднання однопрофільних медичних закладів області  
дозволить додатково ввести посади медичного персоналу»

Дніпропетровська область вже має позитивний досвід боротьби з 
нераціональним використанням ресурсів у медицині шляхом об’єднання 
однопрофільних лікувально-профілактичних закладів.

g Виявимо  
      милосердя
У 6-річного  
Сергійка є шанс 
перемогти лейкоз!

Улітку нинішнього року 
6-річному Сергію Шевчику 
лікарі поставили діагноз – го-
стрий лімфобластний лейкоз 
(рак крові). Хлопчик уже сьо-
годні вміє читати й складати 
маленькі цифри, любить шаш-
ки, лото й пазли. Допомагає 
мамі вдома. Та його дитинство 
віднімає страшна хвороба. 
Примушує забути про все й бо-
ротися за кожну хвилину жит-
тя. У Сергійка є шанс перемог-
ти лейкоз: для цього необхідно 
пройти повний курс лікування. 
Його не можна переривати. 
Зараз Сергійко з матусею зна-
ходиться в ізраїльській клініці 
Шиба й лікування розпочато. 
Воно дуже дороге – від 175 
тисяч доларів до 205 тисяч 
доларів. У родині Шевчик уже 
немає коштів для оплати ново-
го рахунку. Тому батьки зверта-
ються до небайдужих людей з 
проханням допомогти вряту-
вати єдиного сина. Виявимо 
милосердя!

Телефон тата хлопчика Ми-
коли Шевчика: 050-19-16-347; 
0972805358

Сайт Сергійка: http:// 
shevchyksergii.ucoz.ru

Реквізити для надання до-
помоги: картка ПриватБан-
ку № 4405 8850 1632 8475, 
отримувач Шевчик Вероніка 
Вікторівна. Картка в Правекс-
Банку: ПАТК «Правекс-Банк», 
р/р 2924 50122, код ЄДРПУ 
14360920 МФО 380838. При-
значення платежу: поповнен-
ня картки за № 4390 4970 
0535 0101. Отримувач Шевчик 
Вероніка Вікторівна, інд. код 
2935019500. Призначення 
платежу – на лікування сина. 
Волонтер у Кривому Розі – Ма-
рина Юріївна Наполова, тел. 
0676007971.

g  Не варто розслаблятись – ще можна вакцинуватись

Узимку грип не дрімає, свою активність виявляє…
Зима вже повністю вступила у свої права, засніжило... Та 
так, що в багатьох містах, і насамперед у столиці, зава-
лило снігом головні транспортні артерії, паралізувало 
рух. Через негоду чимало вже й переохолоджень. А на 
гострі респіраторні вірусні інфекції вже перехворіло по-
над півтора мільйона українських громадян. 

Це, так би мовити, загальнодер-
жавна статистика. «Яка ж зараз си-
туація з ГРВІ у Кривому Розі, чи ак-
тивізувався грип у таку прохолодну 
погоду?» – цікавлюся у завідуючої 
епідвідділом Криворізької міської 
санепідемічної станції Раїси Тито-
вої.

– Епідемії грипу в Кривому Розі 
нині, звичайно, ще немає, – відпові-
дає Раїса Вікторівна. – Тобто ситу-
ація, як ми кажемо, передепідеміч-
на. За останній тиждень у нашому 
місті перехворіло на гострі респіра-
торні інфекції 3627 громадян, тоді 
як за попередній – 3746. Тобто, на-
віть спостерігаємо деяке зниження 
захворюваності – на 3,6 відсотка 
(ще раніше воно складало 11,2). В 
основному, превалює зниження за-
хворюваності серед дітлахів віком 
від 9 до 17 років. Та коли порівняти 
з аналогічним періодом минулого 
року (тобто всі тижні, починаючи 
з вересня по грудень), то картинка 
вимальовується вже зовсім інша. 
А саме: захворюваність усе-таки 
зростає. Цього тижня, скажімо, 
вона була вищою в порівнянні з 
аналогічною минулорічною на 8,4 
процента, серед дітлахів – 8,5 про-
цента. Разом із цим, це не переви-
щує багаторічний середній рівень 
захворюваності. Не перевищено 
й епідемічний поріг – він на цьо-
му тижні на рівні 6218 громадян, а 
маємо, повторююсь, 3627 хворих. 
Іншими словами, це менше на 41,2 
процента. Отака нинішня статис-
тика. Та незважаючи на неї, уже на-
мітилась тенденція збільшення за-
хворюваності серед дітвори. І цей 
показник у нас, до речі, вищий, ніж 

у цілому по Дніпропетровській об-
ласті.

