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ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ  
з урахуванням поштових послуг по доставці 

та прийому передплати газети  
СТАНОВИТЬ:

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

(для інвалідів усіх груп і категорій, для 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 

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

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК  
З ПЕРЕДПЛАТИ: 

міського поштамту – 92-43-41,  
редакції «Червоного гірника» – 92-89-01.

Криворізькі паляниці – найсмачніші

92-70-70

g Передплата-2013
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g Вітання

g Прямий  
      телефон «ЧГ»
Адміністративні послуги  
стали безкоштовними

Якщо у вас є запи-
тання щодо порядку  
надання адміністра-
тивних послуг та гра-
фіку прийому суб’єктів 
звернень посадовими 
особами управлінням 
Держ комзему у м. Кри-
вий Ріг  Дніпропетровської області, те-
лефонуйте  до редакції на пряму «гарячу 
лінію» 14 листопада  2012 року з 11.00 до 
12.00 за   телефоном: 92-82-09. 

Ви отримаєте компетентні відповіді 
безпосередньо від керівника управління 
Сергія Ніколаєва.

Подробиці

g Фестиваль

У фокусі - хореографія
Цими вихідними відлунали останні акорди фінального га-

ла-концерту відкритого міського фестивалю хореографічних 
мистецтв «Танцююча осінь», який уже дев’ятий рік поспіль про-
ходить у Кривому Розі.

Цього року на сцену ДП «Ова-
ція» вийшло близько п’яти сотень 
колективів не тільки з нашого 
міста, а й з Олександрії, Марган-
ця, Умані, Запоріжжя, Кіровогра-
да та Мерефа, що в Харківській 
області. Спробувати свої сили на 
фестивальному паркеті можна 
було в трьох номінаціях – народ-
ні, естрадні та бальні танці. 

Як завжди, судити танцювальні 
змагання організатори поклика-
ли поважне професійне журі. Так, 
долю призів у номінації «Народ-

ний танець» вирішував В’ячеслав 
Гуров, старший викладач кафедри 
хореографії Національної академії 
керівних кадрів культури і мис-
тецтва, балетмейстер-постанов-
ник столичних театрів «Мушля» 
і «Лагода». Він уже четвертий рік 
поспіль приїздить до Кривого Рогу 
як член журі «Танцюючої осені». 
Суддею в естрадних танцях стала 
Роксана Горбачук, старший викла-
дач кафедри хореографії Рівнен-
ського державного гуманітарного 
університету та керівник ансамб-

лю сучасного танцю «Неоденс». А 
справедливість у змаганні з баль-
них танців встановлювала дирек-
тор і головний тренер черкаського 
танцювального клубу «Вересень», 
заслужений тренер України, пре-
зидент Черкаської обласної асоціа-
ції  спортивного бального танцю та 
суддя міжнародної категорії Тетяна 
Гончарова. «Танцююча осінь» ціка-
ва любителям хореографії тим, що 
тут  члени журі не тільки ставлять 
оцінки, а й передають власний до-
свід і вміння на майстер-класах.

 Серед переможців журі від-
значило ансамблі бального танцю 
«Натхнення» та «Феєрія», театр 
танцю «Ноктюрн» та ансамбль на-

родного танцю «Жарт» та багато 
інших колективів. Дебютантами 
«Танцюючої осені» стали танцю-
ристи з Запоріжжя – ансамбль 
«Металург», щоправда на рахун-
ку «металургів» уже було  чима-
ло перемог: вони – лауреати 19 
міжнародних та всеукраїнських 
конкурсів, у тому числі – пре-
стижного міжнародного фестива-
лю імені Вірського. Тож і не дивно, 
що І премія з народного танцю в 
старшій групі поїхала до сусід-
ньої області, в Запоріжжя. А от 
Гран-прі фестивалю залишиться 
криворіжцям – найвища нагоро-
да дісталася ансамблю народного 
танцю «Калинонька» ДП «Овація».

________________________________________________________________________________ Анна РОДІЧКІНА.

g Виставка-ярмарок

Сімнадцяті «Криворізькі контракти»  
стали найбільш успішними
Підбиваючи підсумки виставки-
ярмарку «Криворізькі контрак-
ти – 2012», яка минулого тижня 
відбулася в Криворізькому держав-
ному цирку, начальник управління 
розвитку підприємництва викон-
кому міської ради Ірина Рижкова 
зазначила, що ця виставка-ярмарок 
була чи не найвдалішою з усіх. На-
годою купити продовольчі товари 
безпосередньо у виробника скори-
сталося багато криворіжців.

– Товаровиробники відзначили, що більше 
стало покупців як роздрібних, так і тих, хто 
приходить укладати контракти, а це керів-
ники підприємств роздрібної торгівлі, закладів 
ресторанного господарства, тобто ті покупці, 
які будуть з цими виробниками працювати в 
наступному році, – сказала Ірина Рижкова.

В останній день виставки говорили й про ре-

зультати конкурсу «Плодоовочева рапсодія». 
Краще за всіх оформили свої експозиції під-
приємства Саксаганського, Інгулецького та 
Жовт невого районів. Їм присудили перші місця. 
Хоча організатори запевнили: це конкурс рад-

ше умовний і визначити найкращі експози-
ції було дуже важко. Останній виставковий 
день був щедрим на відзнаки. Так, представ-
никам ТОВ «Днєстр», з яким криворіжці зна-
йомі за чудовими короваями та іншими хлі-
бобулочними виробами, головний редактор 
«Червоного гірника» Ольга Калинюк вручи-
ла сертифікат на передплату газети. Кращих 
учасників у різних номінаціях відзначили та-
кож «Кривбасстандартметрологія», санітар-
но-епідеміологічна служба міста і Торгово-
промислова палата України. 

Нагадаємо, що цього року «Криворізькі 
контракти» відбулися сімнадцятий раз.

_____________________________________ Анна РОДІЧКІНА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА. 

14 листопада – день народження  
Криворізького міського голови

Юрія Григоровича Вілкула, 
Почесного громадянина міста Кривого Рогу

Шановний Юрію Григоровичу!
Сердечно вітаємо Вас із днем народжен-

ня. Прийміть щирі слова подяки за вагомий 
особистий внесок у соціально-економічний і 
культурний розвиток рідного Кривого Рогу. З 
почуттям глибокої поваги відзначаємо Ваші 
самовідданість, працелюбність, цілеспрямова-
ність, компетентність та високий професіо-
налізм. Завдяки життєвій мудрості, щирості 
й небайдужості до людських проблем Ви здобу-
ли заслужений авторитет і повагу серед колег 
і мешканців міста.

Питання соціального захисту криворіжців та створення для них 
комфортних умов проживання є завжди пріоритетними у Вашій ро-
боті на посаді Криворізького міського голови. Вірність обраній справі, 
наполегливість, принциповість, любов до людей і рідного краю є справж-
ньою запорукою ефективного функціонування усіх сфер життєдіяль-
ності міста.

Нехай усі Ваші плани й починання увінчаються успіхами, а в нових 
справах завжди буде підтримка однодумців.

 Бажаємо міцного здоров’я, щастя, благополуччя, невичерпної енергії, 
оптимізму та подальших досягнень на благо розквіту рідного міста.

Криворізька міська рада та її виконком.

Шановні працівники й ветерани радіо, телебачення  
та зв’язку! Прийміть найщиріші привітання  

та найкращі побажання з нагоди професійного свята –  
Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку!

Ваша щоденна й наполеглива праця, спрямована на подальше вдосконалення 
діяльності систем радіо, телебачення та зв’язку, сприяє розвитку економіки 
міста, вирішенню важливих соціальних питань. Телебачення та радіо є най-
оперативнішими та найефективнішими засобами інформування мешканців 
міста. Саме від вашої щоденної кропіткої роботи залежить рівень поінформо-
ваності та свідомості нашого суспільства. За все це кожному з вас особлива по-
дяка й шана.

Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, благополуччя, трудової та 
творчої наснаги!

Криворізький міський голова Ю. ВІЛКУЛ.

Шановні саксаганці!  
Прийміть щирі та теплі вітання з нагоди 37-ї річниці 

заснування славного Саксаганського району.
Ваш район – серцевина Кривого Рогу. Він відомий архітектурою сучасних бу-

дівель і висотних житлових мікрорайонів, неповторністю станцій швидкісного 
трамваю, низкою славнозвісних шахтних копрів. Чарує своєю величчю дев’ятику-
польний Спасо-Преображенський кафедральний собор, яким пишається все місто.

 Район з кожним роком молодіє, стає комфортнішим для проживання, зрос-
тає його економічний та культурний потенціал. Проводиться комплексна мо-
дернізація системи охорони здоров’я. Здійснюється програма розвитку інфра-
структури. Створюються умови для організації дитячого дозвілля.

Та найбільша цінність району – його мешканці: талановиті, щирі, добрі й пра-
цьовиті, які створюють матеріальне й духовне сьогодення та майбутнє.

Дорогі жителі Саксаганського, завдяки вашим старанням, умілим рукам про-
цвітає район і прославляє наше місто.

Висловлюю слова глибокої вдячності усім за любов та вірність рідному райо-
ну, за самовіддану працю! Щиро вірю, що спільними зусиллями ми зробимо його 
ще кращим і привабливішим. Від усього серця бажаю вам здоров’я й процвітан-
ня, миру та злагоди, щастя й добробуту, здійснення світлих мрій і сподівань, 
успіхів для кожної родини у всіх життєвих справах!

 Зі святом, шановні саксаганці!
Криворізький міський голова Ю. ВІЛКУЛ.

g Всеукраїнська конференція 

Спрощені адмінпослуги
Учора в нашому місті проходила виїзна частина 
Всеукраїнської конференції працівників 
поштового зв’язку країни за підсумками 
роботи впродовж 9 місяців поточного 
року та впровадження пілотного проекту 
Дніпропетровської облдержадміністрації та 
УДППЗ «Укрпошта» під назвою «Адміністративні 
послуги: спрощений доступ через пошту». 

У роботі конференції взя-
ло участь керівництво «Укрпо-
шти», директори обласних пош-
тамтів підприємства, а зустрічав 
гостей в.о. міського голови – се-
кретар міськради Сергій Маля-
ренко. 

Гості ознайомились з робо-
тою 69-го відділення пошто-
вого зв’язку, яке серед інших 
бере участь у пілотному про-

екті, побували з екскурсією 
в муніципальному центрі ад-
міністративних послуг, про-
вели власне конференцію, під 
час якої відбулась презента-
ція впровадження та розвитку 
означеного проекту на Дніпро-
петровщині. 

Як зазначив у вітальному сло-
ві С. Маляренко, нині в центрі 
надається загалом 225 послуг, з 

яких 77 адміністративні. Цього-
річ за ними звернулося понад 35 
тисяч суб’єктів господарюван-
ня та городян, які отримали їх 
у повному обсязі та у визначені 
законодавством строки. При-
чому чим далі, тим кількість 
відвідувачів зростає, а ось час 
внаслідок запровадженню но-
вих підходів – зменшується. У 
тому числі й завдяки співпраці з 
«Укр поштою». 

– Ми робимо все можливе, а 
почасти й неможливе, аби кри-
воріжцям якомога комфортні-
ше жилося у своєму місті, - під-
креслив С. Маляренко. 

Докладніше про цей захід чи-
тайте в одному з наступних но-
мерів «ЧГ».

_________________________________________________________________ Едуард БІЛИК. 
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g Соціальний продуктДЕНЬ  ЗА  ДНЕМ:
Тернівський район

Актуальна тема

Якби з ким сісти хліба з’їсти...
або як Микола Грунь у Москві росіян криворізькими паляницями частував
Частенько, коли збираємося родинною або дружньою 
компанією за столом, згадую і цитую слова нашого 
великого Тараса Шевченка: «Якби з ким сісти хліба 
з’їсти...» Які ж таки мудрі слова Кобзаря! Через хліб на-
сущний переноситься велика повага до запрошених 
на обід чи вечерю гостей, значення самого окрайця 
хліба. 

Як бачимо, і через півтора сто-
ліття це висловлювання не втра-
тило свого філософського звучан-
ня. Навіть набуло нового. Хліб і в 
наш космічний вік залишається 
продуктом номер один!

 На цьому наголошує давно за-
хоплений своєю професією ко-
мерційний директор публічного 
акціонерного товариства «Криво-
ріжхліб» Микола Грунь, який вла-
штував мені цікаву мандрівку під-
приємством.

– На нашому хлібопекарному 
виробництві сьогодні дуже цікаво 
працювати. Зі зміною акціонерів 
виникли нові ідеї, інвестиції. У нас 
з’явилась можливість вести мо-
дернізацію, якої підприємство не 
знало останні 20 років.

– Похваліться, що вже зробле-
но?

– Не так давно змонтували за-
мість старої нову котельню з іта-
лійським обладнанням. Вона на-
багато простіша в обслуговуванні, 
економніша.

 Завершили й модернізацію 
технологічної лінії №3 з випус-
ку подових пшеничних, а також 
житньо-пшеничних сортів хліба. 
Тепер випікаємо значно більше, 
ніж раніше, улюблених криво-
ріжцями житньо-пшеничних бу-
ханців «Козацький», «Міський». З 
приємністю повідомляю, що дове-
ли випуск цих хлібів до 7 тонн на 
добу!

– Їх виробництво базується на 
традиційній, класичній технології, 
з тривалим зброджуванням напів-
фабрикатів, що забезпечує нако-
пичення натуральних смакових та 
ароматичних речовин, – підкрес-
лює ще одна моя співбесідниця, 
головний технолог підприємства 
Валентина Осадчук. – Паляниці 
виробляються з якісної сировини 
на житніх заквасках, котрі міс-

тять чисті культури молочнокис-
лих бактерій. Як ви знаєте, досить 
великою популярністю у Криво-
му Розі користується і наш батон 
«Квітневий», який отримав право 
на використання логотипу «Мар-
ка якості «Криворіжжя». Чим і пи-
шаємося.

 Отак мандруючи підприєм-
ством, зупиняємося біля майдан-
чика, де досить інтенсивно ве-
дуться монтажні роботи. Ближче 
до новорічних свят тут запрацює 
нова чеська лінія з виробництва 
батонів та овальних пшеничних 
сортів хліба в широкому асорти-
менті, на будь-який смак спожи-
вачів.

 Саме своїми традиційними 
технологіями випікання смачно-
го хліба та потужностями – до 
60 тонн хлібобулочної продукції 
на добу – вигідно й виділяється 
«Криворіжхліб» серед інших місь-
ких споріднених підприємств.

– Миколо Петровичу, а ще 
таке цікаве питання: ваше під-
приємство може конкурувати з 
дніпропетровськими, київськи-
ми хлібозаводами? Дивно, що 
вони завозять до нас свою про-
дукцію з такої далечіні.

– Нам обов’язково потрібно 
конкурувати з цими хлібопідпри-

ємствами. Бо ж переваги наші в 
тому, що ми ближчі до спожива-
ча і маємо можливість довезти до 
нього ще теплий, духмяний хліб. А 
в супермаркети поставляємо його 
в паперових пакетах, які подовжу-
ють збереження свіжості.

 – У вас не виникали думки по-
змагатися якістю свого хліба 
десь на міжнародному рівні? З 
цивілізованою Європою, напри-
клад?

 – Я вам так скажу: якщо кри-
ворізький покупець прискіпливо 
придивиться до хліба європей-
ського, до технологій, за якими він 
виробляється, та до термінів його 
зберігання, то швидше за все не 
сприйме заморський хліб.

– Чому?
– Не так давно, перебуваючи 

в Москві у відрядженні з питань 
впровадження нових технологій 
випуску хліба, познайомився з 

тамтешньою технологією. Тобто 
з використанням у виробництві 
вже готових хлібних сумішей. А 
що таке хлібна суміш? Це, по ве-
ликому рахунку, суміш, яка пе-
редбачає випуск хліба з будь-якою 
назвою із закладеними кольором, 
запахом і смаковими якостями, 
властивими назві хлібів. Хоче-
те «Бородінський»? Будь ласка! 
«Український»? Запросто! І так 
далі. Ось так і нам пропонували 
виготовляти в себе продукцію. 
Але наші фахівці не сприйняли цю 
технологію, виступили категорич-
но проти таких сумішей.

– Чому? Це ж набагато прості-
ше та вигідніше...

– Це політика і власників ком-
бінату, і нашого трудового колек-
тиву. Ми й далі будемо випуска-
ти хліб за старими технологіями: 
дріжджі, вода, сіль, закваска. Це 
наша національна технологія, за 
якою пекли хліб наші діди й пра-
діди. І те, що ми на правильному 
шляху, стало зрозуміло, коли я 
розрізав паляницю білого «Бажа-
нівського» та сірого «Козацько-
го» і почав пригощати російських 
колег. Скуштувавши наш хліб, 
москвичі мало не в один голос 
промовили: «Давно вже такого 
смачного хліба не їли...»

 Що й казати, промовиста оцін-
ка. Тож давайте побажаємо всім 
криворізьким пекарям і далі дбати 
про високу якість найголовнішого 
продукту – хліба! 

______________________________________________________________________________ Микола КРАМАРЕНКО. Фото автора.

Е. МІСЦЕВИЙ. 

Кабінка нагору 
За останніми відомостями підприємства «Промліфт», яке займається 

обслуговуванням підйомних кабінок у багатоповерхівках міста, нині про-
стоюють 24 ліфти в різних районах. 

З них близько половини – через прове-
дення капітальних ремонтів та за приписом 
контролюючих органів, а решта – через 
крадіжки «металістами» комплектуючих.

Декілька місяців тому подібне ста-
лося в Довгинцівському районі, коли 
внаслідок крадіжок гальмівних пружин 
зупинилися кілька ліфтів. Ліфтери тоді 

здійснили рейд місцями прийому мета-
лобрухту, де й… знайшли зняті пружи-
ни. Отже, ліфтери знають, де вкрадене 
шукати, а правоохоронці – не в курсі?

Утім, за великим рахунком, перейма-
тись схоронністю будинкового майна 
повинні насамперед не стільки ліфтери 
або міліціонери, скільки самі мешкан-

ці. Адже за законом вони 
є не лише власниками 
своїх квартир, а й спів-
власниками всього будинку, в якому 
їхнє помешкання розташоване. Та й у 
разі чого саме мешканцям доведеться 
долати чимало сходів на шляху нагору 
або донизу, тому саме жильці повинні 
передусім бути зацікавленими в збе-
реженні цього, а також усіх інших видів 
інженерного обладнання будинку. 

Субсидія – за заявою 
Розпочався другий місяць опалювального сезону, й у ньому вперше 

отримано рахунки за опалення або за додаткові витрати енергоносіїв, 
що значно збільшує загальний рівень житлово-комунальних платежів. 

Щоправда, це стосується не всіх 
мешканців, а лише тих, хто ще не 
отримав житлово-комунальну суб-
сидію. 

За останньою інформацією міського 
управління праці та соціального за-
хисту населення виконкому міськради, 

уже понад 13 тисяч криворізьких родин 
подали заяву на отримання цього виду 
адресної державної допомоги. 85 відсо-
тків з них уже розглянуто, переважно 
– позитивно, адже тільки сімсот родин 
отримали обґрунтовану відмову чи ма-
ють надати якісь додаткові документи 

для остаточного вирішення питання. 
Як наголошують соцзахисники, не-

зважаючи навіть на те, що вже листо-
пад, згідно з чинним законодавством 
прийняті в останній місяць осені заяви 
надають змогу призначити субсидію з 
початку опалювального сезону, тобто 
– з жовтня. Тим самим значно змен-
шивши нарахування мешканцям за 
отримані послуги.

g Справи комунальні

ШАНОВНІ КРИВОРІЖЦІ!  
СВОЄЧАСНО  
РОЗРАХОВУЙТЕСЬ  
ЗА ЖИТЛОВО- 
КОМУНАЛЬНІ  ПОСЛУГИ!

З турботою про 
найменш захи-
щених громадян

Сьогодні відбулося засі-
дання виконкому Тернівської 
райради, головним на якому 
розглядалося питання «Про 
соціальну підтримку осіб з об-
меженими фізичними можли-
востями».

Їх у районі мешкає 4930 чоло-
вік, або 6% від усієї кількості жи-
телів. Це інваліди війни та праці, 
інваліди-чорнобильці, інваліди з 
дитинства та діти-інваліди. Разом 
із наданням усіх видів соціальної 
допомоги з державного бюджету, 
в Тернах діє Програма соціаль-
ного захисту окремих категорій 
мешканців району. В 2012 р. на її 
виконання уже витрачено 381,8 
тис. грн. Але особливо важливою 
є допомога в лікуванні та охороні 
здоров’я. Тож усі тернівські інвалі-
ди перебувають під диспансерним 
наглядом у Центрах медико-сані-
тарної допомоги №№ 1, 2. Багато 
хто з них потребує лікування в 
стаціонарі, забезпечення без-
платними чи за соціальною ціною 
медикаментами, проведення зу-
бо протезування, оздоровлення 
в санаторно-курортних закладах 
України, надання допоміжних за-
собів для пересування тощо. Саме 
стан забезпечення потреб цих 
людей і розглядався на засіданні 
райвиконкому.

Гарна новина
Нині КП «ЖЕО-14» приступи-

ло до встановлення нових по-
штових скриньок у підвідом-
чих йому житлових будинках. 
Загальна потреба в них – 
11808 штук. 

На першому етапі планується 
встановити 1968 поштових скри-
ньок. Уже встановлено 44 секції по 
6 поштових скриньок кожна, і ро-
бота триває. Цій новині радіємо й 
ми, журналісти «ЧГ», адже нерід-
ко саме через поламані поштові 
скриньки або їх відсутність наша 
газета не доходила до своїх чита-
чів, через що вони, бувало, взагалі 
відмовлялися від передплати сво-
го улюбленого «Гірничка». Тож з 
наведенням порядку в цій справі, 
гадаємо, ця проблема відпаде.

«Самоцвіту» – 25
Чверть століття поспіль 

у Палаці культури ПівнГЗК 
працює створений свого часу 
Олександром Меренковим 
зразковий ансамбль народно-
го танцю «Самоцвіт». 

Нині його очолює Едуард Ки-
рильчук. За 25 років ансамбль був 
учасником близько 5 тисяч кон-
цертів. Цей творчий колектив має 
своє неповторне обличчя завдяки 
збереженню та розвитку виконав-
ських традицій. Близько 3 тисяч 
вихованців пройшло його хорео-
графічну школу. Для декого з них 
– того ж таки Едуарда Кирильчука, 
Юрія та Ольги Калюжних, Миколи 
Коваля – тренера криворізької 
команди «Майданс», Максима Ку-
бліцького, Максима Максимчука, 
Інни Гончаренко, Олега Оленіча, 
Лева Чорного та ін. – «Самоцвіт» 
став важливою сходинкою у про-
фесію. Танцюристи «Самоцвіту» 
здобули не одну перемогу на най-
престижніших міжнародних та 
всеукраїнських хореографічних 
фестивалях.

Мотрона ПАНОВА. 

 КОМПЕТЕНТНО

В Дніпропетровській області ціни на хліб  
не підвищуватимуться

Днями заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміні-
страції Олександр Любович прозвітував, що в регіоні створений спеціальний 
стабілізаційний фонд борошна для хлібозаводів. За його словами, в області є 
8,2 тисячі тонн борошна, яке продаватиметься для пекарів за встановленими 
цінами, затвердженими Міністерством аграрної політики. «Ураховуючи мож-
ливості аграрного фонду і регіональних запасів, на Дніпропетровщині будуть 
забезпечені стабільні ціни на хлібобулочні вироби до кінця 2013-2014 років», 
– наголосив заступник губернатора області. Стабільні ціни будуть нижчими 
за ринкові на 15% і розповсюджуватимуться на всі категорії хлібобулочних 
виробів, включаючи і соціальний хліб.

Якість духмяного хліба завжди висока.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Жовтневий район

«Молодіжний 
калейдоскоп» 
для студентів 

Сьогодні в Палаці культури 
ПАТ «Кривбасзалізрудком» 
відбувся цікавий конкурсно-
розважальний захід, присвя-
чений Дню студента. 

В ньому взяли участь молодь 
4 технікумів Жовтневого райо-
ну, представники Криворізького 
факультету Дніпропетровського 
університету внутрішніх справ та 
юнь професійно-технічних учи-
лищ. Цього разу День студента 
проводитиметься аж три дні: пер-
шого для них було організовано 
конкурсно-розважальну програму 
«Молодіжний калейдоскоп» на 
базі вже згаданого Палацу куль-
тури. Уже завтра, у четвер, сту-
денти Жовтневого району будуть 
активно представлені в міських 
заходах. А наступної п’ятниці 
на урочистому прийомі голова 
Жовтневої райради Володимир 
Коритнік  вручить 14 найкращим 
студентам району нагороди та по-
дарунки. 

Ювілейний 
творчий сезон 

П’ятдесятий ювілейний 
творчий сезон «Хвилями на-
шої пам’яті» розпочав Палац 
культури ПАТ «Кривбасзаліз-
рудком». 

Цей осередок духовності й 
культури давно став улюбленим 
місцем відпочинку мешканців 
району, особливо працівників 
та молоді комбінату. Півстоліття 
тому це був будинок відпочин-
ку трудівників рудника, а зараз 
Палац культури налічує 11 ко-
лективів, з яких 6 мають звання 
«народний» і 4 – «зразковий», 
де займаються понад 300 пред-
ставників та аматорів чарівного 
й неповторного світу мистецтва. 

– У кожен жанр вони вкладають 
часточку своєї творчої душі, – за-
значає директор цього палацу Те-
тяна Лялько. – Такі колективи, як 
шоу-студія «Лавелі», ВІА «Пошук», 
фольклорний колектив «Шахтароч-
ка», ансамблі «Шахтарські зорі», 
«Вікторія», «Дивограй», неоднора-
зово ставали переможцями фес-
тивалів та конкурсів різного рівня: 
«Весна Рудани», «Душі криниця», 
«Срібне джерельце» та інших. Про-
водимо на своїй базі два фестива-
лі – «Зірки назавжди» та «Великі 
дзвони». Улюбленими в організації 
дозвілля серед трудівників ком-
бінату стали «Новорічні вогники», 
турніри клубу веселих та кмітливих, 
«Міс КЗРК», конкурсна програма 
«Супер-ягідка». Найочікуванішим 
є театральне дійство, присвячене 
професійному святу Дню шахтаря 
«Кубок шахтарської слави».   

Запрошують 
«барсівці» 

Нещодавно спортсмени бій-
цівського клубу «Барс» Кри-
ворізької міської федерації 
бойових мистецтв вдало ви-
ступили на чемпіонаті світу та 
Європи. 

І скрізь вони тріумфували, здо-
бувши найвищі міжнародні на-
городи. А вже наступної суботи, 17 
листопада, на 11 годину «барсівці» 
запрошують до себе охочих поди-
витись поєдинки на ринзі в рамках 
відкритої першості міста з кікбок-
сингу (клуб «Барс» знаходиться на 
5-ому мікрорайоні Зарічному). 

Віталій ТКАЧУК.

g 16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв’язку
Генеральний директор Криворізької державної телерадіокомпанії Іван ГАЛАМАСЮК:

«Зміни на краще приходять тоді,  
коли їх готуєш»
Пригадую слова Івана Галамасюка, коли він робив перші 
кроки на посаді керівника ТРК «Криворіжжя»: «Головне 
моє прагнення – зробити регіональне телебачення і радіо 
ближчими до людей. Щоб городяни вірили журналістам, 
зверталися до нас зі своїми радощами та проблемами». 
Минуло трохи більше чотирьох літ, і ми побачили, що 
не такому вже й амбітному Івану Васильовичу вдається 
втілювати в життя задумане. Колег з Криворізької 
державної телерадіокомпанії запрошують у гості на 
підприємства й додому, скрізь тепло зустрічають.

– Якісний ривок ми зробили в 
2010 році, збільшивши кількість 
програм власного виробництва 
на 30 відсотків, – говорить спів-
бесідник і задає зустрічне питан-
ня: – А знаєте чому, друже? Тому, 
що весь наш колектив усвідомив: 
сам по собі Криворізький басейн 
– це неосяжна і завжди актуаль-
на тема. Ось тому ми ні на день 
не зупиняємося, дружно продо-
вжуємо вдосконалювати свою 
роботу, зокрема працюємо над 
якісним оформленням ефіру. У 
вересні внесли нові рубрики на 
телебачення, до нашої основної 
програми «Кривбасцентр».

Сьогодні на ТРК багато мо-
лодих допитливих облич. В яку 
студію не заглянули – скрізь 
нуртує творчий процес. Власне, 
молодим і завдячує Іван Галама-
сюк за перші паростки успіху.

– З ними хоч і клопоту більше, 
але це приємний клопіт – вони 
дивляться по-новому на пробле-
ми, зовсім по-іншому використо-
вують технічні засоби. Як ми го-

воримо, не є придатком до тих же 
телекамер, – наголошує. – У цей 
передсвятковий день я хочу щиро 
подякувати за сумлінну працю 
нашим досвідченим журналістам 
– основі колективу, а за творчий 
пошук, світлі репортажі, душевні 
передачі молодим: тележурналіс-
там Наталії Болдінській, Юлії Шев-
ченко, Ірині Чечель – за підготовку 
проникливих телезарисовок «Світ 
професій», Аліні Чистосердовій 
– за цікаві сюжети про здоровий 
спосіб життя. Відзначаю справді 
професійну роботу радіожурна-
лістів Віталія Пікуля, Майї Дома-
шевської, Наталії Завгородньої, 
відеоінженера Ігоря Калинюка та 
звукорежисера Сергія Лучка.

Кількахвилинне спілкування 
з вдумливими енерджайзерами 
«Криворіжжя» Наталією Болдін-
ською та Юлією Шевченко дало 
мені немало підстав сподіватися, 
що недалеко той час, коли вони 
стануть досить авторитетними 
журналістами, і не лише у Криво-
му Розі.

– Ми не орієнтуємося і ніко-
ли не будемо орієнтуватися на ті 
центральні телеканали, де жур-
налісти цинічні, часто й густо з 
людської трагедії роблять шоу, 
– заявили вони. – Це в принципі 
недопустимо.

З професійним святом, ша-
новні колеги! Ваші прагнення 
справді заслуговують на пова-
гу. Будьте й надалі розсудливи-
ми, сердечними та уважними 
до людських доль. А телегляда-
чам і радіослухачам, які поба-
жають підказати журналістам 
ТРК «Криворіжжя» цікаві теми, 
називаємо номер телефону:  
92-49-20.

 Управління комунальної власності міста виконкому міськра-
ди оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності – 
суб’єктів господарювання, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки майна комунальної власності міста протягом 
2013 року, для подальшої оренди.

Учасникам конкурсу необхідно 
надати в окремій папці до управ-
ління комунальної власності міста 
виконкому міської ради наступні 
документи:

– заяву на участь у конкурсі за 
довільною формою;

– засвідчені в установлено-
му порядку копії: установчого 
документа учасника конкурсу; 
документів, що підтверджують 
кваліфікацію працівників, які за-
лучаються до виконання незалеж-
ної оцінки; сертифіката суб’єкта 
оціночної діяльності, виданого 
учаснику конкурсу Фондом дер-
жавного майна України;

– інформацію про досвід роботи 
учасника конкурсу; кількість на-
йманих працівників; кваліфікацію 
та особистий досвід роботи оціню-
вачів, які працюють у нього згідно 
штатного розкладу; кількість ви-
конаних звітів з оцінки майна для 
подальшої оренди (у разі, якщо 
суб’єкт господарювання приймає 
участь у конкурсі вперше – повний 
звіт з оцінки майна) за 2011-2012 
рр. на час проведення конкурсу.

Пропозиції учасника конкурсу 
щодо вартості та термінів вико-
нання робіт з оцінки надаються 
у запечатаному конверті за вста-
новленою формою:

Прийом заяв та належним чином оформлених документів до них здійснюється управлінням 
комунальної власності міста виконкому міської ради (50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, каб. 
246).

Кінцевий термін прийняття заяв – 7 грудня 2012 року включно.
Конкурс відбудеться 11 грудня 2012 року о 14.00, кімната 246 виконкому міської ради (пл. 

Радянська, 1).
Довідки за телефонами: 74-54-53, 74-49-29, 74-43-97.

g Публічна інформація
№  

п/п
Групи об’єктів оцінки  

для подальшої оренди
Термін вико-

нання оцінки, 
календарні 

дні

Вартість послуги на вико-
нання звіту про незалежну 

оцінку комунального майна 
для подальшої оренди, грн.

1. Об’єкти нерухомого комунального майна:
1.1 за 1 об’єкт
1.2 від 2 до 10 об’єктів
1.3 більше 10 об’єктів
2. Окреме індивідуально визначене комуналь-

не майно: обладнання, машини, дорожні 
транспортні засоби тощо (за одиницю)

3. Цілісний майновий комплекс
4. Об’єкт незавершеного будівництва

___________________________________________________________________________________________________________ Конкурсна комісія.

Іван Галамасюк проводить редакційну літучку.

В холі телерадіокомпанії створено музей ретротехніки.

Віталій Пікуль.

Сергій Лучко.

Ігор Калинюк.

Наталія Болдінська.

Аліна  
    Чистосердова.

____________________________________________________________ Микола КРАМАРЕНКО. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Подробиці
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Наші діти: по той бік СНІДу
11-річна Ярослава (ім’я змінено з етичних міркувань) 
захоплено розфарбовує в яскраві кольори пелюстки 
намальованої квітки. У неї – заняття з малювання. 
Поряд весело граються дрібніші дітлахи, у затишних 
залах багатолюдно й гамірно – прибула нова партія 
продуктових наборів. Ми – у дитячому центрі Кри-
ворізького міського відділення ВБО «Всеукраїнська 
мережа ЛЖВ» (людей, що живуть з ВІЛ). Маленькі від-
відувачі центру – безневинні, милі й лагідні малюки, 
які прийшли у цей світ з ВІЛ-позитивним статусом.

Цей дитячий центр, створений 
за ініціативи ЮНІСЕФ, функ-
ціонує з 2006 року. Спочатку це 
була кімната тимчасового пере-
бування, де батьки могли зали-
шити діток для цікавого дозвіл-
ля. Пізніше послуги організації 
вийшли за межі розваг, надання 
продуктових наборів, засобів гі-
гієни і медикаментів. Та й держа-
ва, нарешті, узяла на себе вагомі 
функції: діткам встановлюєть-
ся інвалідність, призначаються 
пенсії, безкоштовне лікування. 
Вихованці центру – малеча, що 
народилася з ВІЛ-інфекцією. У 
більшості з них батьків уже не-
має – померли. Причому дале-
ко не всі вони були наркозалеж-
ними: епідемія давно вийшла за 
межі груп ризику. Це були зви-
чайні люди, які мали нещастя за-
разитись недугою статевим шля-
хом.

– Ми надаємо по-
слуги діткам від 8 
місяців до 16 ро-
ків, – пояснює ди-
ректор організації 
і керівник проек-
ту Елла Соколюк. 
– Зараз охоплює-
мо 290 діток (усьо-
го ВІЛ-позитивних 
дітей у місті 253). 
Серед наших ви-
хованців є й такі, 
що від народжен-
ня страждають на 
гепатит С і тубер-
кульоз, оскільки хворі на ВІЛ/
СНІД особливо вразливі до цих 
недуг. Багато наших діток при-
ймають АРТ (антиретровірусну 
терапію). На щастя, їх забезпе-
чують нею безперебійно.

– Елло Геннадіївно, як діти 
потрапляють до вашого цен-
тру?

– На диспансерному обліку 
міського СНІД-центру перебу-
вають близько 600 дітей, наро-
джених ВІЛ-позитивними ма-
мами. Там доволі потужна пе-
діатрична служба, хворих діток 
веде один з найкращих педіатрів 
в Україні Наталія Примак. Ми 
співпрацюємо у тісній команді, 
запрошуємо батьків чи опікунів 
(бабусь, тіток, родичів) скорис-
татись нашими послугами.

– Які ж послуги ви надаєте?
– Медичні, соціальні, педаго-

гічні, психологічні, адвокацій-
ні. У ході роботи ми зрозуміли, 
що треба працювати і над осо-
бистісним розвитком діток, роз-
ширенням їхнього кругозору та 
інтелекту. У нас працює центр 
раннього розвитку: заняття за 
методиками Монтессорі, Нікіті-
них. Уже 3 роки успішно працює 
клуб для батьків: зустрічі, тре-
нінги, роз’яснення. Укріплюємо 
зв’язок між мамою і малюком, 
знімаємо відчуття батьківської 
провини, вчимо турбуватись 
про малят. Наш центр – місце, 
де батьки почуваються захище-
ними, розкутими, отримують 
підтримку. Деякі мами ділять-
ся своїми вміннями: вишива-
ють, плетуть. Дітей від 4 до 7 ро-

ків ми готуємо до школи: пись-
мо, читання, арифметика. Мо-
лодші школярі займаються ан-
глійською, малюванням, йогою, 
танцями, настільним тенісом. 
Ходимо в музеї. Добре зареко-
мендував себе літній табір, який 
ми організували за кошти до-
брочинців. Якщо у дітей вини-
кають проблеми з поведінкою, 
проводимо індивідуальні пси-
хокорекційні заняття. Ми в кар-
тинках роз’яснюємо дітям ме-
тодику прийому ліків, форму-
ємо прихильність до АРТ, щоб 
вони самі її приймали. Нелег-
кою є проблема розкриття ВІЛ-
позитивного статусу. Це серйоз-
на робота психолога з дитиною 
та її оточенням. Діти насправді 
багато розуміють, тому замов-
чувати проблему не можна. Ба-
жано розкрити статус до 11 ро-

ків, бо підлітковий 
вік провокує обра-
зи, злість, відтор-
гнення, депресивні 
моменти. Ми зби-
раємо підлітків, які 
вже знають про свій 
статус, і торкаємось 
тем сексуального 
виховання, сімейно-
го життя, кулінарії, 
бо з цим діагнозом 
їм треба жити далі. 
Я не можу сказати, 
що тема ВІЛ у нас 
превалює на занят-
тях. Звісно, ні. Все 

дуже обережно, дозовано. Якщо 
дитині щоденно втовкмачувати, 
що вона хвора, це ні до чого до-
брого не приведе. Але коли про-
ведена велика робота, і ми бачи-
мо, як діти міцніють, дружать 
між собою, – радіємо. Не тре-
ба робити з них інвалідів. Не-
хай розуміють, що їхня кров має 
певні особливості, але не став-
лять хрест на своєму житті. По-
переду в них таке майбуття, яке 
вони самі побудують, – це по-
слання ми вкладаємо в дитячі 

голівки. Для цього залучили чу-
дових фахівців: шукали таких, 
щоб очі горіли і серце відгуку-
валось. Тепер у нас постійна ко-
манда педагогів: Олена Красуля, 
Дар’я Мельник, Наталія Добро-
вольська, Оксана Дашкова, Оле-
на Виговська, Нажія Новикова, 
Оксана Колосова. Крім того, у 
СНІД-центрі та в інфекційній лі-
карні працюють наші консульта-
ційні кабінети, соціальні педаго-
ги. Здійснюємо догляд на дому: 
медсестра об’їжджає малюків, 
оглядає, робить уколи, ставить 
крапельниці, контролює ліку-

вання. Це дає хороший ефект.
– З якими труднощами дово-

диться стикатись? Дискримі-
нація хворих дітей?

– Якихось кричущих ситуа-
цій не було. Одного разу дирек-
тор школи вимагала результати 
аналізу крові і довідку від дити-
ни, мати якої померла від СНІ-
Ду. Ми надіслали їй юридично 
оформленого листа про те, що 
вона не має на це підстав, і на-
дали довідку, що дитина не пе-
ребуває на диспансерному облі-
ку в СНІД-центрі. Дуже хотілось 
би отримати юридичні важелі 
впливу на опікунів – право офі-
ційно інформувати відповідаль-
них осіб, що дитині загрожує не-
безпека. На жаль, не всі опікуни 
(часто – бабусі, дідусі) сповна ро-
зуміють специфіку цього захво-
рювання. У нашій практиці був 
випадок, коли ми довго боролись 
за дитину, мама якої вмерла, а 
батько був фанатично віруючою 
людиною. Він не давав хлопчику 
ліків, сподівався на Господнє зці-
лення, кидався на нас із сокирою. 
Ми намагались залучити пасто-
ра, попросили його вплинути на 
вірянина, переконати його по-
класти хлопчика на обстеження. 
Згодом написали листа до проку-
ратури. Реакція не забарилась: у 
родину навідались з перевіркою, 
виявили, що «дитина забезпече-
на іграшками», та й годі. Неза-
баром хлопча померло, і ми так 
і не змогли його врятувати. Нам 
просто не дали цього зробити. 
Та попри все відзначу, що дитяча 
смертність від СНІДу за останні 
4 роки знизилася. Це відбуваєть-
ся ще й завдяки співпраці наших 
педіатрів зі столичною лікарнею 
«Охматдит»: там важким діткам 
надають багатокомплексну до-
помогу.

– Чула, що ВІЛ-позитивні 
хворі нерідко відмовляються 
від АРТ. Ви переконані в її ефек-
тивності?

– Безперечно. Я бачила дітей, які 
вмирають у страшних муках, бо не 
приймають терапію, і бачила, як 
дитину можна витягти з того сві-
ту за допомогою цих пігулок. У на-
шому центрі немає жодної дитини 
в останній стадії СНІДу.

– Хтось допомагає вам у цій 
шляхетній справі?

– Так. Наші великі друзі, яким 
ми вдячні за взаєморозуміння і 
співпрацю, – дитяче відділення 
тубдиспансеру, Будинок малюка, 
дитячий будинок №2. Ми доволі 
часто звертались до Фонду Оле-
ни Пінчук «АнтиСНІД», де що-
разу миттєво реагували на наші 
прохання фінансовою допомо-
гою. Благодійне пожертвування 

небайдужого криворіжця Ігоря 
Безпальчука дозволило нам при-
дбати меблі та мікрохвильовку. 
Новорічними подарунками до-
помагають ЦГЗК, ПівнГЗК. За 
безкоштовне культурне дозвіл-
ля вдячні кінотеатрам «Мульти-
плекс» та «Олімп», театру ляльок, 
«Академії руху», цирку, «МакДо-
нальдзу». Діти повинні бачити й 
інший бік життя. Якими вони ви-
ростуть, якщо ми не виховаємо 
їх соціально адаптованими, від-
повідальними за своє здоров’я 
та здоров’я інших людей? Знаєте, 
діти нерідко бувають більш сві-
домими, ніж дорослі. Переконана 
– з них виростуть хороші люди.

– Позитивні результати вас 
надихають на нові ініціативи?

– Звісно. Наш центр розши-
рюється, і ми будуємо плани на 
перспективу. Так, у місті зараз 
дуже складна ситуація з тубер-
кульозом, ми ледь не лідируємо 
по Україні. Якось я була у Цен-
трі СНІДу, там оглядали 3-річне 
маля з підозрою на туберкульоз. 
На жаль, наші діти зараз лежать 
в інфекційному відділенні разом 

з дорослими. Окремого дитячо-
го відділення немає. Вони там 
зачинені, як звірятка. Ми хочемо 
вийти з ініціативою розширення 
відділення або створення окре-
мого, комфортного для малень-
ких пацієнтів. Останнім часом 
спостерігаємо, як до захворю-
вання на ВІЛ приєднуються он-
копатології, ДЦП, синдром Дау-
на, аутизм. Це багатокомплексна 
проблема, яка наразі вирішуєть-
ся уривчасто. Ми ж маємо ко-
манду кваліфікованих фахівців, 
великий досвід соціальної робо-
ти і мріємо створити комплек-
сний центр для дітей з особливи-
ми потребами – центр, який зро-
бить дітей щасливими…

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Саксаганський р-н

Грані буття

Понад 50 професій 
для працюючих  
і безробітних

Коли директор комунально-
го підприємства «Навчально-ви-
робничий центр» Дніпропетров-
ської обласної ради Едуард Звєрєв 
чує, що на криворізьких підприєм-
ствах трудівників виганяють з ро-
боти, обурюється:

– Для чого так боляче людям 
робити? Простіше ж у нас пере-
вчити!

Очоливши не так давно вище-
названий навчальний заклад, 
Едуард Давидович своїм завзят-
тям вдихнув у нього друге жит-
тя. Нині тут пропонують послуги 
з професійно-технічного навчан-
ня з більш ніж 50 сучасних та пе-
респективних робітничих профе-
сій, які користуються попитом на 
ринку праці. А крім того, прово-
дять навчання й перевірку знань 
посадовців, спеціалістів і робіт-
ників з більш ніж 20 норматив-
но-правових актів з питань охо-
рони праці, пожежно-технічного 
мінімуму, теплогазопостачання, 
безпечної і технічної експлуата-
ції електроустановок споживачів 
тощо.

Варто додати, що центр, який 
знаходиться в Саксаганському 
районі за адресою: вулиця Шек-
спіра, 1, у 2011 році визнаний 
кращим комунальним підприєм-
ством України, а Едуард Звєрєв 
– «Директором року». Тож тим 
криворіжцям, які бажають ста-
ти справжніми фахівцями у сво-
їй професії, варто завітати до на-
вчального закладу.

Підкорили  
Болгарію

Одразу два зразкові колек-
тиви Палацу культури імені 
Артема – мюзикл-студія «Ма-
ленькая страна» і ансамбль 
бального танцю «Вдохнове-
ние» стали лауреатами II сту-
пеня тринадцятого міжнарод-
ного фестивалю дитячої та 
юнацької творчості «Сонце – 
Радість – Краса», який прохо-
див у Болгарії в місті Несебр 
на 8 конкурсних майданчиках.

Лише уявіть: нашим юним та-
лантам довелося змагатися в ар-
тистизмі з більш ніж 3 (!) тисячами 
учасників з 9 країн. – Але колекти-
ви викладалися на сцені на всі сто і 
таки вийшли в призери. В урочис-
тій обстановці юним було вручено 
почесні дипломи та подарунки.

Враховуючи цьогорічні досяг-
нення, хлопчики і дівчатка двох 
названих колективів запроше-
ні взяти участь у наступному – 14 
міжнародному мистецькому фес-
тивалі, який проходитиме в ра-
душній Болгарії.

У розмові з нашим кореспон-
дентом працівниця Палацу куль-
тури ім. Артема Олена Мігуша з 
приємністю повідомила про здо-
бутки й інших колективів в по-
точному році. Так, студія «Ля-ля-
фа» стала лауреатом II ступеня 
міжнародного фестивалю дитячої 
та юнацької творчості «Кримські 
хвилі – 2012», а шоу-група «Нот-
ка» та її солістка Марія Ушакова 
здобули гран-прі на міжнародно-
му фестивалі естрадної творчос-
ті «Звёздный Крым». Колектив 
народно-сценічного танцю «Дзи-
га» став лауреатом II ступеня між-
народного фестивалю естрадної 
творчості «Звёздный Крым».

Микола КРАМАРЕНКО.
Тетяна ДРЄЄВА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Усі проекти з ВІЛ/СНІДу в 
Україні фінансує Глобальний 
фонд – Всесвітня організа-
ція боротьби з епідеміями 
ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та 
малярії. Мережа ЛЖВ – один 
з реципієнтів фонду, займа-
ється доглядом, підтримкою 
і лікуванням хворих.

Директор центру  
Елла Соколюк.

Соціальний педагог  
Олена Красуля.
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g Конкурси

Субсидія  
як виняткова 
допомога 

З початку опалювального 
сезону до районного управлін-
ня праці та соціального захис-
ту населення із заявами про 
призначення субсидії зверну-
лось понад 2000 сімей, з яких 
406 не мали права на призна-
чення субсидії на загальних 
підставах. 

Тому, виходячи з конкретних 
обставин, які склалися в сім’ї, 
комісією з вирішення питань, 
пов’язаних з наданням населен-
ню пільг, субсидій на житлово-
комунальні послуги та державної 
соціальної допомоги малозабез-
печеним сім’ям, було прийнято 
рішення про призначення таким 
сім’ям житлової субсидії. Вихо-
дячи з конкретних обставин, що 
склалися в сім’ї, за рішенням ко-
місій при виконкомах районних у 
місті рад субсидія може бути при-
значена як виняток, якщо: серед 
зареєстрованих на житловій пло-
щі є працездатні особи; житлове 
приміщення придбане не більше 
року тому або здається в оренду; у 
володінні зареєстрованих на жит-
ловій площі або членів їх сімей є 
додаткове житлове приміщення 
або більше ніж один транспортний 
засіб тощо.

У районному управлінні праці 
та соціального захисту населення 
діє прямий телефон «гарячої лінії» 
– 71-44-19, за яким можна отри-
мати консультацію щодо умов 
призначення субсидії. 

Право  
на звернення

За 9 місяців 2012  року до 
виконкому  районної у місті 
ради з різних питань зверну-
лось 9067 громадян району, із 
них 2880 – у 159 колективних 
зверненнях. Крім того, спеці-
алістами управління праці та 
соціального захисту населен-
ня прийнято 34479 мешкан-
ців. 

Значна кількість звернень 
стосувалася насамперед житло-
во-комунальних питань, питань 
соціального захисту та пенсійно-
го забезпечення, що надійшли 
від осіб похилого віку, громадян, 
які втратили здоров’я та праце-
здатність, інвалідів, учасників 
війни та бойових дій, а також від 
багатодітних сімей та одиноких 
матерів. 

З усними заявами, скаргами 
та пропозиціями звернулося 560 
громадян, заведено 484 реєстра-
ційно-контрольні картки. Також 
на «пряму лінію» голови районної 
у місті ради зателефонували 202 
мешканці, на особистих прийомах 
голови ради, його заступників та 
керуючого справами виконкому 
зареєстровано 282 звернення. 
Згідно з графіком проведено 34 
виїзних прийоми за місцем про-
живання громадян. 

Забезпечення реалізації грома-
дянами конституційного права на 
звернення перебуває на постійно-
му контролі  у виконкомі районної 
у місті ради,  проводиться моніто-
ринг звернень громадян,  систе-
матично готуються аналітичні та 
узагальнюючі матеріали. 

Едуард БІЛИК. 

Театр по-сусідськи
«Я навчився більше імпровізувати в житті», – ділиться думками 
Батир. За фахом він економіст, але кілька разів на тиждень хло-
пець відривається від звичайного життя і вирушає на репетицію 
в плейбек-театр «Сусіди». Минулої суботи цей дніпропетровський 
театр у культурно-громадському центрі «ШELTER+» розважав 
криворізьку публіку «Сусідськими історіями».

Сутність плейбек-театру в тім, що сценарій 
до постановок пише глядач. Прямо під час ви-
стави. Ведучий з мікрофоном вибирає одного 
сміливця з-поміж театральної публіки, щоб 
той повідав цікаву історію зі свого життя. За 
декілька хвилин дзенькне музичний трикут-
ник і під акомпанемент гітари четверо акторів 
зімпровізують цей сюжет. Життя може і навіть 
повинно бути темою для мистецтва. Принай-
мні, у цьому переконує «плейбек». Для нього 
короткі буденні оповіді – ключ до творчості.

Почути світ
– «Плейбек» з англій-

ської – «відтворити». 
Але ми не прагнемо по-
вторити один в один 
усе, що було сказано. 
Ми осмислюємо й ін-
терпретуємо, показу-
ємо якусь зовсім іншу сторону цієї історії, – 
наголошують актори. Їм за декілька хвилин 
треба зрозуміти і, не домовляючись, показати, 
що ж насправді стоїть за розказаним сюжетом.

Кажуть, чим цікавіша історія, тим важче її 
показати на сцені.

– На мене цей театр вплинув по-своєму. Я 
почав краще чути людей, оточуючий світ, – зі-
знається керівник театру Роман Кандибор. – 
Краще за все ми чуємо, звичайно, свої потреби 
і слухаємо, в першу чергу, себе. За допомогою 
«плейбеку» я зрозумів, що є світ, який зі мною 
постійно розмовляє і розповідає свої історії. І 

глядачеві теж важливо бути почу-
тим.

У своєму театрі він виконує роль 
ведучого, сполучної ланки між ак-
тором і залом. Розпочинаючи пер-
фоменс, Роман пропонує всім при-
сутнім познайомитися між собою, 
а в символічному «антракті» (чи то 
пак – у частині вистави, за умова-
ми плейбеку) кожен повинен пере-
сісти до незнайомої людини, щоб 
почути від неї цікаву історію та розповісти 
свою. Так вони пояснюють і свою назву.

Впритул до «я»
Репетиції тут теж своєрідні. Замість того, 

щоб грати завчені ролі, актори самі по черзі 
сідають на стілець оповідача і тренуються імп-
ровізувати над власним життєвим досвідом.

– Можу собі уявити, як на наші репетиції 
подивився б випадковий перехожий! Збоку 
може видатися, що ми валяємо дурника, – по-
сміхається Батир. – Але ми просто робимо 
свою справу. Одягаємо ось такі смішні кольо-
рові штани, розповідаємо одне одному, що 
трапилося в житті. І одразу ж це граємо.

Цікавий плейбек і формами. Це – чи не єди-
не, чим обмежені актори у своїй творчості. 
Вислухавши історію, ведучий підказує акто-
рам, в якій формі вони повинні влаштувати 
імпровізацію – палітра, наратив... У деяких з 
них вигадливі назви, скажімо, є форма «три 
грецькі солісти».

– Форм усього близько п’ятнадцяти. Їх дик-
тує сама історія. Форма може по-іншому роз-
крити те, що розповіла людина. Є, наприклад, 
власне українська форма – хоровод. Іноді роз-
повідь мене надихає і я інтуїтивно визначаю 
форму, а часом усе так заплутано, що запи-
тую в акторів, – пояснює Роман.

«Сусіди» – не єдиний плейбек-театр в Украї - 
ні. На театральній сцені Дніпропе-
тровська вони вже два роки. За цей 
час встигли показати свої імпрові-
зації київським, донецьким, харків-
ським театралам. А прийшла прак-
тика таких театрів з Нью-Йорка, 
де в рамках театрального експери-
ментування ще в 70-х винайшли 
спонтанний театр – театр, в якому 
немає сценарію, бо все побудовано 
на імпровізації.

Харизматичного Романа Кривий 
Ріг уже бачив на перфоменсах шко-

ли вуличного театру «іШут», які цього року 
влаштовував «ШELTER+». У свою чергу, ак-
тори запропонували «шелтерівцям» і самим 
спробувати взятися за «плейбек».

Час від часу актори беруть уроки у відомих 
«плейбеківців» з-закордону. Всього в театрі 11 
акторів. У кожного з них «у миру» – свій фах.

– Раніше до нашої студії можна було потра-
пити просто за бажанням. Тепер до цього ста-
вимося більш вимогливо, – каже Роман Кан-
дибор. Сам він має диплом комп’ютерника та 
ще дві вищі психологічні освіти. Однак наго-
лошує, що зараз він – театрал, і психологію з 
театром краще не плутати.

– Звичайно, працюючи над історіями різ-
них людей, ми впритул підходимо до того, 
що називається «я», до «самості». Є такий на-
прямок, як психодрама, але Джонатан Фокс, 
засновник плейбек-театру, активно бореться 
з тим, щоб «плейбек» не ототожнювали з пси-
ходрамою. Це мистецтво, в якому є момент 
зцілення, але це не терапія.

Кривбас мистецький

Краса дівоча, осені краса…
Красу, інтелект і творчі здібності юних чарівниць Центрально-

Міського району оцінювали на конкурсі «Міс осінь» у Палаці куль-
тури «Карачуни». Його учасницями стали 9-класниці навчальних 
закладів району.

Глядачі, серед яких найпалкішими шанувальниками були рідні й друзі 
красунь, мали змогу порівняти їхні таланти у трьох відбіркових етапах: 
інтелектуальному, «Візитівці» та «Дефіле». Дівчата продемонстрували 
публіці власноруч виготовлені осінні шати  – сукні та оригінальні капе-

люшки, порадували 
співочими і пластич-
ними здібностями, 
пра вильними відпо-
відями на питання, 
які стосувались світу 
моди. Симпатії журі 
та титул «Міс осінь-2012» завоювала учениця 
КЗШ №79 Тетяна Ткаченко. 

Креативні супер-бабусі
Та ми ще ого-го! Жилаві, нівроку! – запевнили 

глядачів «юні» учасниці конкурсно-розважальної 
програми «Супер-бабуся», приуроченої до Дня 
людей похилого віку. У Палаці культури «Карачу-
ни» п’ятеро жінок похилого віку у трьох конкурсах 
продемонстрували публіці, на що вони здатні. 

У першому змаганні «Візитівка» своїх активних 
і креативних бабусь представляли онучата. Під час 
другого конкурсу «Бабусині рецепти» журі оцінювало 
майстерність учасниць у приготуванні різноманітних 
смаколиків. У третьому турі бабусі продемонстрували 
глядачам, наскільки добре знають своїх онуків, відпо-
відаючи на цікаві питання допитливої ведучої. 

За результатами конкурсно-розважальної програми 
всі учасники отримали у подарунок чайні сервізи та со-
лодощі. Концертною програмою присутніх розважали 
колективи сучасної хореографії «Аріадна» та естрадно-
го вокалу «Сузір’я».

___________________________________________________________________ Тетяна ДРЄЄВА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

__________________________________________________________________ Анна РОДІЧКІНА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.
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«Свою силу варто застосовувати  
лише при реальній загрозі нападу...»
Місяць тому вихованці Криворізької 
міської федерації з рукопашного бою, 
разом зі спортсменами збірної України, 
тріумфували на чемпіонаті світу з руко-
пашного бою, що відбувся 3-9 жовтня в 
угорській столиці Будапешт. 

На турнір прибули делега-
ції з близько 20 країн світу: 
США, Канади, Німеччини, Іта-
лії, Ірландії, Алжиру, Франції, 
Голландії, Великобританії та 
інших. Україну на чемпіо-
наті світу представляли 54 
спортсмени, з яких п’ятеро 
– криворіжці. За підсумками 
змагань, збірна України по-
сіла перше командне місце, 
а наші земляки, яких готував 
до чемпіонату світу старший 
тренер збірної України з руко-
пашного бою Анатолій Воло-
шин, поклали до національ-
ної «скарбнички» 7 медалей.

Зокрема, криворожанка 
Дарина Павленко стала сріб-
ною призеркою в особистому 
куміте (поєдинки в легкому 
контакті) та бронзовою – в 
командному куміте. Такі ж 
здобутки були і в Ольги Де-
нисенко. Друге місце в осо-
бистому ката (виконанні 
формальних вправ) зайняв 
Валентин Авраменко. Най-
вищими ж виявилися до-
сягнення Андрія Капітонова, 
який виборов перше місце в 
особистому ката і друге – у 
командному куміте.