– І про що це свідчить?
– Насамперед про таке: період 

епідемії буде більш інтенсивним 
(особливо що стосується гострих 
респіраторних вірусних інфекцій), 
ніж у попередньому році. Оскіль-
ки в наших громадян ще не виро-
бився імунітет проти штаму вірусу 
«Вікторія А». Бо він з’явився в нас 
лише торік. Думається, що покаже 
себе й новий штам вірусу «Б». Та 
наші лікувальні установи до по-
яви захворювань готові. Як відомо, 
грип – інфекція, котра, в основно-
му, передається крапельним шля-
хом, тому треба дотримуватись 
правил особистої гігієни. Частіше 
мити руки з милом, особливо після 
перебування в громадському тран-
спорті чи якихось інших місцях ма-
сового скупчення людей. Вірус гри-
пу, як знаємо, осідає на навколишні 
предмети, тому потрібно робити 
вологі прибирання в приміщеннях, 
провітрювати їх.

– У деяких регіонах нашої краї-
ни рівень захворюваності на ГРВІ 
та грип уже впритул наблизився 

до епідемічного порогу. З чим це 
пов’язано?

– Із заметілями, хурделицями. 
Така несприятлива погода призвела 
до того, що, скажімо, у Чернівець-
кій, Чернігівській та деяких інших 
областях України не відвідують 
школи понад 20 і більше відсотків 
учнів. Зачинялись через таку него-
ду й окремі школи в Луганській об-
ласті та Криму. У нас такого не спо-
стерігалось. Починаючи з вересня 
нинішнього року й до сьогодніш-
нього дня на гострі респіраторні 
вірусні інфекції перехворіло при-
близно 50 тисяч дітлахів. Безумов-
но, ефективним засобом протидії 
грипу є імунізація.

– Скільки зараз у Кривому Розі 
городян уже встигло зробити 
щеплення проти грипу?

– Уже понад 13 тисяч криво-
ріжців: три тисячі вакцинова-
но дітей, всі інші – дорослі. До 
речі, є так звані контингентні 
та епідемічні групи ризику. До 
першої належать ті, хто має фі-
зіологічні патології, у тому числі 
вагітні жінки. До людей епідеміч-
ного ризику можна віднести ке-
рівників різних рангів, військо- 
во службовців, комунальників, 

транс портників (тобто тих, хто 
працює в обслуговуючій сфері), 
медпрацівників тощо. Це, іншими 
словами, всі, хто контактує з насе-
ленням. Коли вже копнути глибше, 
то в кожного з нас є та чи інша па-
тологія. Тому помилково думає дех-
то, що грип, мовляв, його вже точно 
омине. Не варто на це сподіватись 
– краще від грипу захищати і себе, 
і власну родину. Звичайно, епіде-
мія грипу очікується у розпал зими, 
тож ще можна зробити щеплення. 
Вакцини в нашому місті вдосталь. 
Ті, хто вже це зробив, можуть спо-
кійно себе почувати, адже не мати-
муть ускладнень щодо грипу. Варто 
нагадати, що інфекція вражає на-
самперед дихальну, легеневу систе-
ми нашого організму. І все це може 
призвести до летальних наслідків. 
Особливо це стосується вже літніх 
людей, в яких загострюються хро-
нічні недуги, серцево-судинні, іше-
мічні хвороби, стенокардія і таке 
інше... До того ж, важлива й фінан-
сова сторона: той, хто ігнорував 
щеплення, витрачає під час хворо-
би вдесятеро більше коштів на ліку-
вання ГРВІ та грипу.

– Коли вже хтось у родині під-
хопив хворобу, на що насамперед 
варто звернути увагу?

– Перш за все, треба негайно ви-
кликати сімейного лікаря чи діль-
ничного з вашої амбулаторії. Не 
слід самому туди йти, адже ваш 
візит до лікаря може призвести до 
розповсюдження грипу. Нікому це 
не потрібно. Краще додзвонитися 
до амбулаторії за місцем мешкан-
ня. Зараз завершується грудень, 
попереду новорічні свята. Тож по-
більше вживайте в їжу продукти, 
які вміщують вітаміни, насамперед 
вітамін С, – овочі, фрукти, різні на-
туральні соки. Віддавайте перева-
гу квашеній капусті, котра більше 
всього зберігає вітаміни. Бережіть 
себе і будете здорові!

______________________________________________________________________________________________________ Віталій ТКАЧУК.

g Медична реформа

Раїса Титова.
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«Хоббіт:  
Неспо дівана  

подорож»
Пригоди,  

фантастика.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Олімп», 

тел.: 440-07-77, 
«Одеса-кіно».

Виставка 
пластичної 
мініатюри

Василя  
Новікова.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

Персональна 
виставка

заслуженого 
художника 

України  
Л. Давиденка.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

«Новосвітська 
симфонія»
Персональна  
виставка ху-
дожніх робіт 
члена Націо-

нальної спілки 
художників  

України 
В’ячеслава 
Странніка 

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.

«Повір  
у себе»

Конкурс робіт 
молодих митців.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00. 
Тел. 90-37-59.

g Вистави

«Интим  
в парке  

на скамейке»
Вистава 

Криворізький 
академічний театр 
драми та музичної 
комедії ім. Тараса 

Шевченка.  
29 грудня о  17.00. 

Тел.: 92-33-00.

«Снігова  
королева»

Музична казка 
Криворізький  

академічний міський 
театр музично- 

пластичних мистецтв 
«Академія руху». 
29 грудня о 10.00. 