– Номінація «демонстра-
ція техніки» була найчислен-
нішою на чемпіонаті світу, 
– розповідає «ЧГ» перемо-
жець. – У ній взяв участь 41 
спортсмен. Приємно, що за 
рішенням п’яти знаних суддів 
зі світовим ім’ям перше місце 
було віддано мені.

Зовсім дещиці не виста-
чило криворіжцю, щоб ста-
ти першим і в командному 
куміте. На змагання було 
заявлено 12 команд: по дві 
– з Чехії, Німеччини, України, 
Голландії, по одній збірній 
Португалії, Бельгії, Польщі 
та об’єднана американо-гол-
ландська команда. Наш зем-
ляк був включений до складу 
другої збірної України, яка, 
однак, виступала краще за 
перший склад.

– Кожна командна зу-
стріч представляла собою 
сім особистих двобоїв 14 
спортсменів з обох команд, 
– роз’яснив Капітонов. – Усі 
учасники – різних вагових 
категорій – працюють на 
спільний результат. Для пере-
моги нам не вистачило тріш-
ки везіння. До фіналу ми здо-
лали перший і другий склади 
збірної Німеччини, а також 
одну з чеських команд. У фі-
налі нам випало битися з їх 
першим складом. Я виступав 
у категорії «тяжів» (до 90 кг) і 
виграв свій поєдинок. У під-
сумку кожна з команд здобу-
ла по три перемоги, ще один 
двобій завершився внічию. А 
тому остаточна перемога на 
чемпіонаті вирішувалася в 
додатковому одиночному по-
єдинку. На жаль, член нашої 
команди, хоч і мав спочатку 
певну перевагу над чехом, 
потім припустився кількох 
помилок і ми були змушені 
задовольнитися «сріблом». 
Жаль було відчувати, що ти 

виклався до останнього і зро-
бив усе можливе для перемо-
ги, а перше місце вислизнуло 
з рук не за твоєї вини…

Для Андрія Капітонова здо-
бута золота медаль стала вже 
п’ятою, яку він завоював на 
трьох чемпіонатах світу. До 
речі, після здобуття трьох 
золотих медалей на чемпіо-
наті світу в Голландії у 2009 
році, Андрій був включений 
до символічної десятки най-
кращих спортсменів Кривого 
Рогу того року.

– До нинішнього чемпіо-
нату світу ми готувалися про-

тягом року, зі збірною країни 
пройшли два тренувальні 
збори в Залізному Порту та 
Коблевому, – розповідає Ан-
дрій. – Радий, що обрана ме-
тодика тренувань виявилася 
доречною та результативною.

– Кожен з цих двох ви-
дів єдиноборств цікавий 
по-своєму, – вважає Андрій. 
– Щоправда, виступати в ку-
міте мені більше подобається 
саме в рукопашному бою, бо 
раніше керівництво федерації 
карате-до в Україні зробило 
такі правила на змаганнях, що 
зараховувались лише технічно 

правильні удари, яким навіть 
забракло сили. Доходило до 
маразму: удари не зарахову-
вали через те, що в тебе був 
неправильний тиск ноги в 
підлогу… Хоча в Європі таких 
безглуздих правил не існує.

Завдяки виступам на між-
народному рівні, криворіжцю 
вдалося побувати в багатьох 
куточках Європи, ознайоми-
тися з культурою країн-гос-
подарів та менталітетом їх 
мешканців. А ще – побачити 
на власні очі живих легенд зі 
світу єдиноборств.

– Зі знаменитих бійців 
цікаво було поглянути на Ер-
несто Хуста – чемпіона світу 
по К-1, майже непереможно-
го професіонала з кікбоксин-
гу, – розповідає український 
чемпіон. – Загалом же, най-
більша увага до подібних 
турнірів спостерігається в ма-
леньких країнах. Цікаво було 
в Литві, коли чемпіонат Євро-
пи з карате, що відбувався у 

Вільнюсі, відвідали прем’єр-
міністр цієї країни та жур-
налісти всіх 4 національних 
телеканалів. Для литовців це 
було значне спортивне свято.

Уперше на татамі майбут-
ній чемпіон вийшов у 8 років 
і скоро відсвяткує своє 20-річ-
чя в цьому чоловічому спорті.

– Бойовими видами 
мистецтв я почав займати-
ся ще з 1993 року, – згадує 
чемпіон. – Велику роль у 
захопленні ними для мого 
покоління зіграли навіть зви-
чайні голлівудські бойовики. 
Раніше інтерес до спорту був 
більший, тому що в дітей не 
було комп’ютерів та інших 
забавок. У наших групах з 
рукопашного бою і карате 
тренувалось по 100 чоловік, 
а зараз, на жаль, чисельність 
дітей у рази менше: в них інші 
інтереси.

Наразі чемпіон світу про-
довжує як особисті трену-
вання, так і виховує вже 
друге покоління своїх учнів. 
Нині в Капітонова тренується 
багато криворіжців від 4 до 
30 років. Особистим рекор-
дом Андрія був найменший 

вихованець, віком 2 рочки і 
7 місяців.

– Мої учні вже ставали чем-
піонами Європи з рукопаш-
ного бою, нині хочу, щоб їхні 
здобутки повторило наступне 
покоління дітей, – ділиться 
своїми планами Андрій.

Окрім фізичної підготов-
ки, своїм вихованцям Андрій 
прищеплює повагу до друзів 
по тренуваннях, вчить бути 
порядними і культурними 
людьми.

– Пам’ятаю, як у 1990-і 
роки багато хто з тренерів 
казав своїм вихованцям не 
застосовувати свої вміння в 
реальному житті й уникати 
бійок. Нині я розумію, що та-
ким чином подібні спеціаліс-
ти, можливо, просто не хотіли 
демонструвати відірваність 
їхнього тренувального про-
цесу від реального життя. Я 
не закликаю своїх учнів бути 
агресивними, просто вчу 
розуміти ступінь загрози. Не 
слід реагувати на якесь об-
разливе слово, свою силу і 
вміння варто застосовувати 
лише при реальній загрозі 
нападу.

ДЕНЬ  ЗА  ДНЕМ:
Дзержинський р-н

Твої люди, місто

___________________________ Андрій РОЙКО. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА та з особистого архіву Андрія КАПІТОНОВА.

Окрім того, що Андрій Капітонов є багаторазовим 
чемпіоном світу з рукопашного бою, криворіжець 
також постійно (з 2006 року) знаходиться в трійці 
призерів чемпіонату Європи як з рукопашного бою, 
так і карате.

Ще трохи – і 
п’ятитисячник?

Металургійний гігант озву-
чив свої показники за мину-
лий місяць. 

Відтак, він вийшов доволі про-
дуктивним, коли порівнювати з 
даними за аналогічний період ми-
нулого року. Ще краще виглядають 
на цьому тлі виробничі показники 
в підсумку за десять місяців: сут-
тєве перевищення спостерігається 
по виробництву чавуну, сталі та 
прокату. Що стосується заробіт-
ків, то середня заробітна плата по 
комбінату ледь не дотягнула до 
п’ятитисячного показника, склав-
ши в жовтні 4992,5 гривні.

Коментуючи ситуацію, глава 
адміністрації з виробництва ПАТ 
Парамжит Калон відзначив: «В ці-
лому, рівень виробництва на всіх 
ділянках у жовтні 2012 р. був од-
ним з кращих цього року».

Найбільш 
травмо-
небезпечні

Питання охорони праці для 
нашого промислового регіону 
залишається одним з най-
більш актуальних. 

Нещодавно в прокуратурі Дні-
пропетровської області відбулося 
розширене засідання колегії щодо 
стану дотримання законодавства 
про охорону праці, правозахисної 
діяльності з цих питань. Цікаво, 
що у сфері захисту конституційних 
прав громадян на охорону праці в 
поточному році прокурорами роз-
слідувано та направлено до суду 
112 кримінальних справ стосовно 
126 осіб, за документами реагу-
вання до відповідальності притяг-
нуто 192 посадові особи.

Не оминули увагою і криворізь-
ких металургів. «АрселорМіттал 
Кривий Ріг» увійшов до переліку 
найбільш травмонебезпечних під-
приємств. Крім нього, у списку – 
«Інтерпайп Нижньодніпровський 
трубопрокатний завод», «Марга-
нецький гірничо-збагачувальний 
комбінат», «Криворізький залізо-
рудний комбінат», «Дніпровський 
металургійний комбінат імені 
Дзержинського», «Павлоградву-
гілля». Також колегією звернуто 
увагу присутніх на численні факти 
безконтрольності роботодавців за 
додержанням працівниками тех-
нологічних процесів, відсутності 
фінансування заходів з охорони 
праці, надання вказівок щодо ви-
конання робіт з порушенням пра-
вил промислової безпеки тощо.

Розробку  
узгодили

Комісія під головуванням 
начальника Криворізького 
гірничопромислового терито-
ріального управління Держ-
гірпромнагляду Олега Черед-
ніченка прийняла рішення 
узгодити плани розробки ро-
довищ на 2013 рік піднагляд-
них підприємств з підземного 
видобутку руди.

Як повідомила прес-служба 
теруправління, спільною умовою 
узгодження планів для підпри-
ємств підземного видобутку стало 
подальше збільшення об’ємів ви-
користання безтротилових вибу-
хових матеріалів під час ведення 
вибухових робіт та відповідальне 
ставлення керівництва підпри-
ємств до проведення робіт з обсте-
ження та ремонту шахтних стволів.

Володимир СКІДАНОВ.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Ц.-Міський район

Юнь, краса і  
гармонія «Дебюту»

Скарбничку творчих пере-
мог примножує Центр поза-
шкільної освіти «Зміна» Цен-
трально-Міського району, в 
якому займаються понад 700 
дітей та підлітків. 

Нещодавно народний худож-
ній колектив театру моди «Дебют» 
взяв участь у ІІ Міжнародному фес-
тивалі молодіжної творчості «Золо-
тий човен», що проходив в м. Лодзь 
(Польща). «Дебют» був визнаний 
кращим хореографічним колекти-
вом та удостоєний першої премії.

Вагомі перемоги колектив закла-
ду здобуває під керівництвом Тетя-
ни Ширшової. Протягом року «Де-
бют» був переможцем фестивалів 
«Квітка надії», «Театральні обрії», 
лауреатом фестивалів «Весна Руда-
ни», «На подіумі юнь, краса, гармо-
нія», брав участь у святковому кон-
церті до Дня Соборності та Свобо-
ди України в Києві. Влітку вихован-
ці театру моди гідно представили 
Кривий Ріг на ХІ Міжнародному ди-
тячому фестивалі «Змінимо світ на 
краще!», який відбувся в МДЦ «Ар-
тек» та на Міжнародному фестива-
лі «Планета талантів» за підтримки 
Всеукраїнського фонду надії і добра.

Мелодії чотирьох 
саксофонів

У Криворізькому обласно-
му музичному училищі днями 
відбувся концерт квартету сак-
софоністів Одеської музичної 
академії ім. А. Нежданової. 

Ініціатором проведення концер-
ту став один із учасників колекти-
ву Євгеній Калюжний, який у мину-
лому закінчив наше училище, а за-
раз навчається в Одесі. Насолодити-
ся музикою різноманітних жанрів у 
виконанні студентів академії завіта-
ли мешканці міста, студенти вищих 
навчальних закладів, учні загально-
освітніх шкіл та запрошені гості, се-
ред яких були музиканти, директо-
ри й викладачі закладів культури.

Студентам криворізького учили-
ща шляхетні ініціативи не в новин-
ку. Так, протягом двох перших осін-
ніх місяців, на чолі з заступниками 
директора, вони щосуботи відвіду-
вали віддалені селища Криворізь-
кого, Апостолівського, Широків-
ського та Софіївського районів, ви-
ступаючи з концертними програ-
мами за участю солістів естрадного 
й академічного вокалу, акордео-
ністів, флейтистів та скрипалів.

Борги теплу  
на заваді

Розпочато опалювальний се-
зон 2012-2013 років, однак на-
явність заборгованості меш-
канців району за спожиті кому-
нальні послуги та енергоносії 
уповільнює надання своєчас-
но якісних послуг населенню. 

Станом на 1 жовтня 2012 р. за-
боргованість мешканців за спожиті 
енергоносії та житлово-комунальні 
послуги складала 38,4 млн.грн. Най-
більшу заборгованість мають меш-
канці за теплопостачання –15,8 млн.
грн. та за послуги з обслуговування 
житлового фонду і прибудинкових 
територій – 8,1 млн.грн. Непокоїть 
ситуація з розрахунками за газопос-
тачання – борг складає 4,8 млн.грн. 
та водопостачання – 3,6 млн.грн.

Виконком Центрально-Міської 
райради звертається до всіх кате-
горій населення з проханням вчас-
но розраховуватись за спожиті 
енергоносії та комунальні послуги.

Тетяна ДРЄЄВА.

Мово моя українська,  
батьківська, материнська

За бурхливими після-
виборними баталіями 
якось непомітно проми-
нуло 9 листопада – День 
української писемності 
та мови, хоча мовне пи-
тання досі залишається 
чи не найбільш дражли-
вим для нашого суспіль-
ства і ще зовсім недав-
но породжувало не мен-
ші емоції. Він уже 15-й 
рік поспіль відзначаєть-
ся в Україні. Православна 
церква в цей день вшано-
вує преподобного Несто-
ра, ченця Києво-Печер-
ської лаври, який увій-
шов в історію як Нестор 
Літописець. Сімнадцяти-
річним хлопцем Нестор 
прийняв чернечий по-
стриг з тим, щоб присвя-
тити своє життя виключ-
но книжній справі. Саме 
з-під його пера вийшли 
житія святих князів Бо-
риса і Гліба та житіє Фе-
одосія Печерського. Саме 
Нестора Літописця вва-
жають упорядником (за 
іншою версією – авто-
ром) визначної пам’ятки 
давньоруської літерату-
ри – «Повісті временних 
літ». Написана в ХІ ст., 
вона була віднайдена в 
ХІХ, чим ще раз підтвер-
дила ту істину, що руко-
писи не горять.

Усі президенти в новіт-
ній історії нашої держа-
ви приносили клятву на 
вірність народові Украї-
ни, поклавши руку на Пе-
ресопницьке Євангеліє, 

450-річчя створення яко-
го святкувалося минулого 
року, – вишукану рукопис-
ну книгу, розкішно виго-
товлену й оздоблену в 1561 
році. Вона стала видатним 
явищем нашої культу-
ри, унікальною пам’яткою 
мови, мистецтва, літера-
тури, релігійно-філософ-
ської думки свого часу. 
Пересопницьке Єванге-
ліє заслужено вважається 
перлиною давнього укра-
їнського книжкового мис-
тецтва, бо за вишуканістю 
оформлення воно стоїть 
на рівні кращих рукопис-
них книг свого часу. 

День української пи-
семності та мови так само 
мав би стати особливою 
культурологічною поді-
єю, адже мова якнайтіс-
ніше пов’язана з духо-
вним світом як окремої 
людини (насамперед за 
мовною ознакою люди-
на шукає собі подібних 
або ідентифікує себе), 
так і цілої нації. І в цьо-
му сенсі актуальною ви-
дається мені думка відо-
мого російського педа-
гога Костянтина Ушин-
ського: «Відберіть у на-
роду все – і він усе може 
повернути; але відберіть 
мову – і він ніколи вже 
більше не створить її; ви-
мерла мова в устах наро-
ду – вимер і народ». Влас-
не, він по-своєму пере-
казав міркування нашо-
го українського генія Та-
раса Шевченка про те, що 

доки жива мова в устах 
народу, доти живий і на-
род, що нема насильства 
більш нестерпного, як 
те, яке прагне відняти в 
народу його спадщину, 
створену численними по-
коліннями предків.

Аксіомою є те, що мова 
є своєрідним генетичним 
кодом кожної нації, скла-
довою частиною і засо-
бом творення національ-
ної культури. Світова на-
ука має аргументовані до-
кази того, що українська 
мова – одна з найстарі-
ших і найяскравіших мов 
за своєю мелодійністю та 
виразністю. Вона нале-
жить до групи найдрев-
ніших індоєвропейських 
мов, але якщо ми уваж-
ніше придивимося до 
української національ-
ної вишивки, то поміти-
мо в її узорах залишки ще 
допраслов’янського ру-
нічного письма. Читаючи 
українські народні казки, 
слухаючи обрядові чи ко-
лискові пісні, знайдемо 
там ознаки ще дохристи-
янського язичницького 
сприйняття світу. Ми – 
древня нація, і мова наша 
– з такими ж глибинними 
коренями.

Упродовж тисячоліть 
мова нас оточує, наче си-
лове магнітне поле. І не-
абияке значення в розви-
тку кожного народу має 
ступінь володіння рідною 
мовою на індивідуаль-
ному, особистісному рів-

ні. Усе залежить від того, 
наскільки кожна людина 
усвідомлює значення рід-
ного слова, кожного зву-
ку, який вона вимовляє. 
Це, у свою чергу, свід-
чить про розвиток нації. 
І в цьому сенсі культу-
ра мовлення суспільства 
– чи не най яскравіший 
показник стану його мо-
ральності, духовності, 
культури взагалі. Той же 
словесний бруд, що, на 
велику біду, заполонив 
нині мовлення наших 
співгромадян, особливо 
молодих людей, мовлен-
нєвий примітивізм, вуль-
гарщина є тривожними 
симптомами загального 
духовного нездоров’я на-
роду. І саме тому не тіль-
ки в День української пи-
семності та мови, а по-
всякчас слід усіма до-
ступними засобами про-
водити думку про те, що 
мова і свідомість мають 
становити єдину енерге-
тичну монаду, що мова – 
це атрибут свідомості, а 
свідомість потребує рід-
ної мови.

Для кожного україн-
ця саме рідна мова має 
стати складовою части-
ною мовомислення. Жи-
вою схованкою людсько-
го духу називав мову Па-
нас Мирний. Коштовним 
скарбом народу величав її 
Іван Франко. «Слово, моя 
ти єдиная зброє», – пи-
сала Леся Українка. Жит-
тя духовного основа – так 

казав про рідну мову Мак-
сим Рильський, а Олесь 
Гончар вбачав у ній гено-
фонд культури нації. Тож, 
навчаючи свою дитину 
мови, рідної мови, ми вчи-
мо її мислити, почувати, 
сприймати світ у всій різ-
номанітності звуків, барв 
і водночас передаємо їй у 
спадок весь обшир духо-
вного досвіду минулих по-
колінь наших предків.

Освіта, наука, мис-
тецтво, театр, побуто-
ва культура пов’язані з 
мовним вихованням. Та, 
власне, усі сфери сус-
пільного життя охоплює 
мова. У національній 
мові формуються понят-
тя матеріальної і духо-
вної культури, а культу-
ра мови зароджується й 
розвивається там, де но-
сіям національної літе-
ратурної мови не бай-
дуже, як вони говорять і 
пишуть, як сприймаєть-
ся їхня мова в різних сус-
пільних середовищах, а 
також у контексті інших 
мов. Певно, тому Воль-
тер свого часу зауважив, 
що іноземну мову можна 
вивчити за шість років, 
а рідну мову треба вчити 
все життя.

g За доброю традицією

Зустріч з Ольгою Хвостовою
Доброю традицією стали зустрічі з видат-

ними, творчими людьми в дитячій бібліоте-
ці №19, що на 4-му мікрорайоні Зарічному. 

В рамках Національного проекту «Україна чи-
тає дітям» у відділі читального залу бібліотеки від-
булася зустріч учнів 7-х класів КЗШ №32 із Ольгою 
Хвостовою – криворізькою письменницею, жур-
налісткою, автором та ведучою телевізійної про-
грами «Книжкова полиця» (ТРК «Рудана»), спів-
організатором літературно-музичного фестива-
лю «Руді тексти», ініціаторкою конкурсу-рейтингу 
«Книжка року в Кривому Розі»...

Гостя залюбки ділилася з дітьми таїнами книги 

та її значенням у житті людини, радила дітям біль-
ше читати, щоб відкривати для себе чарівний світ 
літератури. Порекомендувала звернутися до твор-
чості нашого земляка, гумориста Павла Глазового 
та інших сучасних письменників. А дітей, які ма-
ють літературні здібності, пишуть власні твори і 
зацікавлені в подальшому творчому розвитку та 
становленні, запросила завітати до «Середньої лі-
тературної школи» (СЛІШ), ініціатором виникнен-
ня якої вона є, де вони зможуть тісно співпрацю-
вати з відомими авторами України й удосконалю-
вати свої твори. Літераторка презентувала дітям 
своє оповідання «Стенгазета», в якому відобра-

зила свій особистий погляд 
на події Великої Вітчизня-
ної війни.

«Кривий Ріг заслуговує 
на те, щоб його пізнавали 
і любили», – щиро вважає 
літераторка.

Вона розповіла читачам про нелегку, але ціка-
ву працю журналіста й телеведучої. Колектив ди-
тячої бібліотеки №19 та учні вдячні Ользі Хвос-
товій за цікаву і змістовну зустріч. На згадку про 
цю подію діти з задоволенням фотографувалися 
з гостею.

Валентина ГАМАЗОВА, завідуюча дитячою бібліотекою №19. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Підготувала Мотрона ПАНОВА.

g До Дня української писемності та мови

З легкої Нестора руки…
На одному подиху, на щемно-ліричній 

хвилі любові й поваги до рідної мови та ба-
гатовікової історії свого народу відбулось 
свято української писемності і мови у КЗШ 
№73, що в Інгулецькому районі. 

В оздобленій у традиційному народному стилі 
актовій залі зібрались учні, адміністрація школи 
і організатори заходу – вчителі української мови 
та світової літератури. Учень 11 класу Микита Єр-
шов блискуче впорався з роллю легендарного Не-
стора-літописця. Діти згадали історію походжен-
ня свята, виникнення на теренах Київської Русі пи-
семності та першої абетки.

Школярів та гостей привітала директор школи 
Галина Молчанова. З промовою до дітей звернув-
ся отець Валерій зі Свято-Вознесенського храму. 
Він розповів про діяльність творців слов’янської 
писемності – братів Кирила і Мефодія, про вшану-

вання цих святих церквою, урочисті літургії в хра-
мах на їх честь. Батюшка повідав принишклим ді-
тлахам, як особисто відвідував мощі послідовни-
ка авторів абетки Преподобного Нестора, які поко-
яться у Києво-Печерській лаврі.

Щира солов’їна линула у піснях і гуморесках.
Тетяна ДРЄЄВА. Фото автора

Духовна спадщина
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g Демографія
Хлопчики переважають

Такий-от підсумок у показниках наро-
джуваності за минулий тиждень. За да-
ними міського управління юстиції, за цей 
період народилося 133 немовляти, з яких 
80 хлопчиків та 53 дівчинки.

Крім того, на шлюбний рушник встало 
83 молоді подружжя. Натомість лише 23 
пари офіційно оформили своє розлучення.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Інгулецький район

Кримінал

Фізкультура  
в теорії  
та на практиці

Минулого тижня в районі 
вирували справжні олімпій-
ські пристрасті.

Тут пройшов районний тур 
олімпіади з фізкультури та спорту.

Приймала у себе учасників зма-
гання Криворізька загальноосвіт-
ня школа №59. Педагоги зазнача-
ють, що такі змагання стимулюють 
учнів загартовуватися та більше 
займатися спортом, вести актив-
ний спосіб життя. Подібні спортив-
ні змагання проводилися вперше. 
У кожній команді було всього по 
два учасники – хлопець та дівчи-
на. Їм довелося складати своє рідні 
іспити – з фізкультури. Тут треба 
було показати і вправність у легкій 
атлетиці, і футбольно-волейбольну 
спритність, а ще – хист до баскет-
болу та туристичну винахідливість. 
Крім практичної частини, учасни-
кам дали ще й теоретичні завдан-
ня. А найкраще з такими вигадли-
вими іспитами впоралися учні КЗШ 
№73 – Євген Руденко та Олександ-
ра Біжевець. Вони зайняли найви-
щу сходинку. За ними другою та 
третьою відповідно стали коман-
ди КЗШ №59 та Криворізької гімна-
зії №127. До рідної 59-ї школи дру-
ге місце привезли Микита Сухом-
лин та Злата Алтуніна, а от гімна-
зію представляли Христина Курасо-
ва та Ігор Кабачинський.

В Інгулецькому 
районі з’явиться 
сквер Героїв- 
ліквідаторів

Минулої п’ятниці у виконко-
мі Інгулецької районної у міс-
ті ради відбулося громадське 
обговорення з питання надан-
ня скверу по вулиці Кармелю-
ка назви «Сквер Героїв – лікві-
даторів аварії на Чорнобиль-
ській АЕС».

Сквер розташований на житло-
масиві ВАТ «ПівдГЗК». У квітні ми-
нулого року його реконструюва-
ли силами ВАТ «Південний ГЗК» 
та встановили тут пам`ятний знак 
ліквідаторам аварії на Чорнобиль-
ській АЕС. Відтак, і виникла ідея на-
звати цей куточок на честь героїв-
ліквідаторів. Підсумовуючи гро-
мадське обговорення, було поста-
новлено зробити подання до місь-
кого голови щодо розгляду цього 
питання на сесії міської ради.

Анна РОДІЧКІНА.

g Хроніка пригод
Горять нікотинозалежні

Від початку року, за даними сек-
тору взаємодії зі ЗМІ МУ МНС, у 
Кривому Розі вогонь забрав жит-
тя двадцяти двох людей, більшість 
загинула через необачне пово-
дження при курінні. Проте неодно-
разові застереження і трагічні долі 
безвідповідальних любителів тю-
тюну мало що важать для інших ні-
котинозалежних. Днями на мікро-
районі 5-му Зарічному прикутий 
до ліжка інвалід, 1938 року наро-
дження, закурив лежачи. Коли за-
горілась постільна білизна, само-
стійно не впорався з лихом. Вогне-

борці встигли врятувати погоріль-
ця, він госпіталізований з опіками 
рук та ніг.
«Неуважні» вихідні

Дивним чином поводились гро-
мадяни під час уїк-енду. У суботу, 
біля зупинки громадського тран-
спорту «Міська лікарня №2», по су-
хому асфальту 25-річний шофер на 
ВАЗ-21099 не помітив жінку, яка 
перетинала дорогу. Жінка отрима-
ла струс мозку, перелом ноги, забій 
грудної клітини. Через годину в До-
вгинцівському районі необачність 
проявив Раджаб А., на нерегульо-
ваному перехресті вулиць Башкир-

ська та Вернадського не пропустив 
«Москвича». Ще за годину 50-річ-
на пасажирка не втрималась за по-
ручні в маршрутному таксі, упала 
на спинку сидіння, сильно забила 
груди.

Наступного дня в Тернівському 
районі вдосвіта випав з четверто-
го поверху 24-річний хлопець: має 
зламаний хребет, травми голови, 
грудей, живота. Приблизно о тій 
же порі ненароком спікірувала до 
землі з третього поверху багато-
поверхівки на 95-му кварталі оди-
надцятикласниця, вона перебуває 
в травматології з компресійним 
переломом хребта.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.

g ДАІ інформує

П’яний за кермом – злочинець. Однозначно
Пошук істини на дні келиха нерідко при-
зводить до невиправних наслідків, щодо 
яких п’яничка потім дуже сильно жалкує, 
але виправити які вже не здатен. Особли-
во, коли після випитого сідає за кермо. Він 
би й радий повернути час, щоб не допус-
тити скоєного, та його назад не повернеш, 
і мусиш існувати з цим до кінця життя, 
з криком прокидаючись від частих 
жахів.

– Останнім часом зна-
чно почастішали випад-
ки дорожньо-транспорт-
них пригод за участю во-
діїв, які були напідпитку, 
– розповідає начальник 
сектору профілактич-
ної роботи міського від-
ділу ДАІ, майор міліції 
Володимир Кісліченко. 

– Лише впродовж одного 
тижня було скоєно кілька 
аварій саме через п’яних 
водіїв. Так, з неділі на по-
неділок компанія моло-
диків, які всі вже були 
добряче напідпитку, всі-
лася до «Жигулів» і гай-
да гасати містом. П’яним 
був і водій цього легкови-
ка, вміст алкоголю в його 
крові сильно перевищу-
вав гранично допусти-
мі норми. Причому його 
ніхто з компанії не зупи-
нив, і всі п’ятеро були в 
одній машині. На вули-
ці Леоніда Бородича, що 
в Довгинцівському райо-
ні, цей водій не впорав-
ся з управлінням своїм 
транспортним засобом та 
врізався у стовп електро-
опори. Усі, хто перебу-
вали в салоні, внаслідок 
цього отримали травми 
різного ступеня.

– Це була перша при-
года?

– Так, але, на жаль, не 
остання. Буквально на-
ступного дня в Тернах ін-
ший водій також не впо-

рався з керуванням 
легковиком і, як мо-
виться, не розми-
нувся зі стовпом. 
Цього разу, дякувати 
випадку, у машині водій 
був сам, і тому постраж-
дав тільки він один. А по-
тім у тому ж таки Тернів-
ському районі ще один 
п’яний «герой» за кермом 
виїхав за межі проїжджої 
частини, де й «знайшов» 
свій стовп. Нині водію 
надають допомогу лікарі.

– Досить однотипно...
– Різниця лишень у 

кількості постраждалих. 
Бо одне діло, коли п’яний 
водій сам травмується, і 
зовсім інше, коли через 
нього страждають сто-
ронні люди. Водночас не 
зовсім розумію, а точні-
ше – зовсім не розумію 
тих пасажирів, які сіда-
ють до автомобіля, бача-
чи, що водій напідпитку, 
й чудово розуміючи, до 
чого це може призвести 
й нерідко, на жаль, таки 
призводить.

– Як подібним проявам 
протидіє Державтоін-
спекція?

– Загалом нинішньо-
го року співробітниками 
міського відділу ДАІ на 
криворізьких автошля-
хах було запротокольова-
но 13760 порушень Пра-
вил дорожнього руху. З 
них 1162 – водіями, яких 
було затримано за керу-
вання в стані алкоголь-
ного або наркотично-
го сп’яніння. Але мушу 
визнати, що насправ-
ді п’яних за кермом зна-
чно більше, аніж тисяча 
з чимось. Бо це лишень 
ті, хто потрапив до поля 
нашого зору й кого вда-
лося вчасно зупинити, 
ще до того моменту, коли 
ними було скоєно непо-
правне. Оскільки в стані 

сп’яніння реакція та реф-
лекси водія значно зни-
жуються, він просто не-
здатен відповідним чи-
ном реагувати на дорож-
ню ситуацію, що постій-
но й раптово змінюється.

Ось ще один приклад. 
О сьомій ранку, наступ-
ного дня після описаної 
аварії, співробітники ДАІ 
затримали автомобіль 
таксі, водій якого був, так 
би мовити, «під мухою». 
Його компанія всю ніч 
святкувала щось у гара-
жі, а під ранок їм, за сло-
вами водія, «не вистачи-
ло», і він за кермом своєї 
«Ауді» вирушив за додат-
ковим спиртним. Дійшло 
до того, що водій так-
сі намагався поставити 
свій легковик на два ко-
леса. Це побачили люди, 
зателефонували нам, і ми 
затримали цього «акро-
бата» та склали на нього 
протокол правопорушен-
ня за статтею 130 Кодексу 
України про адміністра-
тивні правопорушення.

Тож завдяки увазі лю-
дей та оперативності на-
ших співробітників він 

не доїхав до свого стовпа, 
інакше б усе могло скін-
читись досить сумно.

– Що передбачає ця 
стаття водіям?

– Її частина перша го-
ворить про те, що за ке-
рування транспортни-
ми засобами в стані алко-
гольного, наркотичного 
сп’яніння або під впливом 
лікарських препаратів, що 
знижують увагу та швид-
кість реакції, а так само 
за відмову водія від про-
ходження огляду на стан 
алкогольного, наркотич-
ного чи іншого сп’яніння 
або щодо вживання озна-
чених медпрепаратів, пе-
редбачено штраф від 2550 
до 3400 грн. Або позбав-
лення права керування на 
строк від одного до двох 
років чи громадські робо-
ти на строк від 40 до 50 го-
дин. Також може бути за-
стосований адміністра-
тивний арешт терміном 
від 7 до 10 діб.

Якщо впродовж року 
порушник за цією стат-
тею притягується вдру-
ге, тоді передбачено по-
збавлення права керуван-
ня на строк від двох до 
трьох років з оплатним 
вилученням транспорт-
ного засобу чи без тако-
го або громадські роботи 
на строк від 50 до 60 го-
дин чи адміністративний 

арешт від 10 до 15 діб. А 
коли водій упродовж од-
ного року був утретє за-
триманий з аналогічних 
причин, тоді передбачено 
позбавлення права керу-
вання на строк до 10 років 
з оплатним вилученням 
транспортного засобу.

Звертаю увагу водіїв 
на частину четверту цієї 
ж статті, якою передба-
чена відповідальність за 
вживання алкоголю воді-
єм після ДТП, що сталася 
за його участі. Бо нерідко 
водії кажуть, що випили 
тільки-но, щоб зняти на-
пругу після аварії. Тепер 
за це також передбаче-
на відповідальність. Тож 
якщо аварія й трапилась, 
то водій зобов’язаний 
дочекатись працівників 
ДАІ, які мусять пересвід-
читись, що він тверезий. 
В іншому разі водій під-
падає під дію цієї ж стат-
ті, розділ четвертий якої 
передбачає відповідаль-
ність у вигляді позбав-
лення права керування 
транспортним засобом 
на строк від двох до трьох 
років або адміністратив-
ний арешт від 10 до 15 діб.

Як сказав один із за-
триманих: коли випив, то 
не сідай за кермо, а кра-
ще виклич таксі й доїдь 
до потрібного місця. По-
вністю з цим згоден.

«Безпека на дорогах залежить від кожного!»
Під таким гаслом нині триває Все-

український тиждень безпеки дорож-
нього руху, який проходить у рамках 
проголошеного Генеральною асамбле-
єю ООН Десятиліття дій із забезпечен-
ня безпеки дорожнього руху.

– Наша країна підтримала ініціативу Ор-
ганізації Об’єднаних Націй і розпочала ак-
тивну роботу в напрямку підвищення рів-
ня безпеки дорожнього руху, – говорить 
начальник сектору профілактичної робо-
ти міського відділу ДАІ, майор міліції Воло-
димир Кісліченко. – У нашій державі здій-
снюється чимало заходів, направлених на 
боротьбу з аварійністю на дорогах, і запро-
ваджуються законодавчі механізми, які 

позитивно впливають на стан безпеки до-
рожнього руху та дисципліну його учасни-
ків. Але для того, щоб на наших дорогах на-
став порядок, кожен учасник дорожнього 
руху повинен зробити свій внесок. І усвідо-
мити, що дотримання Правил дорожнього 
руху, розуміння засад безпечної поведінки 
й повага до них, культура на дорозі, взаємо-
допомога – головні складові безпечної та 
комфортної участі в дорожньому русі.

Тому в рамках означених заходів прово-
дитимуться профілактичні рейди щодо не-
допущення порушень Правил дорожнього 
руху водіями та пішоходами, а також буде 
значно посилено контроль за дорожньою 
ситуацією на автошляхах міста.

Е. МІСЦЕВИЙ. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

g Оголошення

До уваги  
мешканців міста

Криворізьке міське управ-
ління юстиції для інфор-
мування населення м. Кри-
вого Рогу повідомляє, що 
20.11.2012 року з 10.00 до 12.00 
відбудеться проведення пря-
мої «гарячої» телефонної лі-
нії начальником Інгулецького 
відділу державної виконавчої 
служби Криворізького місь-
кого управління юстиції Гара-
щенко Тетяною Миколаївною, 
за номером 21-17-99, з питань 
виконання рішень судів (поса-
дових осіб).

Криворізьке міське  
управління юстиції.
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Сільпо Metro Ринок
Фрукти, овочі

Картопля (кг) 1,59 – 2,88 1,30 2,00 – 3,50
Буряк (кг) 1,59 1,31 2,00 – 3,00
Морква (кг) 1,77 – 1,99 2,87 2,00 – 3,00
Огірки (кг) 17,99 – 18,55 – 16,00 – 18,00
Капуста (кг) 1,99 – 3,99 1,30 1,80 – 2,50
Помідори (кг) 10,99 – 17,69 10,73 8,00 – 10,00
Яблука (кг) 5,49 – 7,99 6,10 5,00 – 10,00

М’ясо, яйця
Свинина (кг) 31,84 – 62,99 41,99 – 60,95 32,50 – 55,00
Яловичина (кг) 37,99 – 64,49 26,48 – 70,19 36,00 – 55,00
Кури (кг) 21,49 20,36 – 22,26 20,50 – 22,90
Яйця (10 шт.) 7,70 – 11,54 14,18 7,50 – 10,00

Бакалія
Цукор 5,49 – 7,74 5,19 – 6,36 5,80
Пшоно 3,94 – 4,39 5,54 – 7,58 3,50 – 5,50
Рис 4,84 – 13,85 7,94 – 11,12 6,00 – 10,50
Гречка 7,94 – 10,19 8,80 – 19,68 8,00 – 10,00
Олія соняшникова 11,94 – 16,44 13,86 – 15,82 13,00 – 16,00

Борошняні вироби
Хліб (булка) 3,29 – 5,97 4,58 – 4,79 3,00 – 6,00
Борошно (кг) 3,09 – 10,09 3,52 – 5,35 4,25 – 4,50
Макаронні вироби 4,69 – 8,22 4,99 – 7,88 6,00 – 7,50

Молочні вироби
Молоко (0,9 л) 6,98 – 10,19 6,79 – 7,97 6,00
Сир твердий (кг) 53,97 – 113,24 46,80 – 95,99 26,00 – 35,00
Вершкове масло (0,2 кг) 10,14 – 32,19 10,19 – 17,29 8,00 – 9,60
Сметана (0,4 л) 7,59 – 8,89 5,16 – 7,36 21,00 – 24,00
Кефір (0,5 л) 3,69 – 5,49 3,68  –

Подробиці

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Криворізький р-н

Кошик споживача

Ціни записала Любов КОЗИНЕЦЬ.

грн.

Виявляється, 
селянам ще 
платять смішну 
зарплату

Заступник голови Криво-
різької районної державної 
адміністрації Тамара Семено-
ва провела чергове засідання 
робочої групи з питань легалі-
зації виплати заробітної пла-
ти та зайнятості населення. 

Тамара Іванівна суворо спита-
ла з деяких керівників закладів 
роздрібної торгівлі, чому вони й 
досі дозволяють собі виплачува-
ти трудівникам заробітки, навіть 
нижчі за прожитковий мінімум. 
Це стосувалося таких керівників 
– порушників трудового законо-
давства, як З. Богдан з Новопіл-
ля, Л. Косяк з Новоганнівки, Н. Го-
лубєва з Красіно. Зарплата одного 
штатного працівника підпорядко-
ваних їм підприємств становить 
усього від 734 до 1074 гривень. 
Питається: хто на таку смішну 
зарплату сьогодні може прожити?

Вищеназваним керівникам 
було рекомендовано в найближчі 
терміни підвищити заробітну пла-
ту працівникам до 2200 гривень і 
не підводити очільника Дніпропе-
тровської обласної державної ад-
міністрації Олександра Вілкула, 
який ще два роки тому говорив, 
що середня зарплата в регіоні, і 
на селі зокрема, має бути вищою 
за 2000 гривень.

Варто наголосити, що у прин-
ципового заступника голови рай-
держадміністрації Семенової «на 
килимі» в поточному році вже 
побували 38 керівників підпри-
ємств, яким було вказано на не-
допущення заборгованості з ви-
плати зарплати й інших виплат.

Тугенька 
білокачанна 
у фермера 
Палагінського

Чудовий урожай капусти гол-
ландського сорту вродив цієї 
осені у голови фермерського 
господарства «Палагінський» 
Івана Івановича Палагінського. 

Білокачанна одна в одну: хо-
чеш – січи на закваску у діжку, 
ріж на хрумкий салат або ж готуй 
з неї пахучий капусняк.

Єдине, на що скаржиться до-
брий господар, – низька ціна за 
його вітамінний товар.

– Високоякісну, відбірну продук-
цію змушений продавати всього 
по 1 гривні – 1 гривні 20 копійок за 
кілограм, – констатує Іван Івано-
вич. – І це при тому, що маю чима-
лі гроші викладати за пальне для 
транспортування капусти, оренду 
торгового місця і так далі.

Вродив цьогоріч нівроку у фер-
мера і другий хліб – картопля. 
Але дають за неї копійки.

Схожі клопоти і в інших криво-
різьких господарників. Вони вголос 
бідкаються: чи повернемо затрати 
за вирощений урожай овочів?

Утверджуйся  
де стоїш

Юрія Комарова з селища 
Лозуватка визнано кращим 
підприємцем Криворізького 
району у сфері послуг. 

У Юрія Сергійовича та його дру-
жини Катерини Миколаївни до-
бре працюють фотосалон, перу-
карня. Люди не нахваляться чуй-
ним до них ставленням з боку гос-
подарів і дякують за працю.

Микола КРАМАРЕНКО.

g Зацікавленим поглядом

g Оголошення

«Кримський сувенір» зникає з прилавків
Чи цибуля, яку нині називають ялтинською, насправді є такою?
Ще недавно на кримських трасах у напрямку Ялти 
торговельники навперебій пропонували придбати 
в’язочку червоно-фіолетової ялтинської цибулі. Бага-
то українців купували цей овоч на зиму. 

Та не кожен гість півострова здога-
дувався, що, пригощаючись цим пів-
денним подарунком, замість добро-
го смаку отримає гіркоту розчару-
вання. Адже на вигляд він нібито ял-
тинський, а ось на смак – як звичай-
на гірка цибуля. Виникає запитання: 
куди подівся соковитий солодкий 
«кримський сувенір»? Що ми їмо за-
мість нього?

  А чи дійсно це справжня  ялтин-
ська цибуля? 
Особливий в усьому

Уже кілька десятиліть ялтинську 
цибулю традиційно вирощують у се-
лищах від Верхньої Кутузівки до Фо-
роса, а також у гірській частині Бах-
чисарайського району. Лише тут, 
якщо постаратися, можна знайти і 
посмакувати справжньою солодкою 
цибулею. Фермер із с. Холмівка Бах-
чисарайського району Михайло Горь-
ковенко, який 15 років поспіль за-
ймається ялтинською цибулею, роз-
повів, що цей продукт виростити в 
іншому місці просто неможливо. Бо 
ця рослина примхлива і потребує 
певного грунту й відповідних кліма-
тичних умов. Цибулю треба висаджу-
вати лише в щільний кам’янистий 
грунт. Особливий і процес посадки 
розсади, під час якого цибулині при-
сипають землею лише одне корін-
ня. Через щільність грунту й негли-
боку висадку рослина постійно за-
лишається на поверхні, що впливає 
на формування плесковатої форми. 
А завдяки сонячному промінню, під 
впливом якого перебуває незахище-
на землею цибулина, в ній виробля-
ються специфічні цінні кислоти, яких 
немає в інших сортах. Цікаво і те, що 
кам’янистий грунт, який надзвичай-
но бідний на мікроелементи, впли-
ває на формування солодкого смаку.

Ще якихось років 10-20 тому його 
вирощували цілими селами, і це теж 
можна назвати особливістю.

– Моя тітка, коли приїхала жити 

до Берегового (неподалік Фороса), 
висадила на своєму клаптику землі 
білу цибулю. До неї в гості відразу за-
вітали сусіди, повиривали білу і виса-
дили ялтинську. Після чого попроси-
ли, щоб вона садила тільки цей сорт, 
– пригадує Михайло.

І це не просто так, адже рослина 
надзвичайно вразлива до опилю-
вання. Тож і доводилося місцевим 
жителям дуже ретельно стежити за 
тим, що вирощують на сусідському 
городі. Раніше чистотою сорту ялтин-
ської цибулі переймалися спеціаліс-
ти Сімферопольської овоче-баштан-
ної станції, яка зараз фактично не 
працює. Тому чистосортністю наразі 
опікуватися немає кому.
Справжній раритет

Але час минає, прогрес наступає, 
і його вплив не завжди позитивний. 
Останні п’ять років ялтинську цибу-
лю успішно вирощують у кримських 
степах і на піщаних землях Херсон-
щини. Однак ще радянські вчені до-
вели, що така цибуля не має жодних 
перспектив у цьому регіоні. Адже 
вирощена не на тому грунті і не в 
тих кліматичних умовах, вона по-
вністю втрачає свої якості. Тому має-
мо зовнішньо схожі гібриди. На дум-
ку пана Михайла, саме цей конку-
рент, який не замислюється над осо-

бливістю цього продукту, а женеть-
ся лише за грошима, і став однією з 
причин знищення ялтинської цибулі.

Далі більше. Дійшло навіть до того, 
що цей гібрид, закуплений на опто-
вих ринках, продають у південнобе-
режних селах. До речі, торгують цим 
товаром не лише заїжджі, а й місце-
ві жителі, які вдало видають його за 
ялтинський. Куди ж подівся місцевий 
виробник? Невже він втратив уміння 
вирощувати особливу цибулю? Спе-
ціалісти і знання нікуди не зникли, 
просто займатися цим стало еконо-
мічно невигідно. Город і важка руч-
на праця не вженуться за промисло-
вими масштабами. Тому і закупівель-
на вартість цього продукту суттєво 
впала. Раніше оптом кілограм ялтин-
ської цибулі коштував 5-7 гривень, а 
нині – 3 гривні. Хоча вроздріб ціна не 
змінюється вже років 10 і залишаєть-

ся на рівні 1-2 доларів за кілограм. Ве-
ликим виробникам, які засівають ци-
булю гектарами за допомогою сіялок, 
це вигідно. А ось тим, хто вирощує ци-
булю на маленьких клаптиках городу 
з мінімальним використанням хімії, 
бо застосовує біологічні методи бо-
ротьби зі шкідниками, вигоди ніякої 
немає. «Можна сказати, що нині зали-
шилися тільки окремі фанати, які за-
ймаються цією справою», – констату-
вав фермер з Холмівки.

Крім того, коли місцеві жителі зро-
зуміли, що у туристів попитом ко-
ристується червоно-фіолетовий гі-
брид через свою яскравість, почали 
схрещувати ялтинську цибулю з гол-
ландськими сортами, щоб отрима-
ти темніше забарвлення. На пере-
конання Михайла Горьковенка, нині 
ялтинська цибуля потребує віднов-
лення генофонду, а це процес не од-
ного року. Але якщо цього не робити, 
то з часом її просто втратять.

Наприкінці розмови він із задо-
воленням розповів, які ознаки ял-
тинської цибулі. За формою вона по-
винна бути сплющена і завтовшки 
1-2 см. Те місце, де росте цибулинне 
пір’я, має заглиблення, яке нагадує 
блюдечко. Якщо цибулину розріза-
ти навпіл, то всередині можна нара-
хувати 5-7 м’ясистих, соковитих лу-
сок білосніжного кольору з ледь по-
мітною рожевістю. Верхня луска має 
ледь рожевий колір, а ще на верх-
ній частині цибулини добре прогля-
дається ребриста структура голівки.

Людмила ЩЕКУН, «УК». Фото Олександра ЛЕПЕТУХИ.

Ялтинська цибуля Гібридні сорти
Брусквік Веселка

Забарвлення 
(сухі луски) 

Рожеве або тускло-фіо-
летове 

Інтенсивно-
фіолетове

Червоно-фіоле-
тове

Забарвлення (со-
ковиті луски) 

Біле, в невдалі – холод-
ні роки припускається 
слабко-рожевий відтінок 

Рожеве з фі-
олетовим від-
тінком

Світло-фіолето-
ве з фіолетовим 
епідермісом

Форма Плоска Плоска Округла
Кількість сокови-

тих лусок, шт. 
5-7 9-11 9-11

Товщина сокови-
тих лусок, мм 

5-7 3-4 3-4

Смак Соковитий, солодкий, зі 
слабкою гіркуватістю 

Сухий, гірко-
гострий

Сухий, слабко-
гострий

Дані про хід здійснення  
приватизації з 15.10-31.10.2012

Дзержинський район
Нежиле приміщення, загальною площею 110,6 

кв.м за адресою: 50050, м.Кривий Ріг, вул. Ряза-
нова, буд.19, прим.120. Приватизоване шляхом 
викупу юридичною особою за 157 608 грн., у тому 
числі ПДВ – 26 268 грн.

68/100 частки приміщення 116, загальною 
площею 164,4 кв.м за адресою: 50050, м. Кри-
вий Ріг, вул. Рязанова, буд.11. Приватизова-
не шляхом викупу фізичною особою-підприєм-
цем за 183 807 грн. 60 коп., у тому числі ПДВ – 
30 634 грн. 60 коп.

Жовтневий район
Нежиле приміщення, загальною площею 61,2 

кв.м за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул.Ту-
хачевського, буд. 75, прим. 73. Приватизоване 
шляхом викупу фізичною особою-підприємцем 
за 63 690 грн., у тому числі ПДВ – 10 615 грн.

Нежиле приміщення, загальною площею 129,0 
кв.м за адресою: 50081, м.Кривий Ріг, мкр-н 
5-й Зарічний, буд. 66а, прим. 7. Приватизова-
не шляхом викупу фізичною особою-підприєм-
цем за 143 247 грн. 60 коп., у тому числі ПДВ – 
23 874 грн. 60 коп.

Нежиле приміщення, загальною площею 
252,8 кв.м за адресою: 50081, м. Кривий Ріг, вул. 
Шостаковича, буд. 12, прим. 25. Приватизова-
не шляхом викупу фізичною особою-підприєм-
цем за 293 395 грн. 20 коп., у тому числі ПДВ – 
48 899 грн. 20 коп.

Управління комунальної  
власності міста.
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За п’ятдесят років у сім’ї братніх республік на території України було 
збудовано шість рукотворних морів: Київське, Канівське, Кремен-
чуцьке, Дніпродзержинське, Дніпровське та Каховське. Замість тисячі 
сіл, у яких колись проживав понад один мільйон чоловік, на території 
у 6886 квадратних кілометрів (для порівняння: Чернівецька область 
– 8097 кв. км) хлюпочуться водосховища. Під ними – найкращі чорно-
земи, пам’ятки історії та природи, людські долі.

Уява малює село, затоплене водою. Хати, са-
раї, колодязі… Немає хіба що людей на вули-
цях та худоби на пасовиськах. Замість них – ве-
летенські соми та щуки плавають поміж хатами, 
зазираючи у вікна…

Насправді – ніяких хат чи інших споруд. Усе 
руйнувалося перед затопленням. Але елемен-
тарна цікавість – що там зараз під водою – стає 
для нас рушійною силою. Тому ми споряджаємо 
експедицію й вирушаємо до Ржищева (Київська 
область), навпроти якого колись було село Гусин-
ці, а зараз над водою від нього залишилася лише 
церква.

У Ржищеві на нас уже чекали. Катер просідає 
від покладеної в нього амуніції: балонів із кис-
нем, свинцевих грузил та іншого підводного об-
ладнання. До нас приєднується Валентина Ми-
хайличенко, колишня мешканка села Гусинці. 
Сьогодні вона буде гідом: хоча й минуло майже 
сорок років, як Валентина виїхала із села, але 
вона добре пам’ятає, де і що колись було.

Але спочатку ми прямуємо рукотворним мо-
рем до її батька – Миколи Кубрака, який єдиний 
з усього села не виїхав на чужину, а залишився у 
своїй хаті в Гусинцях – її було збудовано на узвиш-
ші й не затопило.

Останній із гусинських могікан
Човен важко продирається через круту дні-

провську хвилю. Уже другий день дме сильний 
вітер, який скаламутив воду й нагнав низькі до-
щові хмари.

– Головне, щоб ми застали діда у формі, – 
хвилюється Микола Спичак, колишній мер Ржи-
щева, який зараз займається зеленим туриз-
мом. – Микола Панасович – дід міцний. Ще й 
зараз на турніку може кілька разів підтягнутися, 
але дуже вже компанійський. А до нього часто 
гості приїжджають – то не може від чарки від-
мовитися…

У Гусинцях перед затопленням було приблиз-
но 350 дворів, проживало більше тисячі меш-
канців. У селі колгоспу не було, замість нього 
– артіль. Вирощували лозу, а потім плели з неї 
кошики, верейки, стільці, столики, крісла, навіть 
дитячі колиски.

– Навесні, – знову поринає у спогади Вален-
тина Миколаївна, – збирали конвалії, складали 
у великі «київські» кошики, переправлялися на 
човнах у Ржищів, а звідти на пароплаві – до Ки-
єва, на базар – продавати квіти. Тому й кошики 
називалися «київськими».

Дід Микола зустрічає човен на березі. Тіль-
няшка, блакитна сорочка, поверх неї – камуф-
льований військовий бушлат, на голові – білий 
морський кашкет з написом «captan» (правиль-
но по-англійськи «captain»). Він «у формі» і в 
доброму гуморі. Було помітно, що до уваги дід 
звик, як і звик грати роль екзотичного самотньо-
го дивака. Правила гри ми приймаємо.

Ого! Рукостискання у нього справді міцне. 
Було б непогано мати таке в 78-річному віці.

– Ну, я вже не підтягуюся – бо турніка розі-
брали, – скромничає Микола Панасович. – Але 
сила ще є! Можу й молодичку того… – змов-
ницьки підморгує дід Микола і запрошує на 
подвір’я.

Довгий, грубо збитий дощаний стіл, вкритий 
яскравою китайською клейончастою скатерти-

ною, «класично» стоїть під ста-
рим деревом посеред двору. На 
нього розставляють привезені 
з «великої землі» наїдки: рибну 
юшку, варену картоплю, смаже-
ну й копчену рибу та зелень. І 
поки Валерій (водій човна) роз-
ливає юшку в тарілки, батько з 
дочкою проводять нам екскур-
сію.

– Хату цю збудовано ще в 
1895 році. Після війни поміняли 
солом’яну стріху на шиферний 
дах, – пояснює Валентина Мико-
лаївна.

Хату зроблено з дерева, поштукатурено гли-
ною із соломою та побілено. До неї добудовано 
невелику дерев’яну веранду. З веранди потра-
пляєш у сіни. Там – драбина на горище, двері до 
комори й широкі, але низькі двері до кімнати.

– Низько їх зроблено, щоб тепло не виходи-
ло, а широкі – щоб корова могла пройти. Коли 
корова тільки-но отелилася взимку, її забирали 
разом із телям до хати.

Кімната виявилася несподівано великою – не 
менше двадцяти метрів. Мабуть, будували люди 
заможні. Усередині – приємна прохолода. Стіни 
помазано й побілено, під стелею – сволоки й до-
шки, теж побілені крейдою. Є ще одна, менша 
кімната – зараз спальня діда.

На стінах у вітальні – фотографії, вишиті рушни-
ки й образи. На столі – якісь документи, креми й 
фотоальбом. Довідка з архіву, що в 1967-70 роках 
у Кубрака Миколи Панасовича була земельна ді-
лянка площею 0,15 га (15 соток).

– Хата, до речі, зараз не наша, – перехоплює 
мій погляд Валентина Миколаївна. – За докумен-
тами її тут навіть немає – адже ми першу поло-
вину компенсації забрали, а значить, більше не 
живемо… Та й села такого вже нема…

 Тим часом стіл уже готовий. Юшка зникає – 
тільки за вухами лящить. А потім картопелька зі 
смаженою цибулею і салом, копчена риба…

Обід досягає кульмінації – дід Кубрак виносить 

дволітрову пляшку жовтуватої рідини з яскравою 
етикеткою «Кубраківська. Горілка особлива 60⁰». 
На етикетці – Микола Панасович у формі лісни-
чого.

Усі нахвалюють домашню горілку, а дід Микола 
міняє капітанського кашкета на зелений кашкет 
лісничого і стає схожим на себе з етикетки.

– Я й досі працюю в лісництві. 50 років на одно-
му місці – це вам не просто так, – хвалиться дід.

Тим часом нас цікавить, де і що розташовува-
лося в селі до затоплення, – щоб занурення не ви-
явилося безрезультатним. За обідом з’ясовується, 
що десь неподалік було кладовище. Бо коли років 
з десять тому втонув якийсь мільйонер, то його 
шукали багато водолазів і бачили під водою хрес-
ти й домовини.

Ми намагаємося витрясти з діда Миколи по-
трібну інформацію.

– Так, було кладовище. Десь за Зміїним остро-
вом. А знаєш, чому його Зміїним називають? Бо 
туди на човнах із чужими дівчатами, зміюками, 
приїжджають, – раптово міняє тему дід Микола.

Було видно, що він дещо втомлений нашим 
візитом. Прощаємося, дід Микола стоїть по стійці 
струнко біля своєї веранди, над якою висить ав-
стралійський прапор.

– Австралійці приїжджали й подарували!

Церква на острові
До церкви від кубракового обійстя – не біль-

ше кілометра. Ми підпливаємо до неї й прича-
люємо до нової кладки-причалу.

– Цю кладку зробив отець Варлаам, священик із 
Києва, – пояснює Микола Спичак. – Він зараз опіку-
ється церквою і на Великдень тут проводив службу.

Поки Андрій та Сашко готують споряджен-
ня до занурення, ми оглядаємо церкву. Збу-
довано її у 1812 році. Із червоної цегли, у 
стилі українського бароко. Поруч із церквою 
– дзвіниця, але без даху. Під час війни у неї 
влучив снаряд, а у повоєнні часи грошей на 
ремонт культової споруди ніхто, зрозуміло, не 
виділяв. І церква, і дзвіниця розташовані на 
маленькому острівці, який лише на півметра-

метр піднімається над водою. Одна із стін 
церкви практично стоїть у дніпровській воді.

Майстерність будівельників дев’ятнадцятого 
століття викликає подив і захоплення. Щоб 
стільки років пробути у воді й не зруйнуватися!

Хлопці вже в повній амуніції, перевіряють зні-
мальне обладнання й тихо занурюються у воду. 
Ми з нетерпінням чекаємо на них на клаптику 
суші. Що ж там на дні? Чи залишилося хоча б 
щось від гомінливого колись села Гусинці, яке 
зникло під чотириметровим шаром рукотвор-
ного Канівського моря влітку 1971 року?

Замість відповіді – тільки бульбашки на воді 
від наших аквалангістів.

– Ось там от, – показує рукою Валентина Мико-
лаївна на маленький острівець очерету за метрів 
п’ятдесят від нас, – стояла наша школа. А лівіше 
був клуб, а он там – спортивний майданчик. Весе-
ло ми жили. І в футбол грали, і у волейбол… Свя-
та проводили разом – усі один одного знали… 
Якось навесні, коли Дніпро розлився, я (ще зовсім 
малою) сіла у ночву й попливла, немов у човні. 
Мені пощастило: сусіди побачили й урятували.