Тел.: 440-19-80.

«Старомодна 
комедія»

Вистава.

Криворізький 
академічний театр 
драми та музичної 
комедії ім. Тараса 

Шевченка.  
30 грудня о 17.00.

Різдвяна зустріч 
камерного  

оркестру
(кер. Ю. Шильман)

Вхід вільний. 
 КВНЗ «Криворізьке об-

ласне музичне училище» 
29 грудня о 16.00,  

вул. Грабовского, 12.  
Тел.: 90-05-34

g Виставки

Афіша

g Кіно

«Мій хлопець 
– псих»

Драма, комедія.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

«Заміж  
на два дні»

Комедія,  
мелодрама,  
пригоди.
Кінотеатр: 

«Мультиплекс».

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.
Кінотеатр: 

«Мультиплекс».

«Соловей- 
Розбійник»

Бойовик, комедія, 
пригоди.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс»,  

«Одеса-кіно», 
тел.: 493-09-09. 

«Рейс»
Драма.

Кінотеатр: 
«Мультиплекс».

«Бригада: 
Спадкоємець»

Бойовик.
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, 

11к.

«Снежная 
королева  
в цирке»
Циркова  
програма  
для дітей  

та  
дорослих.

ДП  
«Криворізький 

державний цирк».  
Тел.: 92-88-68.

29 грудня о 15.00.
30 грудня о 12.00 

та 15.00.

g Цирк

«Книга ба-
жань»

Новорічне свято 
біля ялинки  
та вистава  
для дітей

Кривфорізький 
академічний театр 
драми та музичної 
комедії ім. Тараса 

Шевченка.  
29 та 30 грудня  

о 10.00 та 12.30.

g Концерт

Виставка 
вишивки

Галини 
Шуляківської.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

«Цирк дю Солей: 
Казковий світ  

в 3D»
Фантастика.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Олімп»,  
«Одеса-кіно».

«Кінець 
світу»
Трилер.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 
тел.: 493-83-63,  

493-84-74.

«Канікули на роликах» 
На честь початку зимових 

канікул відбудеться дискоте-
ка. Не знаєте чим зайнятися в 

нудні сіро-зимові дні? Відповідь 
проста – приходьте з друзями в 

Ролер-школу.
 29 грудня о 16.00, вул. 22 Партз'їзду, 4.  

http://krrollery.jimdo.com

Ігрова вистава
На глядача чекають ігри  
з улюбленими героями  

«Мадагаскару».
6, 9, 10, 11 січня об 11.00 та о 12.30,  

Криворізький театр ляльок,   
пр. Дзержинського, 54а.   

Довідки за телефоном 26-61-45.
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Новости для мужчин!
Для поддержания мужского 
здоровья разработан натураль-
ный комплекс «Силатон Прост».

В состав которого входят аир – применя-
ется при половых расстройствах и сниже-
нии либидо; пастернак – известен издавна 
как средство для выведения мочи из орга-
низма, снимает депрессию, страх, подав-
ленность; петрушка – употребляется при 
воспалительных процессах мочеполовой 
системы, простатите; селен – микроэлемент, 
который защищает организм от токсическо-
го действия ртути, свинца и таллия, являет-
ся сильным иммуномодулятором.

Также есть приятная новость для тех муж-
чин, которые не удовлетворены размером 
полового органа и уровнем либидо: комплекс 
исключительно из натуральных компонентов 
«Фаворит», влияет на улучшение кровообра-
щения в области малого таза и расширение 
пористых и пещеристых тел полового органа, 
это и приводит к увеличению его объема, дли-
ны и улучшению качества половой жизни.

Стоимость одной упаковки: «Силатон 
Прост» – 59 грн., «Фаворит» – 59 грн.

Не откладывайте на завтра!

Звоните и заказывайте 
прямо сейчас по 
телефону горячей линии 
(044) 361-88-25, 
(050) 718-05-16, 
(096) 605-30-52.

Пенсионерам
скидка 10%

АНОНИМНОСТЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНЫ.
«СИЛАТОН ПРОСТ» – ОТВЕТ СИЛЬНОГО МУЖЧИНЫ.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ. Закл. ГСЭЭ № 05.03.02-04/ 12307 от 6.03.2009 г.

Реклама. Оголошення

Загублене

Послуги

КуплюПродаю

Різне

Комітет з фізичної культури і 
спорту виконкому Криворізької 
міської ради, міська федерація 
баскетболу, баскетбольний клуб 
«Кривбасбаскет» та спортивна гро-
мадськість міста глибоко сумують 
з приводу смерті ветерана фізкуль-
турного руху

ВОРОТЕЛЯКА  
Гарольда Андрійовича

та висловлюють співчуття близь-
ким і рідним.

№ 1704. 3-комн. квартиру в центре 
Соцгорода, выведенную с жилого фон-
да, при необходимости – смежную жи-
лую 1-комн. Тел. 050-3213250, 401-04-17.