А от сусідам Валентини Миколаївни не пощас-
тило. У 1971 році вони із затопленого села Гусин-
ці переїхали до Іванківського району, збудували 
хату біля Чорнобиля. А через 15 років їх пересе-
лили й звідти – сталася Чорнобильська аварія.

– Ми з колишніми односельцями час від часу 
припливаємо до нашого села. Зупинишся над 
своєю хатою, позгадуєш… Старші вже ні – по-
відходили в інший світ; тепер черга мого поко-
ління бувати на рідній землі.

– Нічого там не видно, – розчаровано гово-
рить Андрій, який щойно виринув біля кладки. 
– Прозорість води – сантиметрів сорок, не біль-
ше. На дні – товстий шар мулу, який від наших 
рухів швидко підіймається у воді, роблячи її ще 
каламутнішою.

Навіть якби на дні стояла неушкоджена хата – 
ми її б не побачили, – такий вердикт спеціаліста. 
Не говорячи вже про якісь дрібні артефакти.

Усі розчаровані. Море не пускає до села.
– Бу-у-у-ль, пр-р-р, – з’являється голова Саш-

ка, а потім і він увесь.
– Нічого не бачив – тільки коріння латаття 

та ось це, – і він починає зривати зі свого гідро-
костюма чотирисантиметрові чорного кольору 
колючки.

– Це водяний горіх, до речі, занесений до Чер-
воної книги України. Його на дні повно.

Виявляється, водяний горіх, або по-
народному – водяний реп’ях, було завезено 
сюди спеціально. Очікувалося, що він «переб’є» 
очерет, а значить, трохи очистить воду від за-

ростей, які уповільнюють тік води і сприяють її 
цвітінню.

Та на практиці виявилося, що горіх чудово при-
жився, нікого не потіснивши в цій екосистемі, й 
наплодився до таких масштабів, що влітку купан-
ня на місцевих пляжах часто завершується тим, 
що люди ранять собі ноги об гострі «горіхи».

Наша експедиція завершується. І хоча ми не 
побачили очікуваного – не засмучуємося. Після 
розповідей наших попутників здається, що ми на 
власні очі побачили і хати з садками, і школу, і клуб.

_____________________________________________________________________________________________________________________________ Василь БІЛЕНКО.

Подорожуємо Україною

Підводна експедиція  
у затоплене село
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Спорт

Добре грають наші майстри кия
Нещодавно в Кіровограді 
проводився третій етап Кубка 
України серед юніорів, юнаків 
та дівчат із більярдного спорту. 

Чудово почувалася в цій боротьбі 
майстер спорту Марія Пудовкіна з на-
шого міста. Вона серед дівчат виборола 
золоту нагороду й Кубок. Ще в одного 
нашого земляка – Влада Косогова (він 
кандидат у майстри спорту) – «брон-
за» серед юніорів. А ось буквально що-

йно в Кривому Розі на базі більярдного 
клубу «Гранд» завершився турнір з ро-
сійського більярду. Це відкритий чоло-
вічий командний чемпіонат міста з гри 
«Вільна піраміда». У ньому супернича-
ло 14 команд, усього 42 майстри кия. 
Перше місце дісталось криворізькій ко-
манді «Абрикос-2» (у складі Артема Бу-
данцева, Влада Косогова, Костянтина 
Ігнатенка). Вони обіграли у фіналі своїх 
же земляків – команду «Піраміда». Тре-
тє місце дісталось більярдистам-ніко-

польчанам. Голова Дніпропетровської 
обласної федерації спортивного більяр-
ду України Олег Пудовкін та його ко-
леги висловлюють свою подяку клубу 
«Гранд» за підтримку та розвиток бі-
льярдного спорту на Криворіжжі. До 
речі, коли писалися ці рядки, Марія Пу-
довкіна (донька керівника федерації) 
вирушила до російського Ханти-Ман-
сійська на чемпіонат світу з гри «Дина-
мічна піраміда» серед дівчат. Побажає-
мо їй успіху.

Домінували акробати-криворіжці
Дніпродзержинськ радо прий-
няв учасників першості Дніпро-
петровської області зі стрибків 
на акробатичній доріжці серед 
ДЮСШ. 

Досить впевнено й переможно тут ви-
ступили наші «зірочки» із ДЮСШ № 1. Зо-
крема, за програмою майстрів спорту се-

ред дівчат пальма першості дісталась Да-
рині Козярській. Вона вихованка заслуже-
них тренерів України Олексія Машкова та 
Марини Родіонової. На другій і третій схо-
динках п’єдесталу пошани були відповід-
но Тетяна Синельникова та Юля Юрчен-
ко. Не підвели й хлопці: «золото» здобув 
за програмою майстрів спорту Влад Паш-
ковець (його наставники – Любов Внуко-

ва та Марина Радіонова). Срібна нагорода 
– у Стефана Філіповича, бронзова – у Іва-
на Широкого. А ось серед хлопців-камеес-
ників не знали собі рівних Богдан Сімаш-
кін, серед дівчат – Аліна Дрига. Перемогу у 
стрибках також завоював Ілля Кожин. Так 
що на дніпродзержинській акробатичній 
доріжці домінували криворіжці. Виступи-
ли, неначе в себе вдома…

g Футбольна прем’єр-ліга: 15 тур

На екваторі чемпіонату  
«Кривбас» – тринадцятий…
Після нищівного розгрому в минулому турі, 
уже в наступному – 15-ому «Кривбасу» вдалося 
мінімально перемогти вдома луцьку «Волинь» – 
1:0. Єдиний, але вирішальний гол на 65 хвилині 
поєдинку забив Сергій Самодін.

Після серії поразок це про-
тистояння проти лучан було 
принциповим. Адже підопіч-
ні Олега Тарана повинні були, 
зрештою, оговтатись після 
тривалих невдач і програшів. 
А от «Волинь», яка, навпаки, 
набрала обертів, навіть по-
сідала п’яту позицію на тур-
нірних поверхах у нинішньо-
му чемпіонаті, після двобою в 
Кривому Розі вже опустилась 
на сьому сходинку.

Загалом, за великим рахун-
ком, гра була рівною. Але, зда-
ється, господарі більше праг-
нули перемоги, ніж гості. 
Хоча за кількістю ударів тут 
паритет: по дванадцять. Від-
значився в цьому поєдинку й 
донецький суддя в полі Дми-
тро Жуков, який роздав цілий 
букет «гірчичників» гравцям 
обох команд (три жовті карт-
ки криворіжцям, сім – луча-
нам). А на 43 хвилині зустрі-
чі рефері в полі взагалі ви-
лучив з поля М. Бартулови-
ча та С. Сімініна за грубу гру. 
Хоча як такої з боку гравців її 
не було. Отож, обидві коман-
ди догравали поєдинок у мен-
шості. Гол «організували» у 
ворота лучан своїми старан-
нями Павло Пашаєв та Олек-
сій Антонов. Останній зумів 

зробити передачу наліво на 
Сергія Самодіна, котрий опи-
нився у штрафному майдан-
чику гостей. Нападник точно 
пробив у дальній кут воріт во-
линян. У цьому двобої надій-
но зіграли у «Кривбасу» за-
хист та голкіпер. Значить, все-
таки вміють зберегти футбо-
лісти свої ворота у недоторка-
ності, коли захочуть.

– Гра видалась важкою, 
в’язкою, – побідкався після 
матчу головний тренер «Во-
лині» Анатолій Дем’яненко. 
– Я невдоволений, як діяли 
мої підопічні. Все одно вва-
жаю, що ми не повинні були 
програвати. Закономірним 
підсумком цього поєдинку, 
думаю, була б нічия. Така не-

зрозуміла гра… Та нічого – 
розбиратимемо гру футболіс-
тів вдома.

– У цьому матчі для нас 
найважливіше, після роз-
громного програшу у Льво-
ві, – вивести гравців із психо-
логічної ями, – зазначив го-
ловний «коуч» кривбасівців 
Олег Таран. – Думається, що 
це вдалось. Я вдячний футбо-
лістам, що вони виявили ха-
рактер, волю, не дозволили 
«Волині» створювати момен-
ти біля наших воріт. Луцька 
команда – хороша, має висо-
корослих гравців.

Після цього виграшу, хоча 
й мінімального, «Кривбас» 
перетнув екватор чемпіона-
ту (тобто 15 турів) на своєму 
вже «звичному» 13 місці. По-
переду ще кілька турів до по-
чатку зимового міжсезоння. 
Найближча гра кривбасівців 

– удома, 18 листопада (нас-
тупної неділі), проти полтав-
ської «Ворскли».

Тримає борцівську 
марку ДЮСШ № 2
Кажуть, що коли пройдеш випро-
бування більш сильним супер-
ником, то в турнірах менш пред-
ставницьких вікторія дається 
трохи легше. Можливо, так воно 
є. Але для борців вільного стилю 
криворізької ДЮСШ № 2 всі пе-
ремоги – почесні. Бо «вільники» 
завжди борються на повну силу.

– І це не перебільшення, – говорить ди-
ректор ДЮСШ № 2 Петро Малиш. – Не-
щодавно наші вихованці повернулися із 
Хмельницького, де проводився чемпіонат 
України серед юнаків та дівчат 1997-1998 
років народження. У складі нашої коман-
ди було 10 дівчат та 7 юнаків. Серед май-
же 200 учасників вихованці ДЮСШ № 2 за-
воювали п’ять медалей (три срібні та дві 
бронзові). А Олександр Калініченко, Фам-
бея-Санчес Енріке, Руслана Ярьоменко 
взагалі стали переможцями. Бронзовими 
медалістами чемпіонату країни стали Ка-
рина Андрух та Христина Забігайло. Усі ді-
вчата є ученицями загальноосвітньої шко-
ли-інтернату № 9 з посиленою спортивною 
підготовкою. А підготували борців до цих 
змагань тренери-викладачі нашої спорт-
школи Олександр Лозний та Юрій Турчин.

Добре виступили й наші спортсмени з 
тхеквондо ВТФ на першості Дніпропет-
ровщини серед спортклубів, ДЮСШ та 
СДЮШОР. Вона відбувалась у спортзалі 
десятої дитячо-юнацької спортшколи. У 
цьому суперництві наш «доробок» такий: 
чотири срібних нагороди та п’ять брон-
зових. Кращими в сутичках серед кадетів 
судді обрали саме бої за участю представ-
ників ДЮСШ № 2 – з Дмитром Терлецьким 
та Олегом Нагайченком. Тренує спортсме-
нів Ніна Сергіївна Міщенко.

«Урожайний»  
листопад  
у самбістів  
та дзюдоїстів…
Насиченим видався листопад для 
борців самбо та дзюдо із ДЮСШ 
№ 7, котрі виступали в різних 
містах України. Підопічні тре-
нерів-викладачів Сергія Шпильо-
ва та Марини Логвіної привезли 
з Марганця та Горлівки кошик 
медалей. Вітаємо!

– У Марганці, де ми брали участь у чем-
піонаті області з боротьби самбо серед 
12-13-річних юнаків та дівчат, мали чотири 
медалі найвищого ґатунку, – говорить Сер-
гій Шпильов. – Перші місця у своїх вагових 
категоріях завоювали Юлія Кушка, Катери-
на Москальова, Богдан Філь, Ганна Недото-
па. Серед призерів ще троє: Валерія Заха-
ревич, Тетяна Полудненко та Євген Щоко-
тов. Безумовно, ми з Мариною Анатоліїв-
ною вдоволені. Усе-таки сім нагород в об-
ласній першості – непогано. У цей же час у 
Горлівці проводився відкритий Всеукраїн-
ський турнір із самбо пам’яті заслуженого 
тренера України В. Чуканова. Тому ми ви-
рішили теж там позмагатись. Привезли з 
шахтарського краю чотири бронзових на-
городи. Мої вихованці Олександр Щерба-
ков, Дмитро Нікітенко, Валерія Лемента-
рьова та Владислав Захаров зуміли гідно 
представити сьому дитячо-юнацьку спорт-
школу. Суперничали також наші вихованці 
у міській першості серед юних дзюдоїстів 
і на третьому спортивному «фронті». Чем-
піоном Кривого Рогу у ваговій категорії 42 
кілограми став Владислав Погасій, у призе-
рах – ще троє юних наших дзюдоїстів. Та 
заспокоюватись зарано, попереду нові зви-
тяги й відповідальні поєдинки на татамі.

І О
1 Шахтар 15 45
2 Дніпро 15 31
3 Динамо 15 31
4 Металіст 15 27
5 Чорноморець 15 23
6 Ворскла 15 20
7 Волинь 15 20
8 Арсенал 15 20
9 Іллічівець 15 19

10 Металург Д 15 19
11 Зоря 15 18
12 Таврія 15 18
13 КРИВБАС 15 18
14 Карпати 15 13
15 Говерла 15 10
16 Металург З 15 2

Сторінку підготував Віталій ТКАЧУК. Мал. Анатолія ГАЙНА.

g Хроніка змагань

g С улыбкой
Бег с барьерами был 

бы гораздо более зре-
лищным видом спорта, 
если бы барьеры имели 
жёсткое крепление.

***
Комментатор фут-

больного матча по ра-
дио:

– Радригес выходит к 

воротам. Удар головой 
– штанга! Еще удар го-
ловой – штанга! Опять 
удар головой – штан-
га!!!.... Дайте ему наконец 
мяч или как-нибудь пре-
кратите эту истерику!

***
– Мой папа говорит, 

что всегда приятней 

дать, чем получить.
– Он у тебя, наверно, 

священник?
– Нет, боксёр.

***
Объявление:
Бригада из 11-ти че-

ловек выполнит любые 
футбольные работы. 
Не «Динамо».

Турнірна таблиця
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.00 

Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 

23.15, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 10.10, 
12.20, 15.40, 23.20 
Погода

06.25, 07.20 Заголовки
06.30 Православный 

календарь
06.35, 07.40 Тема дня
06.45 М/ф
06.55, 07.30 Глас народа
07.25 Страна on line
07.35 Эра бизнеса
07.50 Финансовые советы
08.20 Твой голос
08.40 Полезные советы
09.00 Итоги недели
09.40 Точка зрения
10.00, 11.50, 20.55 Офици-

альная хроника
10.15 Шеф-повар страны
11.10 Музыкальный 

фильм к 70-летию Н.а. 
Украины Г.Гаркуши

12.10, 19.00, 21.30 Деловой 
мир

12.25 Право на защиту
12.45 Темный силуэт
12.55 Армия
13.15 Х/ф «Четвертая 

высота»
14.40 Окно в Америку
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

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

Агросектор
15.45 Сериал «Клеймо» 11с
16.30 Сериал «Из жизни 

капитана Черняева» 
9,10с

18.05 Последнее пред-
упреждение

18.45 Агро-News
19.15 Шутка с В.Данильцем 

и В.Моисеенко
20.10 Осенняя шутка с 

Я.Арлазоровым
20.40 Сельсовет
21.00 Итоги дня
21.25 Мир спорта
21.40 Шутка с В.Винокуром
22.30 Осенняя шутка с С. 

Альтовым
22.55 Тройка, Кено, Секун-

да удачи
23.00, 01.00 Итоги
23.25 От первого лица
23.50 Д/ф «Великие битвы»
00.40 Между строк
01.45 Телеакадемия
02.45 Запомни

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

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

00.15 ТСН: «Телевизион-
ная служба новостей»

07.25 М/ф «Эскимоска» (1)
10.00 М/ф
10.25, 17.10 Сериал 

«Величественные века. 
Роксолана - 2» (1)

12.45 «Невероятные 
гонки»

13.45 «Полное перевопло-
щение. Дом за неделю»

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

драмы - 2»
16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 Х/ф «Нечаянная 

радость»
00.30 Х/ф «Романс о влю-

бленных» (2)
02.55 Х/ф «Бойцовский 

клуб» (3)

ИНТЕР
05.35 Х/ф «Невеста» (1)
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30, 20.30, 02.50 «Спорт в 

Подробностях»
09.10 Х/ф «У Бога свои 

планы» (1)
11.10, 12.20 Сериал «В пол-

день на пристани» (1)
15.05 «Право на встречу»
16.05 «Жди меня»
18.10 Сериал «Кровинуш-

ка» (1)
19.05 «О жизни»
20.00, 02.20 «Подроб-

ности»
20.50, 02.55 «Подробности. 

Неформат»
21.00 Сериал «Всегда 

говори «Всегда» 9»
22.55 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей 11» (2)
00.55 Х/ф «На крючке» (2)

ICTV
05.30 Служба розыска 

детей
05.35, 06.50, 01.55, 02.30 

Погода
05.45 Свитанок
06.45, 07.35 Деловые 

факты
06.55, 09.25, 12.55, 19.25, 

00.55 Спорт
07.05 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Факты недели
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.30, 01.00 Чрезвы-

чайные новости
10.30 Х/ф «Смерч»
12.45 Факты. День
13.00 Анекдоты по-

украински
13.15 Сериал «Прокурор-

ская проверка»
14.25, 20.15 Сериал «Бра-

таны-3»
16.40 Х/ф «Призрачный 

гонщик-2: Дух мести»
18.45 Факты. Вечер
22.30 Факты. Итоги дня
22.45, 02.35 Свобода слова
02.00 ПроЦiкаве
02.05 Факты

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

«Погода»
07.10, 08.25, 09.35, 15.10, 

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

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

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

ческая консультация»
09.45 Молодiжна про-

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

все 100»
11.10, 21.50 «Епiзоди 

колишнього»
11.15 «Сад. Огород. 

Цветник»
11.30 М/фы
12.00 «Телеспортклуб»
12.30 «Сделано руками»
13.00, 05.00 «Музыкальный 

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

22.30, 01.30 «Мiсто»
15.20 Х/ф «Крейсер «Варяг» 

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

Погода
18.30, 02.00 Док.сериал 

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

ствия»
20.00 «Афиша»
20.05 «Медицинский 

журнал»
21.15 «На углу улиц»
22.00 «Беседы о вечном»
23.10 Х/ф «Неподсудный» 1 

категория
00.40 «Я i мiй дiм»

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

Самое смешное
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 01.25 

Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.55, 21.00 Сериал 

«Воронины»
13.20, 14.25 Kids Time
13.30 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.50 Сериал «Светофор»
19.30, 01.20 Спортре-

портер
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

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

детей

СТБ
05.10 «Чужие ошибки. 

Змеиное проклятье»
05.55, 16.00 «Все буде 

добре!»
07.25, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.05 Х/ф «Девчата» (1)
11.05 Х/ф «Дочь баяниста» 

(1)

13.10 «Битва экстрасенсов. 
Апокалипсис»

18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини»

20.10 «Куб - 3»
22.25 «Детектор лжи - 2»
23.25 Сериал «Доктор 

Хаус» (1)
00.25 Сериал «Комиссар 

Рекс» (1)
01.25 «Вiкна-Спорт»

ТОНИС
06.00 Мир за неделю
06.30 Утреннее espresso
08.00 ПРОФИЛАКТИКА
15.00, 18.30, 21.00, 04.45 

Служба новостей «Со-
циальный пульс»

15.15, 16.30, 17.45, 18.55, 
21.30 Погода

15.30 Дикая Америка
16.00, 03.45 Страна со-

ветов
16.50, 02.55 Алло, доктор!
17.50 Отдел кадров
18.50, 21.25 Экономиче-

ский пульс
19.00 Сериал «Золотой 

теленок» (1)
20.00 Социальный статус : 

ваша пенсия
21.35, 05.10 Константин 

Райкин. Театр строгого 
режима

22.35 Кинофан: Х/ф «СВ. 
Спальный вагон» (2)

00.35, 04.15 Амурные 
мелодии (3)

01.35 Х/ф «Компромети-
рующие ситуации.
Воссоединение» (3)

ТЕТ
06.00 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
06.50 Телепузики
07.25 Твинисы
07.45 Мультик с Лунтиком
08.10 Мультсериал «Лило 

и Стич» (1)
08.45 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 79 с. (1)
09.45 Сериал «Все женщи-

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

призраками» 6 с. (1)
11.45 Маша и модели 2
12.10 Косметический 

ремонт
12.45 Сериал «Моя пре-

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

дежь!
15.15, 00.20 Вайфайтеры
15.50 Давай, до свидания
17.05, 02.15 Досвидос
17.40, 21.30 Виталька
18.25 Чертовщина
18.50, 00.55 БарДак
19.25 Богиня шопинга
19.50 Сериал «Дневник 

доктора Зайцевой» 
5 с. (2)

22.00 Сериал «Восьмиде-
сятые» (2)

22.25, 01.20 Рай, гудбай
23.00 Дурнев + 1
23.25 Сериал «Потерян-

ная» 26 с. (2)
01.50 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
02.40 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

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

События
07.25 Утро с «Украиной»
09.25, 13.00 Сериал 

«След» (1)
10.00, 20.00 Сериал «Спа-

сти босса» (1)
12.00, 04.25 Ток-шоу 

«Пусть говорят»
15.35, 02.50 Чистосердеч-

ное признание
16.00 Право на защиту
17.10, 19.15, 03.40 События 

Спорт
17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

(1)
19.20, 03.45 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
21.00 Сериал «Пятницкий. 

Глава вторая» (1)
22.30 Х/ф «Тройной 

форсаж: Токийский 
дрифт» (2)

00.40 Сериал «Сообще-
ство. Второй сезон» (2)

01.25 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш» (2)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

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

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

07.10, 08.10, 22.25, 23.20, 

00.15, 03.15, 06.15 «Биз-
нес-время»

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

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

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

элемент»
10.30, 11.20, 12.15 Обще-

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

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

закона»
19.30, 02.10 «Время 

интервью»
19.50, 02.30, 03.30, 04.30, 

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

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

дневник»
23.30, 00.25, 03.20 «CRIME 

NEWS»

НТН
06.10 Х/ф «Двойной 

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

Случайная жертва
09.00 Сериал «Батюшка» 

(1)
10.55 Сериал «УГРО - 4»
14.50 Сериал «Каменская 

- 6»
18.30 «Правда жизни». 

Черные души
19.00, 23.45, 01.50, 04.05 

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

листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Нью-
Йорк - 8» (2)

00.15 Х/ф «Афганец» (3)
02.20 Сериал «Загадочные 

убийства Агаты Кри-
сти» (2)

К 1
06.30 «Утро на К1»
07.30 «М/фы»
09.05 Х/ф «Приключения 

слона» (1)
10.40 Сериал «Чёрная 

лагуна»
13.45, 18.00 «Званый ужин»
14.50 «КВН- 2012»
19.00 «Шопинг монстры»
20.00 «Большая разница»
22.00 «Вечер. Паша. 

Звёзды.»
23.00 «Рассмеши комика»
00.00 Х/ф «Мальчик в 

девочке» (2)
01.40 «Ночная жизнь»

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

Самое смешное
06.40 Подъем
07.05, 20.50 «STREET 

STYLE»
07.10 «Экономика в 

деталях»
07.30 Тележурнал 

«Пассаж»
07.50 «Путь к успеху»
08.10 «Транспортный 

меридиан»
08.40 «Родительский 

клуб»
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.55 Сериал «Во-

ронины»
13.20, 14.25 Kids’ Time
13.30 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.50 Сериал «Светофор»
19.00 Новости 11, 21.30, 

01.00, 03.10, 04.30 
канала

19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 «О рыбалке всерьез»
22.05 Сериал «Кухня»
23.10 ФБР
01.30 Служба розыска 

детей
01.35 Сериал «Одна ночь 

любви»

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

Вести
09.30 «1000 мелочей». 

Ток-шоу
10.15 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00, 03.10 Сериал 

«Ефросинья. Таежная 
любовь»

12.30, 15.30, 17.40 Местное 
время. Вести-Москва

12.50 Вести. Дежурная 
часть

13.00 «Городок»
13.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»

14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Вкус 

граната»
18.30, 02.30 «Прямой 

эфир»
19.20 Сериал «Земский 

доктор. Продолжение»
21.05 Сериал «Тайны 

следствия»
22.05 «Один день Ивана 

Денисовича». 50 лет 
спустя...»

23.00 Сериал «Опера. Хро-
ники убойного отдела. 
Фото на память»

23.50 «Девчата»
00.35 «Вести+»
00.50 Х/ф «Жизнь Клима 

Самгина». 8с

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

щение Мухтара-2». 
«Черный риелтор»

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

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
«Сегодня»

08.25 «Александр 
Журбин. Мелодии на 
память»

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

10.05 « Русские сенсации». 
Информационный 
детектив

11.30 «До суда»
12.30, 02.30 «Суд при-

сяжных»
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт»

15.40 Сериал «Гончие-3». 
Фильм третий «Полет 
бумеранга» 4 часть

17.30, 01.25 «Прокурор-
ская проверка»

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

19.25 Сериал «Золотой 
запас». 11, 12 с.

21.15 «Сегодня. Итоги»
21.40 Сериал «Брат за 

брата-2». 14, 15 с.
23.30 Сериал «Дикий». 

«Ссылка», «Сухари из 
Амстердама»

03.30 «Неопознанные жи-
вые объекты. Загадки 
мира животных»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная 

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

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

сила»
17.00, 02.25 Сериал «Не-

равный брак»
18.40, 03.10 «Давай по-

женимся!»
19.45, 01.35 «Пусть 

говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Золотой 

капкан»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.10 «Свобода и справед-

ливость»
01.20 Ночные новости

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
01.00, 05.05 Телеканал 

«Доброе утро»
05.00, 08.00, 11.00, 23.00 

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

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

стить
11.30 Федеральный судья
12.20 Сериал «Убойная 

сила»
13.10 Сериал «Неравный 

брак»
14.00 Вечерние новости
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Пусть говорят»
17.00 «Время»
17.30, 23.05 Сериал «Золо-

той капкан»
19.15 «Вечерний Ургант»
19.50 «Свобода и справед-

ливость»
20.45 Ночные новости
21.00 Х/ф «Цветы от по-

бедителей»

RTVI
06.00 «Страна и люди»
07.00 «М/фы»
08.00 «Цена победы»
09.00 Сериал «Дорогой 

мой человек». 2 с.
10.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«Засада»

11.00 «Грани недели» С 
Владимиром Кара-
Мурзой

12.00 Д/ф «Великий обман. 

Убить генсека»
13.00 Х/ф «Анна и коман-

дор»
14.30 «Русский акцент» с 

Еленой Мещеряковой. 
«Клоуны нон грата»

15.00, 17.00, 01.00 «Особое 
мнение»

16.00, 02.00 Сериал «Доро-
гой мой человек». 3 с.

18.00 «Полный альбац»
19.00, 04.00 «Разбор 

полёта»
20.00, 05.00 Сериал 

«Бандитский Петербург 
(Барон)». 3 с.

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

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Стукач»

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

тангом Кипиани
09.50, 12.15 Семь чудес 

Украины
10.10, 16.30 Вокруг света
11.00 Цивилизация. 

Страшно выйти из дому
13.00 World Stories. Между-

народные корреспон-
денты

14.30 Лекции и события
17.30 Цивилизация. 

Вальтер Штеннес. Друг 
против Гитлера

19.00, 23.00, 04.00 Знак 
восклицания

19.30, 23.30 Сегодня о 
главном

20.30, 00.30 Сегодня
21.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
21.30 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
22.00 Альбертэйнштейн
01.00 Алло алло

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

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

События
09.50 «Постскриптум». 

16+
10.55 «Доказательства 

вины. Семейка нелю-
дей» 16+

11.25 «В центре событий». 
16+

12.50 Деловая Москва
13.10 Петровка, 38, 15.50 

16+
13.30 М/ф «Карандаш 

и Клякса - веселые 
охотники»

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

16+
16.15 Наши любимые 

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

Нечужая беда» 16+
19.05 «Взрывная про-

фессия». Специальный 
репортаж 12+

19.50 Сериал «Вепрь». 16+
22.00 События. 25-й час
22.35 «Футбольный 

центр»
23.05 «Мозговой штурм. 

Открытый бюджет» 12+
23.40 Сериал «Мисс 

Фишер». 16+
01.55 Х/ф «Жаркий но-

ябрь». 16+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
09.00 Д/ф про Кино
09.50, 17.20 Сериал «Ста-

лин. LIVE»
10.50, 18.20 Сериал «Алек-

сандровский сад»
13.10 Сериал «Жизнь и 

смерть Леньки Панте-
леева»

20.45 Х/ф «У опасной 
черты»

22.40 Х/ф «Восхождение»
00.50 Х/ф «Бешеные 

деньги»
02.20 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь»
04.00 Х/ф «Солярис»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 

Мелодрама «Грозовой 
перевал» 12+

09.45, 17.45, 01.45 Драма 
«Заповедная дорога» 
12+

11.30, 19.30, 03.30 
Мелодрама «Леди 
Чаттерлей» 16+

14.20, 22.20, 06.20 Боевик 
«Линия» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
04.00, 08.00, 12.00 Х/ф «До 

первой крови» 12+
05.25, 09.25, 13.25 

Мультсериал «Старые 
знакомые». ф.2. 0+, 
«Горе не беда» 6+

06.00, 10.00 М/ф «Чело-
вечка нарисовал я» 
6+, «Одна лошадка 
белая» 0+

07.00, 11.00 М/ф «Чиполли-
но» 6+, «Бобик в гостях 
у Барбоса» 6+, «Крылья 
дядюшки Марабу» 6+

14.00 Х/ф «Как стать муж-
чиной». 12+

15.10 Мультсериал 
«Алиса в Стране чудес» 
12+, «Самый главный» 
0+, «Куда идет слоне-
нок» 0+, «Сказка про 
лень» 0+

16.00 Мультсериал 
«Небесные танцоры» 
12+, «Тараканище» 0+, 
«Сладкая сказка» 0+

17.00 «Уроки живой при-
роды» 6+, «Ивашко и 
Баба-Яга» 6+

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Неоконченная 

повесть» 12+
08.00 Х/ф «История про 

Ричарда, милорда 
и прекрасную Жар-
птицу» 16+

10.00 Х/ф «Дрянь» 18+
12.00 Х/ф «Великое за-

рево» 12+
13.30, 15.00 Х/ф «Встретим-

ся в метро» 12+
16.30 Х/ф «Чертовы куклы» 

18+
18.00 Х/ф «Дума о Ковпаке» 

«Набат» 12+
20.00 Х/ф «Магистраль» 

12+
22.00 Х/ф «Полковник в 

отставке» 12+
00.00 Х/ф «Аэроград» 12+
01.30, 03.00 Х/ф «Слушать 

в отсеках» 12+

КИНОКЛУБ
05.00 «Разговор» 16+
07.00 «Старая добрая 

оргия» 18+
09.00, 01.00 «Шугарлэнд 

экспресс» 16+
11.00, 03.00 «Призраки 

Гойи» 16+
13.00 «Последнее искуше-

ние Христа» 18+
15.45 «Последний путь 

Рэнсома Прайда» 16+
17.10 «Разделитель» 16+
19.05 «Сладкая жизнь» 12+
22.00 «Невыносимая 

лёгкость бытия» 16+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «До и после ...» 12+
05.15 «Под знаком зодиака. 