№ 1668. 2-комн. квартиру со «свежим 
евроремонтом» и мебелью по ул. Бу-
денного, 13: 3/5, рядом парк, напротив 
магазина «Мир кафеля», не над доро-
гой, магазины, садик, школа, остановки 
рядом. Тел. 097-1880439, 096-4723677.

№ 1715. 1-комн. квартиру в Ц.-
Городском р-не (Гданцевка), тел., газ, 
вода. Тел. 067-3680966.

№ 1681. Стиральную машинку 
«INDESIT», 850 грн., торг. Тел. 097-
3669155.

№ 1705. Очень дорого! Ордена, 
медали, нагрудные знаки «По-
четный...», «Заслуженный...», 
«Отличный…», «Отличник...», 
«Ударный...», «Ударник...». На-
грады царской России. Удосто-
верения к медалям, знакам, гра-
моты и благодарности. Иконы, 
монеты, статуэтки, столовое се-
ребро, картины, портсигары, са-
мовары  и мн. др. Тел. 408-16-68, 
067-5641655.

№ 1683. ВАЗ-2101-099, «Славуту», 
«Таврию», «Ланос», «СЭНС», «Мо-
сквич». Тел. 067-9819673.

№ 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 металів. 
Тел. 097-6189585 (передзвоню).

№ 899. Лом черных и цветных мета-
ллов. Гаражи, дачные домики, бочки, 
металлоконструкции. Порезка, по-
грузка, самовывоз. Тел. 097-6189585 
(перезвоню).

№ 1249. ВАЗ у будь-якому стані, ДЕУ, 
іномарку, «Славуту», «Таврію», мікро-
автобус. Дорого. Тел. 50-22-74, 067-
9209037, 050-0412760.

№ 1430. Ваш автомобиль на выгодных 
условиях. Возможен 
выкуп из кредита. 
Порядочность га-
рантирую. Тел. 067-
5392676.

№ 1330. Покупка, продажа, ремонт 
компьютеров, мониторов, комплекту-
ющих. Запись с кассет на DVD. Пульты 
– продажа и ремонт. Соцрынок, маг. 
«Ковры». Тел. 401-33-74, 067-5980996.

№ 1706. Прицеп для легкового а/м. 
Тел. 097-7827138.

№ 1531. Куплю гараж. Тел. 067-
7659992, 401-39-19.

№ 1532. КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Тел. 
097-5700958. Лиц. АВ № 548802 МППУ.

№ 1714. Атестат НР № 24983927, ви-
даний Криворізькою загальноосвіт-
ньою школою «Центр освіти» 18.06.2004 
р. на ім’я Воскобойнікова Олександра 
Євгенійовича, вважати недійсним.

№ 1713. Свідоцтво про право влас-
ності на житло за адресою: вул. Дова-
тора, 21/14, видане на ім’я Мельнік Гор-
пини Михайлівни, Мельника Григорія 
Федоровича, Мельника Ігоря Григоро-
вича згідно з розпорядженням УЖКГ від 
28.02.2001 № Т-95, вважати недійсним.

№ 1707. Документи: свідоцтво ФОП 
Фурси Івана В’ячеславовича; свідоцтво 
платника єдиного податку; форму 4 
ОПП; картку реєстрації об’єкта по пр. 
Перемоги, 17; рішення Криворізької 
міської ради про виведення з житлово-
го фонду в нежитловий кв. 4/21 по вул. 
Сонячній, 3 Інгулецького р-ну м. Кри-
вого Рогу; дозвіл на будівництво; тим-
часову угоду на ділянку землі по вул. 
Сонячній, 3; право власності на нежит-
лове приміщення № 81 «Магазин непро-
довольчих товарів» по вул. Сонячній, 3; 
план з БТІ; технічні умови з санепідем-
станції, пожежної частини, міськводо-
каналу, міськгазу, тепломережі, вважати 
недійсними.

№ 1716. Свідоцтво про право влас-
ності на житло за адресою: вул. Лермон-
това, 1/46, видане на ім’я Сотник Ганни 
Андріївни, Сотника Юрія Володимиро-
вича згідно з розпорядженням УЖКГ 
від 29.06.1994 № Ц-1250, вважати не-
дійсним.

• ПОБУТОВА ТЕХНІКА
№ 15. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 

Гума. Будинок «Ремпобуттехніка», пр. 
Миру, 29-В, 8. Тел. 74-52-59, 401-50-38, 
067-5993757. Професіоналізм.

№ 681. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ 
ВДОМА. Гарантія. Тел. 95-66-68, 067-
3165901, 050-5614766. Ремонт праль-
них машин. Тел. 440-38-10, 401-57-12. 
Майстерня – вул. Кремлівська, 28.

№ 16. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 
Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 401-02-
85, 097-7795606. Дешево.

№ 1486. Гарантійний ремонт холо-
дильників вдома. Заміна ущільнюваль-
ної гуми. Тел. 401-23-92, 067-9678246, 
28-28-72.

№ 1690. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН с ГАРАНТИ-
ЕЙ. Тел. 36-45-65, 067-5827721.

№ 1302. Ремонт ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
МІКРОХВИЛЬОВОК, ТV, КОФЕ-МА-
ШИН, БОЙЛЕРІВ. Тел. 440-18-10.

№ 701. Ремонт ТВ. Тел. 401-82-63, 067-
3981097.

№ 1612. Ремонт ТВ любых. Тел. 74-62-
78, 097-2824057, Кондратьевич.

• ПАМ’ЯТНИКИ
№ 1502. Гранит (каталог – 

более 90 образцов), крошка, 
бетон; оградки, столики, ска-
мейки. Укладка плитки недо-
рого и качественно. Тел. 440-
50-39, 401-17-82, 098-1229633, 
ул. Телевизионная, 1а.

№ 1360. ПАМЯТНИ-
КИ. Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 401-26-28. 
Выставочный зал (более 80 образцов). 
Профессиональное художественное 
оформление. Беспроцентная рассроч-
ка. Срочные заказы от трех дней. Хра-
нение бесплатно. Благоустройство мес-
та на кладбище. Пенсионерам скидки. 
Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 401-26-28, 098-
0421494.

№ 1465. Памятники. Пионер. Тел. 66-
10-77, 406-43-50.

№ 1710. Компания «Струмок» пред-
лагает услуги по доставке питьевой 
очищенной воды в офисы и дома  
г. Кривого Рога. Цена воды доступная. 
Доставка бесплатно и оперативно. 
Тел. 097-3929368, 410-06-07, Алек-
сандр Николаевич.

№ 1718. КРИВОРІЗЬКИЙ ПРИРОД-
НИЧО-НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ вітає горо-
дян з НОВИМ РОКОМ та РІЗДВОМ 
ХРИСТОВИМ і запрошує учнів 6-х кла-
сів на підготовче відділення; учнів 7-х, 
8-х та 9-х класів на факультети: фізико-
математичний, медичний та матема-
тично-інформаційний. Чекаємо на вас 
за адресою: вул. Мелешкіна, 32а, тел. 
64-12-25, пн-пт з 9.00-17.00.

№ 1530. Сниму квартиру на 
длительный срок, желательно с мебе-
лью. Тел. 067-7659992, 401-39-19.

№ 1635. ПРИЕМ ВРАЧА-ЭНДОКРИ-
НОЛОГА 1 КАТЕГОРИИ РАХМАН А.М. 
в ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОЙ АПТЕКЕ 
по ул. ПУШКИНА, 14. Лиц. АВ 431404 
от 2.10.08. Тел. 493-80-46, 493-80-47.

№ 1717. Магазин «Медтехника», ул. 
Димитрова, 17/1, предлагает: тоно-
метры, ингаляторы, слуховые аппа-
раты, лампы кварцевые и соляные, 
ортопедию – средства реабилитации 
(матрацы, ходунки и др.). Товары для 
младенцев, бандажи и другие товары, 
необходимые для здоровья. Тел. 493-
04-72, 098-2556072.

№ 1711. Курси перукаря і кравця. 
Тел. 067-5691471.

№ 1712. На постоянную работу требу-
ются столяры-станочники, з/п высокая, 
своевременная. Трудоустройство. Тел. 
401-50-17, 098-5042882.

№ 1618. Требуется диспетчер. Тел. 
097-3052016.

№ 1642. Работа на дому. Диспетчер. 
Тел. 096-4128990.

№ 1661. ВАКАНСИЯ ДЛЯ СПЕЦИА-
ЛИСТА В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ. ДО-
ХОД. Тел. 098-2435429.

№ 1676. Работа молодым пенсионе-
рам. Можно без опыта. Обучим, доход. 
Тел. 067-8539123.

№ 1677. Требуется сотрудник. Функ-
ции диспетчера, прием звонков. Тел. 
096-8114022.

№ 1700. Требуется помощник руко-
водителя. Без опыта, доход радует. Тел. 
098-2435429.

Хирургия
1. УДАЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЙ КОЖИ (па-
пилломы, бородавки, невусы) без рубцов.
2. СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ЛЕЧЕ-
НИЯ ВРОСШЕГО НОГТЯ (в/s пластины).
3. АППАРАТНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ПЕДИКЮР - удаление мозолей, на-
топтышей (без боли).
1. ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ 
НА ЛИЦЕ И ВЕКАХ (блефаропласти-
ка, липосакция подбородка).
2. КОРРЕКЦИЯ ФОРМЫ УШНЫХ РА-
КОВИН (коррекция лопоухости).
3. ИНТИМНАЯ ХИРУРГИЯ (обрезание 
крайней плоти, уменьшение малых 
половых губ).

г.  Кривой  Рог, ул. Филатова, 10.  
Тел. 050-2840575, 096-732-26-85.

g Реклама
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• МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ

№ 1709. Металеві двері та грати за 
1 день. Тел. 401-15-07, 401-23-79, 098-
3871377.

№ 1708. Арки, двери из МДФ и 
шпонированные любого цвета и раз-

мера. Металлоизделия: во-
рота въездные, гаражные, 
навесы, козырьки, двери, 
ограждения, вольеры. Ков-
ка. Предметы интерьера, 
каминные наборы, кровати 
и др. Тел. 401-04-17, 050-
3213250.