Скорпион» 12+
06.40 «Юрмала-89» 12+
08.00 Х/ф «Волшебная сила 

искусства» 16+
09.10 Д/ф «Нет меня счаст-

ливее» 12+
10.00 «КВН 87-88» 12+
11.00, 02.00 «Колба време-

ни» 16+
12.00 Фильм-концерт 

«Дело о ...» 12+
13.00 «Театральные 

встречи» 12+
14.40 «Детектив... Детек-

тив... Детектив!» 12+
16.00 «Зов джунглей» 0+
16.35 Д/ф «У микрофона 

Юрий Левитан» 12+
17.10 Фильм-концерт 

«Вместе с молодыми» 
12+

17.40 Фильм-спектакль 
«Все кончено» 12+

18.50 «Алло, мы ищем 
таланты!» 12+

20.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

21.00 Д/ф «Трудное счастье 
Ирины Родниной» 12+

22.00 «Двенадцатый 
этаж» 12+

23.40 Х/ф «Мелочи жизни» 
12+

00.50 «Поет Александр 
Розенбаум» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Авантю-

ристка». ф.1. «Смерть в 
наследство». 5 ч. 16+

19.00 Сериал «Версия-3». 
ф.1. «Ударом на удар». 
2 с. 16+

20.00 Сериал «Гончие - 2». 
ф.1. «До первой крови». 
3 с. 16+

21.00 Х/ф «Ошибка рези-
дента». 1 с. 16+

22.30 Х/ф «Ошибка рези-
дента». 2 с. 16+

00.00 Сериал «Авантю-
ристка». ф.1. «Смерть в 
наследство». 6 ч. 16+

01.00 Сериал «Версия-3». 
ф.1. «Ударом на удар». 
3 с. 16+

TV 1000
02.00 Драма «Дорогой 

Джон»
04.00 Драма «Кроличья 

нора»
05.40 Драма «Башни-

близнецы»
08.00 Драма «Женщина из 

пятого округа»
10.00 Комедия «После 

прочтения cжечь»
12.00 Боевик «Перевоз-

чик 3»
14.00 Комедия «Стэпфорд-

ские жены»
15.50 Драма «Спроси у 

пыли»
18.00, 00.15 Комедия «Кра-

савчик Алфи, или Чего 
хотят мужчины»

20.00 Драма «Тренер 
Картер»

22.20 Боевик «Конго»

«2+2»
06.00 СоюзМ/ф (1)
07.00 Мультсериал 

«Бен-10. Инопланетная 
сверхсила» (1)

08.00 Улетное видео по-
русски

08.35 «Облом UA»
09.00 Х/ф «Эра драконов» 

(1)
11.00 Х/ф «На грани» (1)
13.20 Х/ф «Робокоп-2» (1)
16.00 Сериал «Страхов-

щики» (1)
18.00 Сериал «Афганский 

призрак» (2)
19.00 Сериал «Десантура» 

(1)
20.00 «Сумасшедшее ви-

део по-украински-3»
20.35 «Месть природы»
21.00 Новости 2+2
21.25 Проспорт
21.30 Х/ф «Конан Варвар» 

(2)
00.00 Х/ф «Очень эпиче-

ское кино» (2)
01.45 Х/ф «1492. Завоева-

ние рая» (1)

TV1000 ACTION
03.00 Драма «Макбет»
04.55 Криминальное 

кино «Парк Горького»
07.10 Фильм ужасов «100 

футов»
09.00 Боевик «Пустыня 

смерти»
11.00 Комедия «Пришель-

цы-завоеватели»
13.00 Боевик «Хроники 

мутантов»
15.00 М/ф «Ренессанс»
17.00 Мелодрама «Не-

уловимый»
19.00 Боевик «Ход коро-

левой»
21.10 Триллер «Горячие 

новости»
23.00 Мягкая эротика «Об-

рызганные»
00.30 Мягкая эротика 

«Опасный чат»

ДОМ КИНО
02.00 Сериал «Любитель-

ница частного сыска 
Даша Васильева - 3» 12+

05.25, 07.20, 16.00, 17.50, 
01.55 «Окно в кино»

05.30, 16.05 Сериал «Воз-
мездие» 18+

06.25, 17.00, 01.00 Сериал 
«Военная разведка. 
Первый удар» 16+

07.25 Х/ф «Наследница» 
12+

09.00 Х/ф «Вокзал для 
двоих» 12+

11.15 Х/ф «Кочегар» 18+
12.45 Х/ф «Перекрёсток» 

12+
14.30 Х/ф «Slove. Прямо в 

сердце» 18+
17.55 Х/ф «Жара» 12+
19.35 Х/ф «Живой» 18+
21.10 Х/ф «Страховой 

агент»
22.15 Х/ф «Насыпь» 12+
23.20 Х/ф «Тайна виллы 

«Грета» 16+

ЮМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

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

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

«Конан»
09.50 Х/ф «Френки и Джон-

ни женятся»
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 Х/ф «Амазонки»
22.00 «33 м2»

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

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

про все»
08.25, 15.30 «Восточные 

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

впечатлений»
11.05 «Джунгли шоу-

бизнеса»
12.25 «Выдающиеся 

мужчины»
12.35, 16.45 Телеювелир-

торг
14.45 Портретные очер-

ки. Майя Плисецкая
16.00 «Сейшн»
20.05 Взрослые дети
20.45 «Мама в большом 

городе»
21.30 «Время для себя»
22.10 Х/ф «Рецепт ее 

молодости»

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

фессий
09:45 – 10:00 Новая вол-

на 
19:00 – 19:20 Кривбасс-

Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 –  20:00 Диалог

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»

Понеділок, 19 листопада
Cхід 7.19 Захід 16.07
Тривалість дня 8.48

Схід 11.58 
Захід 22.27

ВодолійПавло, Олександра, Клавдія, Афанасія, Матрона, Варлаам

УТ-1
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.00 

Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 

23.15, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 09.30, 
12.20, 15.50, 23.20 
Погода

06.25, 07.20 Заголовки
06.30 Православный 

календарь
06.35, 07.40 Тема дня
06.45 М/ф
06.55, 07.30 Глас народа
07.25 Страна on line
07.35 Эра бизнеса
07.50 Финансовые советы
08.20, 00.40 Между строк
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.25, 11.55, 20.55 Офици-

альная хроника
09.40 Свет
10.05 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
11.00 В гостях у Д. Гордона
12.10, 18.45, 21.20 Деловой 

мир
12.25 Желаем счастья
12.45 Украинская песня
13.20 Х/ф «Сохранить 

город»
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

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

Агросектор
15.55 Сериал «Клеймо» 

12с. (заключительная)
16.40 Сериал «Из жизни 

капитана Черняева» 
11,12с. (закл.)

19.05 221. Экстренный вы-
зов. Неделя

19.55 Звезды юмора. 
С.Ещенко, В.Данилец, 
В.Моисеенко

20.50 Мир спорта
21.30 Социальное шоу 

«Адреналин»
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00, 01.00 Итоги
23.25 От первого лица
23.50 Д/ф «Великие битвы»

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.00 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

07.25 М/ф «Эскимоска» (1)
10.00 М/ф
10.25, 17.10 Сериал 

«Величественные века. 
Роксолана - 2» (1)

12.45 «Невероятные 
гонки»

13.45 «Полное перевопло-
щение. Дом за неделю»

14.45 «Не ври мне - 3»
15.45, 04.10 «Семейные 

мелодрамы - 2»
16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «Меняю жену - 6»
21.50 «Украинские 

сенсации»
23.15 Сериал «Полиция 

Гавайев» (2)

ИНТЕР
05.25 «Улицы разбитых 

фонарей 11»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30 Спорт в Подроб-

ностях
09.10 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара» (1)
12.30 «Знак качества»
12.55 «Судебные дела»
13.55 Док.сериал «След-

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

15.50 Сериал «Счастлив-
чик Пашка» (1)

18.10 Сериал «Кровинуш-
ка» (1)

19.05 «О жизни»
20.00, 03.35 «Подроб-

ности»
20.30, 04.05 «Спорт в Под-

робностях»
20.50, 04.10 «Подробности. 

Неформат»

21.00 Сериал «Всегда 
говори «Всегда» 9»

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

00.55 Сериал «Веское 
основание для убий-
ства» (2)

ICTV
05.20, 06.50, 01.55, 03.10 

Погода
05.25, 02.45 Факты
05.40, 04.15 Свитанок
06.45, 07.35 Деловые 

факты
06.55, 09.25, 12.55, 19.25, 

01.50 Спорт
07.05 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Экстренный вызов
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.30, 00.50 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.30 Сериал «Агент 

национальной безопас-
ности»

12.45 Факты. День
13.00 Анекдоты по-

украински
13.05, 22.15 Сериал «Про-

курорская проверка»
14.15, 20.15 Сериал «Бра-

таны-3»
18.45 Факты. Вечер
23.40 Факты. Итоги дня
23.55 Сериал «Расплата»

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Косметичка»
07.45, 18.15 «В гостях у 

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

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

суждалки»
09.50 «Сад. Огород. 

Цветник»
10.05 «Зооквартал»
10.35 Х/ф «Неподсудный» 1 

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

вечном»
13.00, 05.00 «Музыкальный 

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

ствия»
15.15 Х/ф «Командир кора-

бля» 1 категория
16.50 «Магия природы»
17.10 Молодiжна про-

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

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

рiднiй...»
21.15 «Енергозаощад-

ження»
21.30 «Мiський роман»
22.00 «Медицинский 

журнал»
22.25 «Епiзоди колиш-

нього»
23.10 Х/ф «Путешествие 

золотых зверей» 1 
категория

00.40 «Я i мiй дiм»

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

Самое смешное
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.10 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 01.30 

Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.55, 21.00 Сериал 

«Воронины»
13.20, 14.25 Kids Time
13.30 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.50 Сериал «Светофор»
19.30, 01.25 Спортре-

портер
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

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

моему!

СТБ
05.25 «Чужие ошибки. Лю-

бовник моей мамы»
06.05, 16.00 «Все буде 

добре!»
07.50, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.40 «Куб - 3»
11.30 Х/ф «Любовь на 

сене» (1)
13.45 «Битва экстрасенсов. 

Противостояние школ»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00 «Фермер ищет 

жену - 2»
22.25 «Беременна в 16»
23.25 «Дочки-матери»
00.25 Сериал «Доктор 

Хаус» (1)

ТОНИС
06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00, 04.45 Служба 
новостей «Социальный 
пульс»

06.25, 18.50, 21.25 Эконо-
мический пульс

06.35 М/фы
07.00 Утреннее espresso
09.00, 19.00 Сериал «Золо-

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

доктор!
11.15 Х/ф «Жили три холо-

стяка» 1 с. (1)
14.00 Социальный статус : 

ваша пенсия
15.15, 16.30, 17.45, 18.55, 

21.30 Погода
15.30 Ронин. Ток-шоу с 

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

ваши льготы
21.35, 05.10 Последняя 

весна Валентины 
Толкуновой

22.35 Кинофан: Х/ф 
«Артист и мастер изо-
бражения» (1)

ТЕТ
06.00 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
06.50 Телепузики
07.25 Твинисы
07.45 Мультик с Лунтиком
08.10 Мультсериал «Лило 

и Стич» (1)
08.45 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 80 с. (1)
09.45 Сериал «Все женщи-

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

призраками» 7 с. (1)
11.45, 19.25 Богиня 

шопинга
12.10 Косметический 

ремонт
12.45 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
13.50 Сериал «Восьмиде-

сятые» (1)
14.15, 18.25 Чертовщина
14.50, 20.50 Даешь моло-

дежь!
15.15, 00.20 Вайфайтеры
15.50 Давай, до свидания
17.05, 02.15 Досвидос
17.40, 21.30 Виталька
18.50, 00.55 БарДак
19.50 Сериал «Дневник 

доктора Зайцевой» 
6 с. (2)

22.00 Сериал «Восьмиде-
сятые» (2)

22.25, 01.20 Рай, гудбай
23.00, 01.50 Слишком 

грубо для Ю-туб’а
23.25 Сериал «Потерян-

ная» 27 с. (2)

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00, 17.00, 19.00, 03.35 

События
07.25 Утро с «Украиной»
09.25, 13.00 Сериал 

«След» (1)
10.00, 20.00 Сериал «Спа-

сти босса» (1)
11.00, 20.45 Сериал 

«Пятницкий. Глава 
вторая» (1)

12.00, 04.35 Ток-шоу 
«Пусть говорят»

15.35, 03.10 Чистосердеч-
ное признание

16.00 Право на защиту
17.10, 19.15, 03.50 События 

Спорт
17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

(1)
19.20, 03.55 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
21.30 Футбол. Лига Чем-

пионов УЕФА. «Норд-
шелланд» (Дания) 
- «Шахтер» (Украина)

23.50 Сериал «Супруги» (1)
00.50 Сериал «Сообще-

ство. Второй сезон» (2)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

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

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

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55 «Трансмиссия-но-
вости»

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

08.30 «Новости Киев-
щины»

09.20, 13.35, 14.20, 15.15 «5 
элемент»

10.10, 19.30, 02.10 «Время 
интервью»

11.10, 12.10, 20.10, 21.10, 
01.00, 05.00 «Время. 
Итоги дня»

13.10 «Налоговый 
дневник»

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

зор»
19.50, 02.30, 03.30, 04.30, 

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

Тайм»
22.00, 02.40 «Агрокон-

троль»
23.30, 00.25, 03.20 «CRIME 

NEWS»

НТН
05.35 Х/ф «Человек в зеле-

ном кимоно» (1)
06.45 Х/ф «Освобождение» 

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

дела»
10.00 Сериал «Следствие 

ведет Да Винчи»
11.00 Сериал «NCIS: Лос-

Анджелес»
12.00 Сериал «Детективы»
12.30 Сериал «Сыщики 

районного масштаба 
- 2»

14.35, 19.30 Сериал «Ли-
тейный»

16.45, 19.00, 23.45, 02.00, 
04.20 «Свiдок»

17.00 Сериал «Боец. Рож-
дение легенды»

21.45 Сериал «Кримина-
листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Нью-
Йорк - 8» (2)

00.15 Х/ф «Земля динозав-
ров» (2)

К 1
06.30 «Утро на К1»
07.30 «М/фы»
09.15 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.10 Сериал «Тайны 
Смолвиля»

13.00 Сериал «Их пере-
путали в роддоме»

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

монстры»
17.00 «Дом на зависть 

всем»
20.00 «Большая разница»
21.00 «Рассмеши комика»
22.00 «Три сестры»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.35 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
00.25 «Бойцовский клуб»

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

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

19.00, 21.30, 01.10, 03.10, 
04.45 канала

07.30 «Ваше право»
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.55 Сериал «Во-

ронины»
13.20, 14.25 Kids’ Time
13.30 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.45 «Мой малыш»
15.15 Сериал «Друзья»
15.45 Teen Time
15.50 Сериал «Светофор»
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 «Васильевский 

остров»
22.00 «Просто собака»
22.20 «Перевоплоще-

ние»
23.10 Свадьба будет по-

моему!

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Утро России»
08.05, 03.05 Сериал 

«Опера. Хроники 
убойного отдела. Фото 
на память»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Вести

09.30 «1000 мелочей». 
Ток-шоу

10.15 Ток-шоу «О самом 
главном»

11.00, 03.10 Сериал 
«Ефросинья. Таежная 
любовь»

12.30, 15.30, 17.40 Местное 
время. Вести-Москва

12.50 Вести. Дежурная 
часть

13.00 «Городок»
13.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»
14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Вкус 

граната»
18.30, 02.30 «Прямой 

эфир»
19.20 Сериал «Земский 

доктор. Продолжение»
21.05 Сериал «Тайны 

следствия»
22.05 «Специальный 

корреспондент»
00.00 «Вести+»
00.15 «Честный детектив»
00.50 Х/ф «Жизнь Клима 

Самгина». 9с

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

щение Мухтара-2». 
«Супружеский долг»

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

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
«Сегодня»

08.25 «Кулинарный 
поединок» с Оскаром 
Кучерой

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

ца-2». 9 с.
11.30 «До суда»
12.30, 02.30 «Суд при-

сяжных»
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт»

15.40 Сериал «Гончие-4». 
Фильм первый «Лич-
ный контакт»1 часть

17.40, 01.30 «Прокурор-
ская проверка»

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

19.35 Сериал «Золотой 
запас». 13, 14 с.

21.25 «Сегодня. Итоги»
21.50 Сериал «Брат за 

брата-2». 16, 17 с.
23.40 Сериал «Дикий». 

«Красная ртуть», «Кино 
для взрослых»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная 

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

приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00, 01.35 «Дешево и 

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

сила»
17.00, 02.20 Сериал «Не-

равный брак»
18.40, 03.05 «Давай по-

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

пустоту»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.10 Ночные новости
00.25 «Обитель лжи»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
01.00, 05.05 Телеканал 

«Доброе утро»
05.00, 08.00, 11.00, 23.00 

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

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

стить
11.30 Федеральный судья
12.20 Сериал «Убойная 

сила»
13.10 Сериал «Неравный 

брак»
14.00 Вечерние новости
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Пусть говорят»
17.00 «Время»
17.30, 23.05 Сериал «До-

рога в пустоту»
19.15 «Вечерний Ургант»
19.45 Ночные новости
20.00 «Городские пижо-

ны». «Обитель лжи»
20.30 «Калифрения». 

Новые серии
21.00 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «М/фы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Дорогой 

мой человек». 3 с.
10.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«Дембель»

11.00 «Германия за не-
делю»

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

12.00 «Полный альбац»
13.00 Х/ф «Стукач»
15.00, 17.00, 01.00 «Особое 

мнение»
16.00, 02.00 Сериал «Доро-

гой мой человек». 4 с.
18.00, 04.00 «Обложка»
19.00 «Большой дозор»
20.00, 05.00 Сериал 

«Бандитский Петербург 
(Барон)». 4 с.

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

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Действуй по 

обстановке!..»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30 Сегодня 

о главном
08.00, 13.00, 20.30, 00.30 

Сегодня
08.30, 19.00, 23.00, 04.00 

Знак восклицания
09.25 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.10, 16.30 Вокруг света
11.00 Цивилизация. 

Вальтер Штеннес. Друг 
против Гитлера

13.25 Семь чудес Украины
14.30 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
15.00 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
15.30 Альбертэйнштейн
17.30 Цивилизация. От 

высадки в Нормандии 
до Берлина

21.00 Музыка для 
взрослых

01.00 Шоу Фрая и Лори

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.35 Х/ф «Случай на шахте 

восемь». 6+
08.20 Петровка, 38, 13.10, 

15.50 16+
08.35 «Врачи». Ток-шоу 12+
09.30, 12.30, 15.30, 17.50 

События
09.50 Х/ф «Индийское 

кино». 12+
11.40 «Pro жизнь». Ток-шоу 

16+
12.50 Деловая Москва
13.30 М/ф «Медвежонок и 

Тот, кто живёт в речке»
13.40 «Треугольник» 16+
14.30 Сериал «Синдикат». 

16+
16.15 «Барышня и кули-

нар» 6+
16.40 «Право голоса». 16+
18.15 Д/ф «Кто за нами 

следит?». 12+
19.55 Сериал «Вепрь». 16+
22.05 События. 25-й час
22.40 Х/ф «Плетеный 

человек». 16+
00.40 Х/ф «Зигзаг удачи»

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
09.00, 16.10 Д/ф про Кино
10.05, 17.15 Сериал «Ста-

лин. LIVE»
11.05, 18.15 Сериал «Алек-

сандровский сад»
13.25 Сериал «Спрут»
14.40 Х/ф «Бешеные 

деньги»
20.25 Х/ф «Голубая стрела»
22.15 Х/ф «Крепость»
23.55 Х/ф «Ночные забавы»
02.20 Х/ф «Черная 

роза - эмблема печали, 
красная роза - эмблема 
любви»

04.30 Саундтреки

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 

Мелодрама «Грозовой 
перевал» 12+

09.50, 17.50, 01.50 Драма 
«Затухающий огонек» 
12+

11.45, 19.45, 03.45 Боевик 
«Бандитский Йоханнес-
бург» 16+

13.50, 21.50, 05.50 Комедия 
«Завет» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
04.00, 08.00, 12.00 Х/ф «Как 

стать мужчиной». 12+
05.10, 09.10, 13.10 Мультсе-

риал «Алиса в Стране 
чудес» 12+, «Самый 
главный» 0+, «Куда идет 
слоненок» 0+, «Сказка 
про лень» 0+

06.00, 10.00 Мультсериал 
«Небесные танцоры» 
12+, «Тараканище» 0+, 
«Сладкая сказка» 0+

07.00, 11.00 «Уроки живой 
природы» 6+, «Ивашко 
и Баба-Яга» 6+, «Кавар-
дак» 6+

14.00 Х/ф «Ура! У нас кани-
кулы!». 12+

15.10 Мультсериал «Али-
са в Стране чудес» 12+, 
«Юля-капризуля» 0+, 
«Спортландия» 6+, «Кто 
сказал «мяу»?» 0+

16.00 Мультсериал «Не-
бесные танцоры» 12+, 
«Ваня Датский» 12+, 
«Украденный месяц» 6+

17.00 «Уроки живой при-
роды» 6+, «Отважный 
Робин Гуд» 12+

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Дума о Ковпаке» 

«Набат» 12+
08.00 Х/ф «Магистраль» 

12+
10.00 Х/ф «Полковник в 

отставке» 12+
12.00 Х/ф «Аэроград» 12+
13.30, 15.00 Х/ф «Слушать в 

отсеках» 12+
16.30 Х/ф «Гонка с пресле-

дованием» 16+
18.00 Х/ф «Дума о Ковпаке» 

«Буран» 12+
20.00 Х/ф «Последний по-

бег» 16+
22.00 Х/ф «Серебряные 

струны» 12+
00.00 Х/ф «Обломок импе-

рии» 12+

КИНОКЛУБ
05.00 «Последнее искуше-

ние Христа» 18+
07.45 «Последний путь 

Рэнсома Прайда» 16+
09.10, 01.00 «Разделитель» 

16+
11.05, 03.00 «Сладкая 

жизнь» 12+
14.00 «Невыносимая 

лёгкость бытия» 16+
17.00 «Тайный знак» 12+
19.00 «Отточенное 

лезвие» 16+
21.20 «Ещё один год» 12+
23.30 «Девушка входит в 

бар» 16+

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

денные в СССР» 12+
06.00 Фильм-концерт 

«Дело о ...» 12+
07.00 «Театральные 

встречи» 12+
08.40 «Детектив... Детек-

тив... Детектив!» 12+
10.00 «Зов джунглей» 0+
10.35 Д/ф «У микрофона 

Юрий Левитан» 12+
11.10 Фильм-концерт 

«Вместе с молодыми» 
12+

11.40, 17.30 Фильм-
спектакль «Все конче-
но» 12+

12.50 «Алло, мы ищем 
таланты!» 12+

15.00 Д/ф «Трудное счастье 
Ирины Родниной» 12+

16.00 «Народный артист 
СССР Михаил Ульянов» 
12+

18.40 Фильм-концерт 
«Песни разных лет» 12+

19.00 «Браво, Паваротти!» 
12+

21.00 «Портрет на фоне 
десятилетий» 12+

22.00 «До и после ...» 12+
23.15 «Под знаком зодиака. 

Скорпион» 12+
00.40 «Юрмала-89» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Авантю-

ристка». ф.1. «Смерть в 
наследство». 6 ч. 16+

19.00 Сериал «Версия-3». 
ф.1. «Ударом на удар». 
3 с. 16+

20.00 Сериал «Гончие - 2». 
ф.1. «До первой крови». 
4 с. 16+

21.00 Х/ф «Ошибка рези-
дента». 2 с. 16+

22.30 Х/ф «Судьба резиден-
та». 1 с. 16+

00.00 Сериал «Авантю-
ристка». ф.2. «Белый 
пиар». 1 ч. 16+

01.00 Сериал «Версия-3». 
ф.1. «Ударом на удар». 
4 с. 16+

02.00 Сериал «Гончие - 2». 
ф.2. «Охота на невидим-
ку». 1 с. 16+

TV 1000
02.00 Драма «Тренер 

Картер»
04.20 Боевик «Конго»
06.20 Боевик «Перевоз-

чик 3»
08.15 Комедия «Стэпфорд-

ские жены»
10.00 Драма «Спроси у 

пыли»
12.20 Драма «Тетро»
14.45 Комедия «Выход на 

сцену»
16.45 Драма «Наперекор 

судьбе»
18.50, 00.20 Комедия 

«Телеведущий»
20.30 Боевик «Мисс Конге-

ниальность»
22.25 Комедия «Карман-

ные деньги»

«2+2»
06.00 СоюзМ/ф (1)
07.00 Мультсериал 

«Бен-10. Инопланетная 
сверхсила» (1)

08.00, 09.30 Улётное видео 
по-русски

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

део по-украински-1»
10.30, 20.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински-3»

11.10 «Месть природы»
11.55 Убойное видео-2
12.35 Сильный аргумент. 