 • МЕБЛІ
№ 1573. Ремонт любой мебели, шка-

фа, комода, кровати. Перетяжка кресел, 
диванов, реставрация стульев. Тел. 410-
07-44, 097-3853008.

№ 1665. ПЕРЕТЯЖКА и РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ! НАША ФИРМА 
МОЖЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ ВАМ ВЕСЬ 
СПЕКТР УСЛУГ, в КОТОРОМ НУЖДА-
ЕТСЯ МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ! РАБОТАЕМ 
по ГОРОДУ и БЛИЗЛЕЖАЩИМ СЕ-
ЛАМ! ВЫЗОВ и ДОСТАВКА по ГОРО-
ДУ БЕСПЛАТНО+СКИДКА КАЖДО-
МУ КЛИЕНТУ 20%. Тел. 097-3223562, 
401-39-01. Звоните, не пожалеете!

• ІНШЕ
№ 1469. ГАЗ-53. НЕДОРОГО ЗАВЕ-

ЗЕМ ПЕСОК РЕЧНОЙ, КАРЬЕРНЫЙ, 
ШЛАК, ГРАНШЛАК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ 
ГРАНИТНЫЙ, КЕРАМЗИТ, ЦЕМЕНТ. 
ВЫВОЗ МУСОРА НЕДОРОГО. Тел. 067-
4993888, Юрий.

№ 989. Спил деревьев. Порезка, 
вывоз, корчевка, обрезка кустов. Тел. 
097-0341978.

№ 1192. Спил деревьев бензопилами 
(с автовышкой). Порезка, вывоз, кор-
чевка. Продаю дрова круглогодично. 
Тел. 098-6929955.

№ 1608. ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ 
И ВЫГРЕБНЫХ ЯМ.  Тел. 097-3406107.

№ 1613. Ремонт и установ-
ка 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 балко-
нов 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. Кур-
чатова, буд. 7, кв. 3 (р-н кінотеатру 
«Юність»). Св. № 420. Тел. 401-32-75, 
050-5600358.

№ 1655. АДВОКАТ: всі види право-
вої допомоги. Звертатись: пр. К. Марк-
са, 52 («Мрія»), офіс 313. Тел. 401-04-34, 
097-0444425. Свід. 2254.

№ 1558. Цифровое спутниковое ТВ. 
Без абонплаты, 650 грн., 1 год гаран-
тии. Ремонт антенн. Тел. 097-9569771.

№ 1657. КИНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ 
«АПОРТ» ПРЕДЛАГАЕТ: ОРГАНИЗА-
ЦИЮ ДРЕССИРОВКИ СОБАК; ОФОР-
МЛЕНИЕ ПЛЕМЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ, 
а ТАКЖЕ РАСПОЛАГАЕТ ИНФОРМА-
ЦИЕЙ о ИМЕЮЩИХСЯ в ГОРОДЕ ЧИ-
СТОПОРОДНЫХ ЩЕНКАХ, КОТОРЫЕ 
ПРОДАЮТСЯ. Тел. 098-9165844.

№ 1699. Школа кроя и шитья. Сайт: 
www.liza.dp.ua

27.12.2012 г. –  
год светлой па-
мяти дорогому,  

заботливому  
и любимому 
мужу, отцу,  

дедушке
КЛИОПЕ  
Виктору  

Николаевичу
Мы будем помнить Тебя вечно,
За то, что был ко всем сердечным,
За Твою мудрость, доброту, 

за деловитость, прямоту,
За искренние дельные советы,
За то тепло, 

что людям отдавать Ты мог.
Пусть царствие небесное 

дарует Тебе Бог.
Жена, дети, внуки.

Виконком Центрально-Міської районної у місті ради оголошує кон-
курс  на  заміщення вакантної посади голови комітету у справах сім’ї 
та молоді.

Вимоги до претендентів: громадянство України, освіта повна вища від-
повідного професійного спрямування, за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою, навички роботи з  
комп’ютером та оргтехнікою.

Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та 
державній службі на  керівних посадах не менше 3 років, або стаж роботи 
за фахом  на керівних посадах в інших сферах  управління не менше 4 років.

Заяви до конкурсної комісії  приймаються протягом 30 днів з дня опубліку-
вання оголошення за адресою: м.  Кривий Ріг, вул. Леніна, 27, каб. 419.
За інформацією звертатись за телефоном:  90-07-46.

Прокуратура м. Кривого Рогу оголошує конкурс на дві вакантні посади 
спеціаліста I категорії прокуратури м. Кривого Рогу (м. Кривий Ріг, вул. Ле-
ніна, 27).

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають повну вищу 
освіту відповідного професійного спрямування, володіють українською мовою, 
не досягли граничного віку перебування на державній службі.

До заяви про участь у конкурсі додаються такі документи:
– заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;  

дві фотокартки розміром 4х6 см; автобіографія; копії документів про освіту, 
засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством поряд-
ку; відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе 
та членів своєї сім’ї; копія першої та другої сторінок паспорта громадянина 
України, засвідчена кадровою службою. 

Термін подання заяви – один місяць з дня оголошення конкурсу. За довід-
ками звертатись: м. Кривий Ріг, вул. Леніна, 27, тел. (0564) 90-08-10.

Тернівська районна у місті рада 
та її виконавчий комітет з глибоким 
сумом та скорботою повідомляють, 
що на 59 році життя раптово помер 
депутат Тернівської районної у місті 
ради VI скликання

ТКАЧЕНКО  
Володимир Михайлович

Світла пам'ять про мудру і скром-
ну, порядну і щиру людину, справж-
нього оптиміста Ткаченка Воло-
димира Михайловича назавжди 
збережеться в серцях його виборців 
і колег – усіх, хто знав Ткаченка В.М., 
кому буде не вистачати його.

Висловлюємо щирі співчуття 
близьким і рідним покійного, поді-
ляємо біль та скорботу непоправної 
втрати.
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Читайте нас на сайті:  
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26.12.2012    27.12.2012

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
Хмарно

За даними Українського гід-
рометцентру, у четвер очіку-
ється хмарна погода. Темпера-
тура вночі до 1 градуса морозу, 
вдень до 0 градусів. Вітер змін-
них напрямків – від південно-
го до північного, 2 м/сек. Ат-
мосферний тиск 748…750 мм 
рт. ст.  

11 20 25 34 44 49

26-27 грудня

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного 
розіграшу 
10 000 000 гривень

g Лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1222 
виграшні номери 22.12.2012 

джек-пот  9 500 000

2:00 1 1
5:00 1 1
8:00 2 2

11:00 1 1
14:00 2 2
17:00 2 2
20:00 1 1
23:00 1 1

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 5 4653.00
4 170 191.00
3 2876 19.00
2 22980 6.00
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g Гороскоп

Овен (21.03-20.04)
Зараз головне – серйозний пiдхід 

до всього. Якщо впевненi у тiй справi, 
яку задумали, вона справдi буде 
успiшною, а якщо сподiваєтеся на 
волю випадку – просто чекайте.

Телець (21.04-21.05)
На цьому тижнi ви ще раз упевни-

теся в простiй iстинi: все, що б не ро-
билося, – на краще. Будьте готовi до 
змiн. До вас можуть звернутися за 
порадою. Уникайте фiнансових втрат. 

Близнюки (22.05-21.06)
Починайте тиждень активно, 

тодi будуть пiдстави чекати хоро-
ших результатiв. Попереду дiловi 
успiхи, тож не гайте часу. Ви можете 
несподiвано отримати додаткову ро-
боту.
Рак (22.06-23.07)

Ви з особливою вiдповiдальнiстю 
вiзьметеся вирiшувати проблеми 
близьких та/або побутовi питання. 
Найприємнiшим буде кiнець тижня 
– будьте готовi до нових знайомств. 
Ваш гаманець суттєво поповниться.

Лев (24.07-23.08)
На вас чекає успiх у ділових почи-

наннях. Настає сприятливий перiод як 
для розвитку особистих талантiв, так i 
для робочих моментiв. Новi знайом-
ства дещо змiнять у вашому життi.

Діва (24.08-23.09)
Тиждень сприятливий для важли-

вих поїздок. Ви ризикуєте прийняти 
помилковi рiшення. Остерігайтеся 
зрадників. Ситуацiя з грошима поки 
що нейтральна.

Терези (24.09-23.10)
У першiй половинi тижня у вас буде 

депресивний стан, все навколо вида-
ватиметься сiрим. Удача посмiхнеться 
вам знову, якщо уважніше поставите-
ся до порад друзів та близьких.

Скорпіон (24.10-22.11)
Цей тиждень може стати доленос-

ним. Берiться смiливо за все, не зали-
шайтеся в тiнi. Але уважнiше ставтеся 
до здоров’я. Найближчі дні – час імо-
вірних травм та загострення хвороб.

Стрілець (23.11-21.12)
На початку тижня ви будете гострi 

на язик, що може спровокувати свар-
ку. У другiй половинi тижня вас су-
проводжуватиме удача в особистому 
житті. Для покращення здоров’я вар-
то взяти відпустку.
Козеріг (22.12-20.01)

Тиждень буде доволi напру-
женим. Будьте готовi розставити 
всi прiоритети, приймати швидко 
рiшення. Саме час повторити яскравi 
моменти особистого життя.
Водолій (21.01-19.02) 

У другiй половинi тижня варто 
сконцентруватися на роботi. Ви змо-
жете нарештi закiнчити давнi справи. 
Друзi порадують вас цікавими пропо-
зиціями та, можливо, подарунками. 
Сприятливий час для освідчень та 
весіль.
Риби (20.02-20.03)

Стосунки з оточуючими зна-
чно погiршаться, якщо ви будете 
нав’язувати їм свою точку зору. Не-
легко буде втриматися вiд авантюр i 
ризикованих заходiв. Фiнансове ста-
новище теж не на висотi.