«Нереальные истории»
13.00 Убойное видео-1
14.00 Сериал «Солдаты-7» 

(1)
16.00 Сериал «Страхов-

щики» (1)
18.00 Сериал «Афганский 

призрак» (2)
19.00 Сериал «Десантура» 

(1)
20.35 «ДжеДАИ»
21.30, 01.50 Х/ф «Морское 

приключение» (2)
23.30 Х/ф «Конан Варвар» 

(2)
03.15 Сумасшедшая 

скрытая камера
03.55 Сериал «Пре-

ступление со многими 
неизвестными» (1)

TV1000 ACTION
03.00 Боевик «Пустыня 

смерти»
05.00 Фильм ужасов «100 

футов»
07.00 Комедия «Пришель-

цы-завоеватели»
09.00 Триллер «Нераз-

рывная связь»
10.45 Криминальное 

кино «Гангстер»
13.10 Боевик «Беглецы»
15.00 Мелодрама «Не-

уловимый»
16.40 Приключения «Граф 

Монте-Кристо»
19.00 Фильм ужасов 

«Кровь Луны»
21.00 Приключения «Га-

рольд и Кумар уходят 
в отрыв»

23.00 Мягкая эротика 
«Опасный чат»

00.30 Мягкая эротика 
«Секс по дружбе»

ДОМ КИНО
02.00 Х/ф «Обитаемый 

остров» 16+
03.55 Х/ф «Обитаемый 

остров. Схватка» 16+
05.30, 16.05 Сериал «Воз-

мездие» 18+
06.25, 17.00, 01.00 Сериал 

«Военная разведка. 
Первый удар» 16+

07.25 Х/ф «Наследница» 
12+

09.10 Х/ф «Кто войдёт в по-
следний вагон» 12+

10.35 Х/ф «Связь времён» 
16+

12.25 Х/ф «Сам я - вятский 
уроженец» 16+

14.05 Х/ф «Незначительные 
подробности случайно-
го эпизода» 16+

14.35 Х/ф «Мужчины и все 
остальные»

16.00, 17.50, 01.55 «Окно 
в кино»

17.55 Х/ф «Была тебе 
любимая» 16+

19.30 Х/ф «Эйфория» 18+
20.45 Х/ф «Шанс»
22.10 Х/ф «Зонтик для 

новобрачных»
23.35 Х/ф «Схватка в пурге» 

16+

ЮМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

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

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

«Конан»
09.50 Х/ф «Постскриптум: 

твой кот мертв»
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 Х/ф «Женщина под 
дождем»

22.00 «33 м2»

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

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

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

щиеся мужчины»
12.35, 16.45 Телеювелир-

торг
14.50 Х/ф «Рецепт ее 

молодости»
20.05 Взрослые дети
20.45 Джунгли шоу-

бизнеса
21.30 «Сейшн»
22.10 Х/ф «Дача»

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 10:00 Азбука здоро-
вья 

19:00 – 19:20 Кривбасс-
Центр

19:20 – 19:35 Новости 
регионов

19:35 – 19:45 Государствен-
ный портал

19:45– 20:00 Аспекты 
жизни

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»

УТ-1

Вівторок, 20 листопада
Cхід 7.21 Захід 16.06
Тривалість дня 8.45

Схід 12.24  Захід 23.40
Перша чверть

РибиЛазар, Феодот
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.00 

Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 

23.15, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 09.25, 
12.30, 15.40, 23.20 
Погода

06.25, 07.20 Заголовки
06.30 Православный 

календарь
06.35, 07.40 Тема дня
06.45 М/ф
06.55, 07.30 Глас народа
07.25 Страна on line
07.35 Эра бизнеса
07.50 Финансовые советы
08.20, 00.40 Между строк
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.20, 11.55, 20.55 Офици-

альная хроника
09.35 Правительство на 

связи с гражданами
10.00 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
11.00 В гостях у Д. Гордона
12.10, 18.45, 21.30 Деловой 

мир
12.35 Аудиенция. Страны 

от А до Я
13.00 «Секреты успеха» с 

Н.Городенской
13.30 Х/ф «Сердце друга»
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

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

Агросектор
15.45 Сериал «УГРО-1» 1с
16.30 Сериал «Передел» 

1,2с
18.05 Последнее пред-

упреждение
19.05 Бенефис Ю.Гальцева 

и Г.Ветрова
20.50 Мегалот
21.25 Мир спорта
21.40 Шутка с Ю.Гальцевым 

и С.Дроботенко
22.50 Суперлото, Тройка, 

Кено
23.00, 01.00 Итоги
23.25 От первого лица
23.50 Д/ф «Великие битвы»

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.50, 03.20 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

07.25 М/ф «Эскимоска» (1)
10.00 М/ф
10.25, 17.10 Сериал 

«Величественные века. 
Роксолана - 2» (1)

12.45 «Невероятные 
гонки»

13.45 «Полное перевопло-
щение. Дом за неделю»

14.45 «Не ври мне - 3»
15.45, 02.35 «Семейные 

мелодрамы - 2»
16.45 «ТСН. Избранное»
20.00 «Джентльменский 

набор»
21.40 Футбол. Лига 

чемпионов. «Динамо» 
Киев (Украина) -»ПСЖ» 
(Франция)

00.05, 04.25 Сериал «По-
лиция Гавайев» (2)

ИНТЕР
05.25 Сериал «Улицы раз-

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

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30, 20.30, 04.00 «Спорт в 

Подробностях»
09.10 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара» (1)
12.30 «Знак качества»
12.55 «Судебные дела»
13.55 Док.сериал «След-

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

15.50 Сериал «Счастлив-
чик Пашка» (1)

18.10 Сериал «Кровинуш-
ка» (1)

19.05 «О жизни»
20.00, 03.30 «Подроб-

ности»

20.50, 04.05 «Подробности. 
Неформат»

21.00 Сериал «Всегда 
говори «Всегда» 9»

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

00.55 «Парк автомобиль-
ного периода»

ICTV
05.15 Служба розыска 

детей
05.20, 06.50, 01.55, 03.10 

Погода
05.25, 02.45 Факты
05.40, 04.20 Свитанок
06.45, 07.35 Деловые 

факты
06.55, 09.25, 12.55, 19.25, 

01.50 Спорт
07.05 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Несекретные файлы
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.30, 00.50 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.30 Сериал «Агент 

национальной безопас-
ности»

12.45 Факты. День
13.00 Анекдоты по-

украински
13.05, 22.15 Сериал «Про-

курорская проверка»
14.15, 20.15 Сериал «Бра-

таны-3»
18.45 Факты. Вечер
23.40 Факты. Итоги дня
23.55 Сериал «Расплата»

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Контакт»
07.45, 18.15 «В гостях у 

Ладика и Маши»
08.00, 16.45 Док.сериал 

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

суждалки»
09.55 «Шаг навстречу»
10.00 «Мiський роман»
10.30 Х/ф «Путешествие 

золотых зверей» 1 
категория

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

ствия»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
14.05 «Интеркласс»
14.20 «Косметичка»
15.15 Х/ф «Том Сойєр» 1 

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

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

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

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

нього»
23.10 Х/ф «Выстрел в 

спину» 1 категория
00.40 «Я i мiй дiм»

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

Самое смешное
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.25 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 01.45 

Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.55, 21.00 Сериал 

«Воронины»
13.20, 14.30 Kids Time
13.30 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.45, 15.50 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.55 Сериал «Светофор»
19.30, 01.40 Спортре-

портер
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

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

детей
01.55 Сериал «Одна ночь 

любви»
02.45 Сериал «Последний 

аккорд»
03.30 Зона ночi
03.35 Розквiт українського 

кiно
04.35, 05.15 Зона ночi 

Культура

СТБ
05.25 «Чужие ошибки. 

Олеся в стране ужасов»
06.10, 16.00 «Все буде 

добре!»
07.50, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.30 «Фермер ищет 

жену - 2»
11.30 Х/ф «Женщина, не 

склонная к авантюрам» 
(1)

13.45 «Битва экстрасенсов. 
Противостояние школ»

18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини»

20.00, 22.40 «МастерШеф 
- 2»

ТОНИС
06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00, 04.45 Служба 
новостей «Социальный 
пульс»

06.25, 18.50, 21.25 Эконо-
мический пульс

06.35 М/фы
07.00 Утреннее espresso
09.00, 19.00 Сериал «Золо-

той теленок» (1)
10.00, 16.50, 02.50 Алло, 

доктор!
11.15 Х/ф «Жили три холо-

стяка» 2 с. (1)
14.00 Социальный статус : 

ваши льготы
15.15, 16.30, 17.45, 18.55, 

21.30 Погода
15.30 Дикая Америка
16.00, 03.40 Страна со-

ветов
17.50 Отдел кадров
20.00 Социальный статус : 

ваше здоровье
21.35, 05.10 Игорь Стары-

гин. Прощай, мушкетер
22.35 Кинофан: Х/ф «Кре-

пость» (2)
00.35, 04.10 Амурные 

мелодии (3)

ТЕТ
06.00 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
06.50 Телепузики
07.25 Твинисы
07.45 Мультик с Лунтиком
08.10 Мультсериал «Лило 

и Стич» (1)
08.45 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 81 с. (1)
09.45 Сериал «Все женщи-

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

призраками» 8 с. (1)
11.45, 19.25 Богиня 

шопинга
12.10 Косметический 

ремонт
12.45 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
13.50 Сериал «Восьмиде-

сятые» (1)
14.15, 18.25 Чертовщина
14.50, 20.50 Даешь моло-

дежь!
15.15, 00.20 Вайфайтеры
15.50 Давай, до свидания
17.05, 02.15 Досвидос
17.40, 21.30 Виталька
18.50, 00.55 БарДак
19.50 Сериал «Дневник 

доктора Зайцевой» 
7 с. (2)

22.00 Сериал «Восьмиде-
сятые» (2)

22.25, 01.20 Рай, гудбай
23.00, 01.50 Слишком 

грубо для Ю-туб’а
23.25 Сериал «Потерян-

ная» 28 с. (2)

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

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

События
07.25 Утро с «Украиной»
09.25, 13.00, 22.00 Сериал 

«След» (1)
10.00, 20.00 Сериал «Спа-

сти босса» (1)
11.00, 21.00 Сериал 

«Пятницкий. Глава 
вторая» (1)

12.00, 04.30 Ток-шоу 
«Пусть говорят»

15.35, 03.00 Чистосердеч-
ное признание

16.00 Право на защиту
17.10, 19.15, 03.45 События 

Спорт
17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

(1)
19.20, 03.50 Ток-шоу «Гово-

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

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

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

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

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

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

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

08.30 «Хроника дня
09.20, 13.20, 14.20 «5 

элемент»
10.10, 19.30, 02.10 «Время 

интервью»
11.10, 12.10, 20.10, 21.10, 

01.00, 05.00 «Время. 
Итоги дня»

15.15 «Здоровые исто-
рии»

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

троль»
19.50, 02.30, 03.30, 04.30, 

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

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

NEWS»

НТН
05.30 Х/ф «Живите в 

радости» (1)
06.40 Х/ф «Освобождение» 

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

дела»
10.00 Сериал «Следствие 

ведет Да Винчи»
11.00 Сериал «NCIS: Лос-

Анджелес»
12.00 Сериал «Детективы»
12.30 Сериал «Сыщики 

районного масштаба 
- 2»

14.35, 19.30 Сериал «Ли-
тейный»

16.45, 19.00, 23.45, 02.15, 
04.50 «Свiдок»

17.00 Сериал «Боец. Рож-
дение легенды»

21.45 Сериал «Кримина-
листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Нью-
Йорк - 8» (2)

00.15 Х/ф «Похищенная» (2)

К 1
06.30 «Утро на К1»
07.30 «М/фы»
09.15 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.10 Сериал «Тайны 
Смолвиля»

13.00 Сериал «Их пере-
путали в роддоме»

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

монстры»
17.00 «Дом на зависть 

всем»
20.00 «Рассмеши комика»
21.00 «Камеди клаб»
22.00 «Три сестры»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.35 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
00.25 «Бойцовский клуб»
01.25 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
05.15 Сериал «Стройбатя»
06.00 Очевидец. Самое 

смешное
06.40, 07.40 Подъем
06.50, 20.50 «STREET 

STYLE»
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 01.25, 03.30, 
04.40 канала

09.00, 16.55 Сериал «Не 
родись красивой»

09.55, 17.55 Сериал «Во-
ронины»

13.20, 14.30 Kids’ Time
13.30 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.45, 15.50 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.55 Сериал «Светофор»
19.30 «Два берега»
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 «Автострасти с 

Ларисой Максименко»
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
22.20 «Мой новый 

DRESSCODE»
22.40 Сериал «Кухня»
23.10 Ближе к телу
01.50 Служба розыска 

детей

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

ники убойного отдела. 
Фото на память»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Вести

09.30 «1000 мелочей». 
Ток-шоу

10.15 Ток-шоу «О самом 
главном»

11.00, 03.10 Сериал 
«Ефросинья. Таежная 
любовь»

12.30, 15.30, 17.40 Местное 
время. Вести-Москва

12.50 Вести. Дежурная 
часть

13.00 «Городок»
13.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»
14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Вкус 

граната»
18.30, 02.30 «Прямой 

эфир»
19.20 Сериал «Земский 

доктор. Продолжение»
21.05 Сериал «Тайны 

следствия»
22.05 «Выстрелы в Далла-

се. Новый след»
23.50 Сериал «Опера. Хро-

ники убойного отдела. 
Тело и дело»

00.45 «Вести+»

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

щение Мухтара-2». 
«Родственница»

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

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
«Сегодня»

08.25 «Квартирный 
вопрос»

09.25 «Золотая пыль»
10.05 Сериал «Эра стрель-

ца-2». 10 с.
11.30 «До суда»
12.30, 02.30 «Суд при-

сяжных»
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт»

15.40 Сериал «Гончие-4». 
Фильм первый «Лич-
ный контакт» 2 часть

17.40, 01.30 «Прокурор-
ская проверка»

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

19.35 Сериал «Золотой 
запас». 15, 16 с.

21.25 «Сегодня. Итоги»
21.50 Сериал «Брат за 

брата-2». 18, 19 с.
23.40 Сериал «Дикий». 

«Фамильное гнездо», 
«Телохранитель»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная 

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

приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00, 01.35 «Дешево и 

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

сила»
17.00, 02.20 Сериал «Не-

равный брак»
18.40, 03.05 «Давай по-

женимся!»
19.45, 00.25 «Пусть 

говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Дорога в 

пустоту»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.10 Ночные новости

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
01.00, 05.05 Телеканал 

«Доброе утро»
05.00, 08.00, 11.00, 23.00 

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

закупка
08.40 «Время обедать!»
09.20, 22.15 «Дешево и 

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

стить
11.30 Федеральный судья
12.20 Сериал «Убойная 

сила»
13.10 Сериал «Неравный 

брак»
14.00 Вечерние новости
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Пусть говорят»
17.00 «Время»
17.30, 23.05 Сериал «До-

рога в пустоту»
19.15 «Вечерний Ургант»
19.45 Ночные новости
20.00 «Городские пижо-

ны». «Белый воротни-
чок». Новые серии

20.45 Х/ф «Симулянт»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «М/фы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Дорогой 

мой человек». 4 с.
10.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«Клюквенники»

11.00 «Израиль за не-
делю»

12.00 «Большой дозор»

13.00 Х/ф «Действуй по 
обстановке!..»

15.00, 17.00, 01.00 «Особое 
мнение»

16.00, 02.00 Сериал «Доро-
гой мой человек». 5 с.

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

«Бандитский Петербург 
(Барон)». 5 с.

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

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Ипподром»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30 Сегодня 

о главном
08.00, 13.00, 20.30, 00.30 

Сегодня
08.30, 19.00, 23.00, 04.00 

Знак восклицания
10.10, 16.30 Вокруг света
11.00 Цивилизация. От 

высадки в Нормандии 
до Берлина

14.30 Музыка для 
взрослых

17.30 Цивилизация. 
Роковой магнетизм 
Адольфа Гитлера

21.00 Политклуб Виталия 
Портникова

01.00 Шоу Фрая и Лори
02.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
02.30 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.45 Х/ф «Исправленному 

верить»
08.20 Петровка, 38, 13.10, 

15.50 16+
08.35 «Врачи». Ток-шоу 12+
09.30, 12.30, 15.30, 17.50 

События
09.50 Х/ф «Ландыш сере-

бристый». 12+
11.40 «Pro жизнь». Ток-шоу 

16+
12.50 Деловая Москва
13.30 М/ф «Про полосатого 

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

16+
16.15 «Приглашает Борис 

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

12+
19.05 «Без обмана. Брако-

ванный автомобиль» 
16+

19.55 Сериал «Вепрь». 16+
22.05 События. 25-й час
22.40 Х/ф «Граф Монте-

Кристо». 6+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
09.05, 16.20 Д/ф про Кино
10.10, 17.25 Сериал «Ста-

лин. LIVE»
11.10, 18.25 Сериал «Алек-

сандровский сад»
13.20 Сериал «Спрут»
14.35 Х/ф «Табор уходит 

в небо»
20.40 Х/ф «Живые мерт-

вые»
00.40 Х/ф «Дорогая Елена 

Сергеевна»
02.05 Х/ф «В добрый час»
03.45 Х/ф «На острие меча»
05.05 Саундтреки

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Драма 

«Мужество» 12+
09.35, 17.35, 01.35 Боевик 

«Бофор» 16+
11.50, 19.50, 03.50 Драма 

«Мадам Бовари» 12+
14.15, 22.15, 06.15 Драма 

«Одинокий мужчина» 
16+

ДЕТСКИЙ МИР
04.00, 08.00, 12.00 Х/ф 

«Ура! У нас каникулы!». 
12+

05.10, 09.10, 13.10 
Мультсериал «Алиса 
в Стране чудес» 12+, 
«Юля-капризуля» 0+, 
«Спортландия» 6+, «Кто 
сказал «мяу»?» 0+

06.00, 10.00 Мультсериал 
«Небесные танцоры» 
12+, «Ваня Датский» 12+, 
«Украденный месяц» 6+

07.00, 11.00 «Уроки 
живой природы» 6+, 
«Отважный Робин 
Гуд» 12+, «Еще раз про 
квартет» 6+

14.00 Х/ф «Маленький 
беглец». 12+

15.45 Мультсериал 
«Алиса в Стране чудес», 
3 с. 12+

16.00 Мультсериал 
«Небесные танцоры» 
12+, «Тайна запечного 
сверчка» 6+, «Будь 
здоров!» 0+

17.00 «Уроки живой 
природы» 6+, «Лев и 
бык» 12+

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Дума о Ковпаке» 

«Буран» 12+
08.00 Х/ф «Последний по-

бег» 16+
10.00 Х/ф «Серебряные 

струны» 12+
12.00 Х/ф «Обломок импе-

рии» 12+
13.30 Х/ф «Judenkreis, или 

Вечное колесо» 16+
15.00 Х/ф «Она вас любит» 

12+
16.30 Х/ф «Человек, кото-

рому везло» 12+
18.00 Х/ф «Дума о Ковпаке» 

«Карпаты, Карпаты...» 
1 ч. 12+

20.00 Х/ф «Соблазн» 16+
22.00 Х/ф «Быстрее соб-

ственной тени» 12+
00.00 Х/ф «Живой труп» 

16+
01.30 Х/ф «Гонщики» 12+
03.00 Х/ф «Сергей Ивано-

вич уходит на пенсию» 
12+

04.30 Х/ф «Уникум» 12+

КИНОКЛУБ
06.00 «Невыносимая 

лёгкость бытия» 16+
09.00, 01.00 «Тайный знак» 

12+
11.00, 03.00 «Отточенное 

лезвие» 16+
13.20 «Ещё один год» 12+
15.30 «Девушка входит в 

бар» 16+
17.00 «Кабаре» 16+
19.10 «По версии Барни» 

16+
21.30 «Девятки» 16+
23.15 «Выбор киллера» 

18+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Зов джунглей» 0+
04.35 Д/ф «У микрофона 

Юрий Левитан» 12+
05.10 Фильм-концерт 

«Вместе с молодыми» 
12+

05.40, 11.30 Фильм-
спектакль «Все конче-
но» 12+

06.50 «Алло, мы ищем 
таланты!» 12+

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

09.00 Д/ф «Трудное счастье 
Ирины Родниной» 12+

10.00 «Народный артист 
СССР Михаил Ульянов» 
12+

12.40 Фильм-концерт 
«Песни разных лет» 12+

13.00 «Браво, Паваротти!» 
12+

15.00 «Портрет на фоне 
десятилетий» 12+

16.00 Д/ф «Их глазами» 12+
17.05 Фильм-концерт 

«Ты помнишь наши 
встречи...» 12+

17.35 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина» 12+

18.55 Д/ф «Витражных дел 
мастер» 12+

21.00 «Брейн-ринг» 12+
22.00 «КВН 87-88» 12+
00.00 Фильм-концерт 

«Дело о ...» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Авантю-

ристка». ф.2. «Белый 
пиар». 1 ч. 16+

19.00 Сериал «Версия-3». 
ф.1. «Ударом на удар». 
4 с. 16+

20.00 Сериал «Гончие - 2». 
ф.2. «Охота на невидим-
ку». 1 с. 16+

21.00 Х/ф «Судьба резиден-
та». 1 с. 16+

22.30 Х/ф «Судьба резиден-
та». 2 с. 16+

00.00 Сериал «Авантю-
ристка». ф.2. «Белый 
пиар». 2 ч. 16+

01.00 Сериал «Версия-3». 
ф.2. «Замкнутый круг». 
1 с. 16+

02.00 Сериал «Гончие - 2». 
ф.2. «Охота на невидим-
ку». 2 с. 16+

TV 1000
02.00 Комедия «Высший 

балл»
03.45 Комедия «Карман-

ные деньги»
05.45 Драма «Тетро»
08.00 Комедия «Выход на 

сцену»
09.55 Драма «Наперекор 

судьбе»
11.55 Боевик «Цена 

страха»
14.05 Драма «Господин 

Никто»
16.45 Драма «Девушки 

мечты»
19.00, 00.20 Драма «Учи-

тель на замену»
20.45 Боевик «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц»

22.35 Комедия «Дрянные 
девчонки»

«2+2»
06.00 СоюзМ/ф (1)
07.00 Мультсериал 

«Бен-10. Инопланетная 
сверхсила» (1)

08.00, 09.30, 18.00 Улётное 
видео по-русски

08.35 «Облом UA»
09.00, 21.00 Новости 2+2
09.25, 21.20 Проспорт
10.05 «Сумасшедшее ви-

део по-украински-1»

10.30, 18.15 «Сумасшедшее 
видео по-украински-3»

11.10 «ДжеДАИ»
11.55 Убойное видео-2
12.35 Сильный аргумент. 

«Нереальные истории»
13.00 Сериал «Десантура» 

(1)
14.00 Сериал «Солдаты-7» 

(1)
15.00 Сериал «Солдаты-8» 

(1)
16.00 Сериал «Страхов-

щики» (1)
18.40 5 матч-день. Лига 

Чемпионов УЕФА. Зе-
нит (Санкт-Петербург) 
- Малага. Прямая 
трансляция

21.25 5 матч-день. Лига 
Чемпионов УЕФА. 
Манчестер сити - Реал. 
Прямая трансляция

23.40 Про Лигу Чемпионов 
+ обзор игрового дня

00.55 Лига Чемпионов 
УЕФА. Порту - Динамо 
Загреб

TV1000 ACTION
03.00 Триллер «Нераз-

рывная связь»
05.00 Приключения 

«Синдбад и Минотавр»
06.45 Криминальное 

кино «Гангстер»
09.00 Боевик «Беглецы»
10.45 Боевик «Домино»
13.00 Триллер «Дурное 

влияние»
14.45 Приключения «Граф 

Монте-Кристо»
17.00 Фильм ужасов 

«Кровь Луны»
19.00 Боевик «Пригово-

ренные»
21.00 Криминальное ки-

но «Законопослушный 
гражданин»

23.00 Мягкая эротика 
«Секс по дружбе»

00.30 Мягкая эротика 
«Частные уроки»

ДОМ КИНО
02.00 Х/ф «А к нам цирк 

приехал»
02.25 Х/ф «Совсем другая 

жизнь»
05.25, 07.20, 16.00, 17.50, 

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

мездие» 18+
06.25, 17.00, 01.00 Сериал 

«Военная разведка. 
Первый удар» 16+

07.25 Х/ф «Непобедимый» 
18+

09.15 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»

10.40 Х/ф «Бумер» 18+
12.35 Х/ф «Блюз опадаю-

щих листьев» 16+, Х/ф 
«Семейка Ады» 16+

17.55 Х/ф «Была тебе 
любимая» 16+

19.30 Х/ф «Четыре таксиста 
и собака»

21.15 Х/ф «Монолог» 12+
22.55 Х/ф «Загадка Кальма-

на» 16+

ЮМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

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

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

«Конан»
09.50 Х/ф «Ангел для Мэй»
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 Х/ф «Вся правда о 
любви»

22.00 «33 м2»

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

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

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

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

что такое плохо?
12.25, 14.05 «Выдающиеся 

мужчины»
12.35, 16.45 Телеювелир-

торг
14.50 Х/ф «Дача»
20.45 «Женские откро-

вения»
22.10 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов»

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»
09:00 – 09:20 Кривбасс-

Центр
09:20 – 09:35 Новости 

регионов
09:35 – 09:45 Государствен-

ный портал
09:45 – 10:00 Аспекты 

жизни 
19:00 – 19:20 Кривбасс-

Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 – 19:50 Зеркало
19:50 – 20:00 Юные экс-

перты

УТ-1

Середа, 21 листопада
Cхід 7.23 Захід 16.05
Тривалість дня 8.42

Схід 12.48 
Захід ....

РибиГавриїл, Рафаїл



Купуйте газету «Червоний гірник» в кіосках «Друк», «Преса-М», поштових відділеннях «Укрпошти»

16 ЧЕРВОНИЙ ГІРНИК•№86(21312)•СЕРЕДА, 14 ЛИСТОПАДА 2012 РОКУ

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

Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.00 

Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 

23.15, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 09.30, 
12.20, 15.50, 23.20 
Погода

06.25, 07.20 Заголовки
06.30 Православный 

календарь
06.35, 07.40 Тема дня
06.45 М/ф
06.55, 07.30 Глас народа
07.25 Страна on line
07.35 Эра бизнеса
07.50 Финансовые советы
08.20, 00.40 Между строк
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.25, 11.55, 20.55 Офици-

альная хроника
09.40 Книга.ua
10.00 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
10.25 Контрольная 

работа
11.00 Здоровье
12.10, 18.45, 21.20 Деловой 

мир
12.25 Шаг к звездам
13.15 Х/ф «Печки-лавочки»
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

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

Агросектор
15.55 Сериал «УГРО-1» 2с
16.40 Сериал «Передел» 

3,4с
19.05 Бенефис Е.Воробей
21.15 Мир спорта
21.30 Опыт
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00, 01.00 Итоги
23.25 От первого лица
23.50 Д/ф «Великие битвы»
01.45 Телеакадемия

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.00 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

07.25 М/ф «Эскимоска» (1)
10.00 М/ф
10.25, 17.10 Сериал 

«Величественные века. 
Роксолана - 2» (1)

12.45 «Невероятные 
гонки»

13.45 «Полное перевопло-
щение. Дом за неделю»

14.45, 01.05 «Не ври 
мне - 3»

15.45, 01.55 «Семейные 
мелодрамы - 2»

16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «Четыре свадьбы 

- 2»
21.45, 02.40 «Давай, до 

свидания»
23.15, 04.30 Сериал «По-

лиция Гавайев» (2)

ИНТЕР
05.25 Сериал «Улицы раз-

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

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30, 20.30, 02.55 «Спорт в 

Подробностях»
09.10 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара» (1)
12.30, 04.55 «Знак каче-

ства»
12.55 «Судебные дела»
13.55 Док.сериал «След-

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

15.50 Сериал «Счастлив-
чик Пашка» (1)

18.10 Сериал «Кровинуш-
ка» (1)

19.05 «О жизни»
20.00, 02.25 «Подроб-

ности»
20.50, 03.00 «Подробности. 

Неформат»
21.00 Сериал «Всегда 

говори «Всегда» 9»
22.55 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей 11» (2)
00.55 Х/ф «Женские 

слезы» (1)
03.10 «Телевизионная 

служба розыска детей»

ICTV
05.20, 06.50, 01.55, 03.10 

Погода
05.25, 02.45 Факты
05.40, 04.20 Свитанок
06.45, 07.35 Деловые 

факты
06.55, 09.25, 12.55, 19.25, 

01.50 Спорт
07.05 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Максимум в Украине
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.30, 00.50 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.30 Сериал «Агент 

национальной безопас-
ности»

12.45 Факты. День
13.00 Анекдоты по-

украински
13.05, 22.15 Сериал «Про-

курорская проверка»
14.15, 20.15 Сериал «Бра-

таны-3»
18.45 Факты. Вечер
23.40 Факты. Итоги дня
23.55 Сериал «Расплата»
02.00 Сериал «В черном 

списке-3»

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.00, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

Ладика и Маши»
08.00 «Пiдземка»
08.10 «Медицинский 

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

05.45 «Погода»
09.40 «На углу улиц»
10.10 «Контакт»
10.40 Х/ф «Выстрел в 

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

калейдоскоп»
13.30 Молодiжна про-

грама «Cтудiя»
14.00 «Резонанс»
14.15 «Сад. Огород. 

Цветник»
14.30 «Беседы о вечном»
15.15 Х/ф «Спекотнi днi» 1 

категория
17.00 «Интеркласс»
17.15 «Близкие Путеше-

ствия»
17.30 Док.сериал
18.10, 23.05 Погода
18.30, 02.00 Док.сериал 

«Этот загадочный мир»
19.25 «Перчинка»
20.05 «Епiзоди колиш-

нього»
20.15 «Афиша»
20.20 «На землi на рiднiй...»
21.15 «Чистий четвер»
21.30 Д/ф «Експертиза. 

Страта божевiллям»
22.00 «Книжная полка»
23.10 Х/ф «В четверг и 

больше никогда» 1 
категория

00.40 «Я i мiй дiм»

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

Самое смешное
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.30 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 01.55 

Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.55, 21.00 Сериал 

«Воронины»
13.20, 14.25 Kids Time
13.30 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.50 Сериал «Светофор»
19.30, 01.50 Спортре-

портер
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа» (2)
22.05 Сериал «Кухня»
23.10 Парад порад-2
02.00 Служба розыска 

детей
02.05 Сериал «Одна ночь 

любви»
02.55 Сериал «Последний 

аккорд»
03.40 Зона ночi
03.45 Становлення 

українського нiмого 
кiно

04.40, 05.10 Зона ночi 
Культура

04.45 Легендарне парi
05.00 Вiр менi

СТБ
05.25 «Чужие ошибки. Че-

тыре греха Семенова»
06.10 «Чужие ошибки. 

Репортаж с петлей 
на шее»

06.50, 15.55 «Все буде 
добре!»

08.50, 18.20 «Невероятная 
правда о звездах»

10.15 «Беременна в 16»
11.15 «Дочки-матери»
12.20 Х/ф «Дорога, веду-

щая к счастью» (1)
14.20 «Битва экстрасенсов. 