на 31 грудня -6 січня
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дальність несе рекламодавець. Матеріали зі знаком   Р друкуються на правах 
рек лами.
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станом на 25.12.2012 р. 
(грн. за 100 од.)

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,30 25,9470 1056,5147

УкрСиббанк
799,30 25,40 1043,00
807,00 26,40 1070,00

ПриватБанк
800,00 25,70 1045,00
807,00 26,70 1075,00

Промінвест-
банк

803,00 25,70 1050,00
808,90 26,50 1073,00

Райффайзен 
Банк Аваль

800,00 25,70 1040,00
807,00 26,70 1085,00

Форум
805,00 25,80 1047,00
806,00 26,80 1067,00

Південком-
банк

800,00 25,50 1055,00
807,00 26,40 1085,00

Укрексімбанк
800,00 25,80 1048,00
808,50 26,40 1063,00

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

g Курси валют

g Анонс

ТЕЛ.: 92-33-00, 098-7830153

g Безпека життя

Будьте обережні на льоду!

Наближаються новорічні свята. А за ними – вихідні, 
відпустки, шкільні канікули. Цілком зрозуміло, що по-
года й вільний час спонукають людей до відпочинку. 
З настанням морозів та покриттям водоймищ льодом 
він неначе притягує любителів зимової риболовлі і 
дітлахів. Статистика свідчить, що найбільше неща-
сних випадків припадає на початок льодоставу, коли 
бажання переважає здоровий глузд і обережність.

Перш ніж ступити на лід, ді-
знайтесь про товщину льодового 
покриву на водоймищі. У різних 
місцях річок та озер товщина 
льодового покриву може бути 
різною.  Міцність льоду можна 
частково визначити візуально. 
На водоймах безпечним може 
бути лід (при температурі пові-
тря нижче 0° С):

 – для одного пішохода – синю-
ватого або зеленуватого відтінку, 
товщиною не менше 5-7 см (лід 
блакитного кольору – найміцні-
ший, білого – міцність у два рази 
менша, сірий – свідчить про при-
сутність води в товщині льоду);

 – для групи людей (масові пе-
реправи пішки) – товщиною 
не менше 15 см (дистанція не 
менше ніж 5 м між групами);

 – при масовому катанні на ков-
занах – 25 см.

Під час руху по льоду варто 
звертати увагу на його поверх-
ню, обходити небезпечні місця 
та ділянки, покриті товстим ша-
ром снігу. Особливу обережність 
слід проявляти в місцях зі швид-
кою течією, джерелами, струмка-
ми та теплими стічними водами, 
які впадають у водойму, кущами 
і травою, що виступають на по-
верхню. Якщо лід недостатньо 

міцний, то потрібно припинити 
рух і повертатись своїми сліда-
ми, роблячи перші кроки не від-
риваючи ноги від поверхні льо-
ду. Категорично забороняється 
перевіряти міцність льоду уда-
рами ніг.

Любителям зимової риболов-
лі багаторічний досвід диктує 
обов’язкові правила: не прору-
бувати поруч багато ополонок; 
не збиратися великими групами 
в одному місці; не можна проби-
вати ополонок на переправах; не 
варто ловити рибу біля вимоїн, 
як би не клювала риба; треба за-
вжди мати під рукою міцну мо-
тузку довжиною 15-20 метрів.

Майданчик для катання на 
ковзанах, хокейний майданчик 
відшукайте на мілині, де глиби-
на не перевищує 1 м. Вибирайте 
майданчик там, де лід має одна-
кову товщину, без тріщин і вимо-
їн, та не менше 25 м.

Батьки, вчителі, старші! Не 
залишайте дітей  без нагляду на 
льоду водойми. Не дозволяйте 
дітям кататися по ще нестійкому 
льоду, з’їжджати на санчатах та 
лижах з крутих берегів на лід во-
дойми в незнайомих місцях.

Пам’ятайте! Ви відповіда-
єте за безпеку дітей на льоду!

У разі виникнення надзвичай-
ної події на водних об’єктах 
міста телефонувати:

 – оперативно-координацій-
ний центр Головного тери-
торіального управління МНС України у 
Дніпропетровській області з постійним 
місцем дислокації м. Кривий Ріг, тел. 
101, з телефону мобільного зв’язку 101;

 – рятувальні станції на воді, тел. 401-17-
52, 409-95-31, 401-49-11.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту  
населення виконкому міської ради.

g Посміхніться

Малюнок Анатолія ГАЙНА.

Дорогі жінки! Ніколи 
не просіть у Діда Мо-
роза «казкове життя». 
Принцесою все одно не 
зробить. А ось Івана-
дурня – точно пришле.

***
– Мамо, мамо! Ялин-

ка горить!
– Синку, не горить, а 

сяє.
– Мамо, мамо! Што-

ри сяють!

***
– Що будеш робити в 

новорічну ніч?
– Намажу тещу са-

жею і посаджу в ванну!
– Навіщо?
 – Ну, як, Рік чорної 

водяної змії!
***

Якщо ви не любите 
Новий рік, то з вірогід-
ністю в 83% ви – ман-
дарин.
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