Война миров»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00, 22.40 «Зваженi та 

щасливi - 2»
00.45 Сериал «Доктор 

Хаус» (1)
01.35 Сериал «Комиссар 

Рекс» (1)
02.25 «Вiкна-Спорт»
02.35 Х/ф «Гостья из буду-

щего» (1)

ТОНИС
06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00, 04.40 Служба 
новостей «Социальный 
пульс»

06.25, 18.50, 21.25 Эконо-
мический пульс

06.35 М/фы
07.00 Утреннее espresso
09.00, 19.00 Сериал «Золо-

той теленок» (1)
10.00, 16.50, 03.05 Алло, 

доктор!
11.15 Х/ф «Особо важное 

задание» 1 с. (1)
14.00 Социальный статус : 

ваше здоровье
15.15, 16.30, 17.45, 18.55, 

21.30 Погода
15.30 Дикая Америка
16.00, 03.50 Страна со-

ветов
17.50 Отдел кадров
20.00 Социальный статус 

: ваш дом
21.35, 05.05 Лидия Смир-

нова. Женщина на все 
времена

22.35 Кинофан: Х/ф «Са-
мый лучший день» (2)

00.40 Амурные мелодии 
(3)

01.40 Х/ф «Другая женщи-
на» (3)

ТЕТ
06.00 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
06.50 Телепузики
07.25 Твинисы
07.45 Мультик с Лунтиком
08.10 Мультсериал «Лило 

и Стич» (1)
08.45 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 82 с. (1)
09.45 Сериал «Все женщи-

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

призраками» 9 с. (1)
11.45, 19.25 Богиня 

шопинга
12.10 Косметический 

ремонт
12.45 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
13.50 Сериал «Восьмиде-

сятые» (1)
14.15, 18.25 Чертовщина
14.50, 20.50 Даешь моло-

дежь!
15.15, 00.20 Вайфайтеры
15.55 Давай, до свидания
17.10, 02.15 Досвидос
17.45, 21.30 Виталька
18.50, 00.55 БарДак
19.50 Сериал «Дневник 

доктора Зайцевой» 
8 с. (2)

22.00 Сериал «Восьмиде-
сятые» (2)

22.25, 01.20 Рай, гудбай
23.00, 01.50 Слишком 

грубо для Ю-туб’а
23.25 Сериал «Потерян-

ная» 29 с. (2)

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00, 17.00, 19.00, 03.35 

События
07.25 Утро с «Украиной»
09.25, 13.00, 22.00 Сериал 

«След» (1)
10.00, 20.00 Сериал «Спа-

сти босса» (1)
11.00, 21.00 Сериал 

«Пятницкий. Глава 
вторая» (1)

12.00, 04.35 Ток-шоу 
«Пусть говорят»

15.35 Чистосердечное 
признание

16.00 Право на защиту
17.10, 19.15, 03.50 События 

Спорт
17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

(1)
19.20, 03.55 Ток-шоу «Гово-

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

ство. Второй сезон» (2)
01.45 Х/ф «Вертикальный 

предел» (2)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

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

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

07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15, 06.15 «Биз-
нес-время»

07.25 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

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

08.30, 19.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 06.25 «Хроника 
дня»

09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «5 
элемент»

10.10, 19.30, 02.10 «Время 
интервью»

11.10, 12.10, 20.10, 21.10, 
01.00, 05.00 «Время. 
Итоги дня»

16.15 «Рекламная кухня»
17.25, 04.10 «Сканер»
18.15, 04.40 «Лесной 

патруль»
21.40, 03.00, 04.00, 06.00 

«Время-Тайм»
22.00, 02.40 «Энергонад-

зор»
23.30, 00.25, 03.20 «CRIME 

NEWS»

НТН
05.45 Х/ф «Вторжение» (1)
07.10 Х/ф «Освобождение» 

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

дела»
10.00 Сериал «Следствие 

ведет Да Винчи»
11.00 Сериал «NCIS: Лос-

Анджелес»
12.00 Сериал «Детективы»
12.30 Сериал «Сыщики 

районного масштаба 
- 2»

14.30, 19.30 Сериал «Ли-
тейный»

16.45, 19.00, 23.45, 01.55, 
04.35 «Свiдок»

17.00 Сериал «Боец. Рож-
дение легенды»

21.45 Сериал «Кримина-
листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Нью-
Йорк - 8» (2)

00.15 «Случайный сви-
детель»

00.30 «Покер. PokerStars 
Pro Challenge»

01.30 «Речовий доказ»
02.25 Сериал «Загадочные 

убийства Агаты Кри-
сти» (2)

К 1
06.30 «Утро на К1»
07.30 «М/фы»
09.15 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.10 Сериал «Тайны 
Смолвиля»

13.00 Сериал «Их пере-
путали в роддоме»

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

монстры»
17.00 «Дом на зависть 

всем»
20.00 «Камеди клаб»
21.00 «Большая разница»
22.00 «Три сестры»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.35 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
00.25 «Бойцовский клуб»
01.30 «Ночная жизнь»

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

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

19.00, 21.30, 01.30, 03.40, 
04.45 канала

09.00, 16.55 Сериал «Не 
родись красивой»

09.55, 17.55 Сериал «Во-
ронины»

13.20 Kids’ Time
13.30 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.25 «36.6»
14.50 Сериал «Друзья»
15.45 Teen Time
15.50 Сериал «Светофор»
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 «Вечерний раз-

говор»
22.00 «Васильевский 

остров»
22.30 Сериал «Кухня»

23.10 Парад порад-2
02.00 Служба розыска 

детей

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Утро России»
08.05, 23.40 Сериал «Опе-

ра. Хроники убойного 
отдела. Тело и дело»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Вести

09.30 «1000 мелочей». 
Ток-шоу

10.15 Ток-шоу «О самом 
главном»

11.00, 03.10 Сериал 
«Ефросинья. Таежная 
любовь»

12.30, 15.30, 17.40 Местное 
время. Вести-Москва

12.50 Вести. Дежурная 
часть

13.00 «Городок»
13.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»
14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Вкус 

граната»
18.30, 02.30 «Прямой 

эфир»
19.20 Сериал «Земский 

доктор. Продолжение»
21.05 Сериал «Тайны 

следствия»
22.05 «Поединок»
00.35 «Вести+»
00.55 Х/ф «Жизнь Клима 

Самгина». 11с

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

щение Мухтара-2». 
«Секс-рабыни»

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

08.00 «Сегодня «
08.25 «Дачный ответ»
09.25 «Медицинские 

тайны»
10.00 Сериал «Эра стрель-

ца-2». 11 с.
11.00, 14.00, 17.00 «Се-

годня»
11.30 «До суда»
12.30, 02.30 «Суд при-

сяжных»
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт»

15.40 Сериал «Гончие-4». 
Фильм первый «Лич-
ный контакт»3 часть

17.40, 01.30 «Прокурор-
ская проверка»

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

19.35 Сериал «Золотой 
запас». 17, 18 с.

21.25 «Сегодня. Итоги»
21.50 Сериал «Брат за 

брата-2». 20, 21 с.
23.40 Сериал «Дикий». 

«Прощай, оружие «, 
«Новый год точка РУ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная 

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

приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00, 01.35 «Дешево и 

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

сила»
17.00, 02.20 Сериал «Не-

равный брак»
18.40, 03.05 «Давай по-

женимся!»
19.45, 00.25 «Пусть 

говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Дорога в 

пустоту»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.10 Ночные новости

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
01.00, 05.05 Телеканал 

«Доброе утро»
05.00, 08.00, 11.00, 23.00 

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

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

стить
11.30 Федеральный судья
12.20 Сериал «Убойная 

сила»
13.10 Сериал «Неравный 

брак»
14.00 Вечерние новости
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Пусть говорят»
17.00 «Время»
17.30, 23.05 Сериал «До-

рога в пустоту»
19.15 «Вечерний Ургант»
19.45 Ночные новости
20.00 «Городские пижо-

ны». «Гримм»
20.45 Х/ф «Наш человек в 

Сан-Ремо»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «М/фы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Дорогой 

мой человек». 5 с.
10.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«Дурачок»

11.00 «Страна и люди»
12.00 «В круге света»
13.00 Х/ф «Ипподром»
15.00, 17.00, 01.00 «Особое 

мнение»
16.00, 02.00 Сериал «Доро-

гой мой человек». 6 с.
18.00 «48, 04.00 минут»
19.00 «Своими глазами»
20.00, 05.00 Сериал «Бан-

дитский Петербург-2 
(Адвокат)». 1 с.

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

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Двое под одним 

зонтом»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30 Сегодня 

о главном
08.00, 13.00, 20.30, 00.30 

Сегодня
08.30, 19.00, 23.00, 04.00 

Знак восклицания
09.25 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.10, 16.30 Вокруг света
11.00 Цивилизация. 

Роковой магнетизм 
Адольфа Гитлера

14.30 Политклуб Виталия 
Портникова

17.30 Цивилизация. 
История расизма

21.00 Вечер с Николаем 
Княжицким

01.00 Шоу Фрая и Лори

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.45 Х/ф «Меж высоких 

хлебов». 6+
08.20 Петровка, 38, 13.10, 

15.50 16+
08.35 «Врачи». Ток-шоу 12+
09.30, 12.30, 15.30, 17.50 

События
09.50 Х/ф «Непридуманное 

убийство». 2 сс. 12+
11.50 «Pro жизнь». Ток-шоу 

16+
12.50 Деловая Москва
13.30 М/ф «Жёлтик»
13.40 «Треугольник» 16+
14.30 Сериал «Синдикат». 

16+
16.15 «Города мира. Стам-

бул» 16+
16.40 «Право голоса». 16+
18.15 Д/ф «Траектория 

судьбы». 12+
19.55 Сериал «Вепрь». 16+
22.05 События. 25-й час
22.40 Х/ф «Доктор «Т» и его 

женщины». 16+
01.00 Д/ф «Кто за нами 

следит?» 12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
09.10, 16.25 Д/ф про Кино
10.15, 17.15 Сериал «Ста-

лин. LIVE»
11.15, 18.15, 19.20 Сериал 

«Александровский сад»
13.25 Сериал «Спрут»
14.45 Х/ф «Дорогая Елена 

Сергеевна»
20.30 Х/ф «Комбаты»
23.15 Х/ф «Из жизни от-

дыхающих»
00.45 Х/ф «Любовью за 

любовь»
02.05 Х/ф «Долгая память»
04.15 Саундтреки

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Драма 

«Флэйм и Цитрон» 16+
10.20, 18.20, 02.20 Комедия 

«Больше, чем друг» 12+
12.10, 20.10, 04.10 Мело-

драма «Приготовьте 
ваши носовые платки» 
12+

14.05, 22.05, 06.05 Драма 
«Девушка в парке» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
04.00, 08.00, 12.00 Х/ф «Ма-

ленький беглец». 12+
05.45, 09.45, 13.45 Мультсе-

риал «Алиса в Стране 
чудес», 3 с. 12+

06.00, 10.00 Мультсериал 
«Небесные танцоры» 
12+, «Тайна запечного 
сверчка» 6+, «Будь 
здоров!» 0+

07.00, 11.00 «Уроки живой 
природы» 6+, «Лев и 
бык» 12+, «Честное 
крокодильское» 12+

14.00 Х/ф «Домовик и 
кружевница». 16+

15.15 Мультсериал «Али-
са в Зазеркалье», 1 с. 
12+, «Ровно в 3:15...» 0+, 
«Спасибо» 0+

16.00 Мультсериал «Не-
бесные танцоры» 12+, 
«Сердце храбреца» 6+, 
«В Тридесятом веке» 0+

17.00 «Уроки живой при-
роды» 6+, «Исчезатель» 
0+

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Дума о Ковпаке» 

«Карпаты, Карпаты...» 
1 ч. 12+

08.00 Х/ф «Соблазн» 16+
10.00 Х/ф «Быстрее соб-

ственной тени» 12+
12.00, 00.00 Х/ф «Живой 

труп» 16+
13.30 Х/ф «Гонщики» 12+
15.00 Х/ф «Сергей Ивано-

вич уходит на пенсию» 
12+

16.30 Х/ф «Уникум» 12+
18.00 Х/ф «Дума о Ковпаке» 

«Карпаты, Карпаты...» 
2 ч. 12+

20.00 Х/ф «Башня» 18+
22.00 Х/ф «Исчезновение» 

12+
01.30 Х/ф «Непобедимый» 

16+

КИНОКЛУБ
05.20 «Ещё один год» 12+
07.30 «Девушка входит в 

бар» 16+
09.00, 01.00 «Кабаре» 16+
11.10, 03.10 «По версии 

Барни» 16+
13.30 «Девятки» 16+
15.15 «Выбор киллера» 

18+
17.00 «Лурд» 12+
19.00 «Блеф» 12+
21.00 «Поля» 16+
23.00 «Вторжение похити-

телей тел» 12+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Народный артист 

СССР Михаил Ульянов» 
12+

05.30 Фильм-спектакль 
«Все кончено» 12+

06.40 Фильм-концерт 
«Песни разных лет» 12+

07.00 «Браво, Паваротти!» 
12+

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 
«Рожденные в СССР» 
12+

09.00 «Портрет на фоне 
десятилетий» 12+

10.00 Д/ф «Их глазами» 12+
11.05 Фильм-концерт 

«Ты помнишь наши 
встречи...» 12+

11.35, 17.40 Х/ф «Дни хи-
рурга Мишкина» 12+

12.55 Д/ф «Витражных дел 
мастер» 12+

15.00 «Брейн-ринг» 12+
16.00 Д/ф «Александр 

Каверзнев. Роковая 
тема» 16+

17.00 Фильм-концерт 
«Взвейтесь кострами!» 
12+

18.50 «Юбилейный 
концерт Клавдии 
Шульженко» 12+

21.00 «Взгляд» 12+
22.00 «Зов джунглей» 0+
22.35 Д/ф «У микрофона 

Юрий Левитан» 12+
23.10 Фильм-концерт 

«Вместе с молодыми» 
12+

23.40 Фильм-спектакль 
«Все кончено»

00.50 «Алло, мы ищем 
таланты!» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Авантю-

ристка». ф.2. «Белый 
пиар». 2 ч. 16+

19.00 Сериал «Версия-3». 
ф.2. «Замкнутый круг». 
1 с. 16+

20.00 Сериал «Гончие - 2». 
ф.2. «Охота на невидим-
ку». 2 с. 16+

21.00 Х/ф «Судьба резиден-
та». 2 с. 16+

22.30 Х/ф «Возвращение 
резидента». 1 с. 16+

00.00 Сериал «Авантю-
ристка». ф.2. «Белый 
пиар». 3 ч. 16+

01.00 Сериал «Версия-3». 
ф.2. «Замкнутый круг». 
2 с. 16+

02.00 Сериал «Гончие - 2». 
ф.2. «Охота на невидим-
ку». 3 с. 16+

TV 1000
02.00 Комедия «Дом, где 

говорят»Да»»
03.40 Комедия «Дрянные 

девчонки»
05.25 Боевик «Цена 

страха»
07.35 Драма «Господин 

Никто»
10.15 Драма «Девушки 

мечты»
12.30 Боевик «Американ-

ские горки»
14.35 Драма «Мамонт»
16.45 Комедия «Как от-

делаться от парня за 
10 дней»

18.45, 00.20 Драма «Двой-
ной просчет»

20.35 Боевик «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц - Колыбель 
жизни»

22.40 Криминальное 
кино «Супружество»

«2+2»
06.00 СоюзМ/ф (1)
07.00 Мультсериал 

«Бен-10. Инопланетная 
сверхсила» (1)

08.00, 09.25, 18.00 Улётное 

видео по-русски
08.35 «Облом UA»
09.00, 21.00 Новости 2+2
09.20, 21.40 Проспорт
10.05 «Сумасшедшее ви-

део по-украински-1»
10.30, 18.15 «Сумасшедшее 

видео по-украински-3»
11.10 «ДжеДАИ»
11.55 Убойное видео-2
12.35 Сильный аргумент. 

«Нереальные истории»
13.00 Сериал «Десантура» 

(1)
14.00 Сериал «Солдаты-8» 

(1)
16.00 Сериал «Страхов-

щики» (1)
17.00 Сериал «Лесник» (1)
18.40 5 матч-день. Лига 

Чемпионов УЕФА. 
Рубин - Интер. Прямая 
трансляция

21.45 5 матч-день. Лига 
Чемпионов УЕФА. 
ПСВ - Днепр. Прямая 
трансляция

00.00 Про Лигу Европы + 
обзор игрового дня

01.20 Лига Европы УЕФА. 
Лацио - Тотенхем

03.00 Сумасшедшая 
скрытая камера

TV1000 ACTION
03.00 Приключения 

«Синдбад и Минотавр»
05.00 Боевик «Черепашки-

ниндзя»
06.50 Комедия «Знать бы, 

что я гений»
08.40 Боевик «Домино»
11.00 Триллер «Дурное 

влияние»
13.00 Криминальное 

кино «Крэйзи»
15.00 Боевик «Пригово-

ренные»
17.00 Детектив «Идеаль-

ный побег»
19.00 Криминальное 

кино «Фарго»
20.50 Фильм ужасов «Жиз-

ненная сила»
23.00 Мягкая эротика 

«Частные уроки»
00.30 Мягкая эротика «За-

колдованная»

ДОМ КИНО
02.00 Х/ф «Общая стена»
02.15 Х/ф «Была тебе 

любимая» 16+
05.25, 07.20, 16.00, 17.50, 

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

мездие» 18+
06.25, 17.00, 01.00 Сериал 

«Военная разведка. 
Первый удар» 16+

07.25 Х/ф «Непобедимый» 
18+

09.05 Х/ф «Четыре таксиста 
и собака»

10.55 Х/ф «Дом Солнца» 
16+

12.35 Х/ф «Жара» 12+
14.15 Х/ф «Чужие» 18+
17.55 Сериал «Деревен-

ский романс» 12+
19.30 Х/ф «Четыре таксиста 

и собака - 2»
21.40, 22.45 Х/ф «Без-

умный день инженера 
Баркасова»

23.50 Х/ф «Фотография на 
память» 12+

ЮМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

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

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

«Конан»
09.50 Х/ф «Два миссио-

нера»
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 Х/ф «Боги речного 
мира»

22.00 «33 м2»

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

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

про все»
08.25 «Восточные танцы»
08.50, 00.10 MaxxiМузыка
09.50 «Кухня на шпильках»
10.30, 20.05 Взрослые дети
11.05 «В поисках новых 

впечатлений»
12.25, 14.05 «Выдающиеся 

мужчины»
12.35, 16.45 Телеювелир-

торг
14.50 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов»
20.45 Портретные очер-

ки. Нонна Мордюкова
21.30 «КиноМакси»
22.10 Х/ф «Артистка с 

Грибова»

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 09:50 Зеркало
09:50 – 10:00 Юные экс-

перты 
19:00 – 19:20 Кривбасс-

Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 – 20:00 Диалог 

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»
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Cхід 7.24 Захід 16.04
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.00 

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

00.45, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 09.25, 
12.20, 00.50 Погода

06.25, 06.35, 07.30, 07.45 
Тема дня

06.30, 06.45, 07.20, 07.40 
Страна on line

06.50 Православный 
календарь

07.35 Эра бизнеса
07.50 Финансовые советы
08.20 Между строк
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00, 01.20 Итоги 

дня
09.15, 11.55 Официальная 

хроника
09.30 Д/ф «Партизанский 

генерал»
10.00 День памяти жертв 

Голодоморов
10.20 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
11.00 Ток-шоу «Вера. На-

дежда. Любовь»
12.10, 21.10 Деловой мир
12.25, 05.15 «Предвечерье» 

с Т. Щербатюк
12.55, 04.50 Околица
13.30 Х/ф «Родная кровь»
15.00 Новости (с сурдопе-

реводом)
15.10 Euronews
15.15, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.25 Сериал «Передел» 

5,6с
17.00 Бенефис Ю.Гальцева 

и Г.Ветрова
18.40 По дорогам Украины
19.05 Концерт 

К.Новиковой
20.35, 01.30 After Live (За 

кулисами Шустер-Live)
21.15, 22.50 Шустер-Live
22.45 Тройка, Кено, Секун-

да удачи
00.30, 01.00 Итоги
01.50 Опыт
03.10 Сериал «Отдел 

убийств» 4с

КАНАЛ «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 05.45 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

07.25 М/ф «Эскимоска» (1)
10.00 М/ф
10.25, 17.10 Сериал 

«Величественные века. 
Роксолана - 2» (1)

12.45 «Невероятные 
гонки»

13.45 «Полное перевопло-
щение. Дом за неделю»

14.45, 03.20 «Не ври 
мне - 3»

15.45, 04.10 «Семейные 
мелодрамы - 2»

16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «Киев вечерний»
22.00 Х/ф «0бласти тьмы» 

(2)
00.05 Х/ф «Забери мою 

душу» (3)

ИНТЕР
05.25 Сериал «Улицы раз-

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

12.15 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30 «Спорт в Подроб-

ностях»
09.10, 12.30 Сериал «Лич-

ные обстоятельства» (1)
18.00 «Новости»
18.10 Сериал «Кровинуш-

ка» (1)
19.05 «О жизни»
20.00 «Подробности»
20.30 Спорт в Подроб-

ностях
20.50 «Подробности. 

Неформат»
21.00 «Большая Разница»
23.00 «Большая политика 

с Евгением Киселевым»

ICTV
05.20 Служба розыска 

детей
05.25, 06.50, 01.55, 03.05 

Погода
05.30, 02.40 Факты

05.45, 04.50 Свитанок
06.45, 07.40 Деловые 

факты
06.55, 09.25, 12.55, 19.25, 

01.50 Спорт
07.05 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Стоп-10
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.30, 00.55 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.35 Сериал «Агент 

национальной безопас-
ности»

12.45 Факты. День
13.00 Анекдоты по-

украински
13.10, 22.15 Сериал «Про-

курорская проверка»
14.20, 20.15 Сериал «Бра-

таны-3»
18.45 Факты. Вечер
23.40 Факты. Итоги дня
23.55 Сериал «Расплата». 

Финал
02.00 Сериал «В черном 

списке-3»

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

07.05, 09.30, 17.40, 23.05 
«Погода»

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

07.15 «Перчинка»
07.45, 18.15 «В гостях у 

Ладика и Маши»
08.00, 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, 23.10 «Близкие 

Путешествия»
10.00, 02.30 Молодiжна 

програма «Cтудiя»
10.30 Х/ф «В четверг и 

больше никогда» 1 
категория

12.00 «Контакт»
12.30 «На углу улиц»
13.00 «Музыкальный 

калейдоскоп»
13.30 «Мiський роман»
14.00 «Пiдземка»
14.10 «Интеркласс»
14.30 «Телеспортклуб»
15.15 Х/ф «Сказание о 

земле Сибирской» 1 
категория

16.55 «Медицинский 
журнал»

17.15 «Магия природы»
18.10, 19.15 Погода
18.30 «Сделано руками»
19.25 «Афиша»
19.30 «Зооквартал»
20.00 «Книжная полка»
21.05 «Погода «
21.15 «Косметичка»
21.45 «Шаг навстречу»
22.00 «Уїк-енд експрес»
23.25 Д/ф «Богдан Гаврили-

шин. Мiсiя - Свобода»
00.20 Д/ф «Iван Драч»
02.00 Док.сериал «Этот 

загадочный мир»
03.00, 04.30 «Золотая 

коллекция кино» 1 
категория

НОВЫЙ КАНАЛ
05.10 Сериал «Стройбатя»
05.55 Служба розыска 

детей
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.10 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 01.30 

Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.55, 21.00 Сериал 

«Воронины»
13.20, 14.25 Kids Time
13.30 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.45, 15.50 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.55 Сериал «Светофор»
19.30, 01.25 Спортре-

портер
19.40 Пираньи (2)
19.55 Сериал «Закрытая 

школа» (2)
22.05 Сериал «Кухня»
23.10 Украина чудес 2
01.35 Х/ф «Семь жизней» 

(2)
03.40, 04.30 Зона ночi
03.45 Пiд знаком бiди
04.35 Чорний колiр по-

рятунку
05.00, 05.30 Зона ночi 

Культура

СТБ
05.35 Х/ф «Женщина, не 

склонная к авантюрам» 
(1)

07.30 Х/ф «Террористка 
Иванова» (1)

17.50, 22.00 «Вiкна-
Новини»

18.00 Х/ф «Спортлото-82» 
(1)

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

22.40 «Национальное 
талант-шоу «Танцуют 
все!-5» Итоги голосо-
вания»

00.50 Х/ф «Дорога, веду-
щая к счастью» (1)

02.25 «Вiкна-Спорт»
02.35 Х/ф «Каждый вечер 

в 11» (1)

ТОНИС
06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00, 05.30 Служба 
новостей «Социальный 
пульс»

06.25, 18.53, 21.30 Эконо-
мический пульс

06.35 М/фы
07.00 Утреннее espresso
09.00, 19.00 Сериал «Золо-

той теленок» (1)
10.00, 16.50 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Особо важное 

задание» 2 с. (1)
14.00 Социальный статус 

: ваш дом
15.15, 16.30, 17.45, 18.55, 

21.35 Погода
15.30 Дикая Америка
16.00 Страна советов
17.50 Отдел кадров
20.00 Социальный статус : 

ваши права
21.40 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Михаил 
Ефремов

22.45 Лев Дуров. Я всегда 
напеваю, когда хочется 
выть

23.35 Кинофан: Х/ф «Все 
золото мира» (1)

03.10 Тайны мироздания
03.35 Кинофан: Х/ф «Чудо 

в краю забвения» (1)
05.15 Великий Перелом

ТЕТ
06.00 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
06.50 Телепузики
07.25 Твинисы
07.45 Мультик с Лунтиком
08.10 Мультсериал «Лило 

и Стич» (1)
08.45 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 83 с. (1)
09.45 Сериал «Все женщи-

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

призраками» 10 с. (1)
11.45 Богиня шопинга
12.10 Косметический 

ремонт
12.45, 18.25 Сериал «Моя 

прекрасная няня» (1)
13.50 Сериал «Восьмиде-

сятые» (1)
14.15 Чертовщина
14.50, 22.00 Даешь мо-

лодежь!
15.15 Вайфайтеры
15.50 FAQ. Как снять дев-

чонку и т.д
16.00, 20.25 Шуры-Муры
17.05 Досвидос
17.40, 21.15 Виталька
19.25 БарДак
22.40 Слава со Славеком 

Славиным
23.00 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
23.25 Сериал «Потерян-

ная» 30 с. (2)
00.20 Х/ф «Красный жемчуг 

любви» (2)
01.45 Дневники Темного 

(2)
02.55 Теория измены
04.25 Хочу верить

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

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

События
07.25 Утро с «Украиной»
09.25, 13.00 Сериал 

«След» (1)
10.00, 20.00 Сериал «Спа-

сти босса» (1)
11.00, 21.00 Сериал 

«Пятницкий. Глава 
вторая» (1)

12.00, 04.30 Ток-шоу 
«Пусть говорят»

15.35 Чистосердечное 
признание

16.00 Право на защиту
17.10, 19.15, 03.45 События 

Спорт
17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

(1)
19.20, 03.50 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
22.00 Сериал «Телохрани-

тель - 5» (1)
02.00 Х/ф «Синяя борода» 

(1)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

«Киевское время»
06.45, 08.25, 18.50, 23.45, 

00.30, 03.25 «Время 

спорта»
06.50, 07.25, 08.40 «Обзор 

прессы»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

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

07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15, 06.15 «Биз-
нес-время»

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

08.30, 19.50, 23.45, 02.30, 
03.30, 04.30, 06.20 
«Хроника дня»

08.45, 08.55, 09.15, 10.35, 
12.35, 13.10, 14.10, 16.10, 
17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 
23.50, 00.35, 02.35, 
03.35, 04.35 «Погода»

09.20, 13.20, 14.20 «5 
элемент»

10.10, 19.30, 02.10 «Время 
интервью»

11.10, 12.10, 20.10, 21.10, 
01.00, 05.00 «Время. 
Итоги дня»

15.15 «Сканер»
16.15, 04.40 «Лесной 

патруль»
17.25, 04.10 «Не первый 

взгляд»
18.15 «Окно в Европу»
21.40, 03.00, 06.00 «Время-

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

NEWS»
00.40 «Арсенал»

НТН
05.40 Х/ф «Воздушные 

пираты» (1)
07.05 Х/ф «Освобождение» 

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

дела»
10.00 Сериал «Следствие 

ведет Да Винчи»
11.00 Сериал «NCIS: Лос-

Анджелес»
12.00 Сериал «Детективы»
12.30 Сериал «Сыщики 

районного масштаба 
- 2»

14.30 Сериал «Литейный»
16.45, 19.00, 04.45 «Свiдок»
17.00 Сериал «Боец. Рож-

дение легенды»
19.30 Сериал «Чужие 

крылья»
22.30 Х/ф «1612» (2)
01.40 Х/ф «Вопреки здра-

вому смыслу» (1)
03.10 «Агенты влияния»
05.15 «Уроки тетушки 

Совы»

К 1
06.30 «Утро на К1»
07.30 «М/фы»
09.15 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.10, 02.00 Сериал «Тайны 
Смолвиля»

13.00 Сериал «Их пере-
путали в роддоме»

14.00 «Орёл и Решка»
15.00, 18.00 «Званый ужин»
16.00 «Шопинг монстры»
17.00 «Дом на зависть 

всем»
19.00 «КВН- 2012»
21.40 «Рассмеши комика»
22.35 «Три сестры»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.35 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
00.25 Сериал «Сверхъе-

стественное» (2)

11 КАНАЛ
05.10 Сериал «Стройбатя»
05.55 Служба розыска 

детей
06.00 Очевидец. Самое 

смешное
06.40 Подъем
06.50, 20.50 «STREET 

STYLE»
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 01.10, 04.30 
канала

07.30 «Мой малыш»
08.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.55 Сериал «Во-

ронины»
13.20, 14.25 Kids’ Time
13.30 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.45, 15.50 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.55 Сериал «Светофор»
19.30 «Клиника семейной 

медицины»
19.55 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 «Променад»
22.00 «Дело вкуса»
22.30 «Лучшие»
23.10 Украина чудес 2

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

ники убойного отдела. 
Тело и дело»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Вести

09.30 «Вся Россия»
09.45 «1000 мелочей». 

Ток-шоу
10.20 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00, 03.10 Сериал 

«Ефросинья. Таежная 
любовь»

12.30, 15.30, 17.40 Местное 
время. Вести-Москва

12.50 Вести. Дежурная 
часть

13.00 «Городок»
13.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»
14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Вкус 

граната»
18.30, 02.30 «Прямой 

эфир»
19.20 «Юрмала - 2012»
21.05 Х/ф «Молчун»
23.00 Х/ф «Поцелуй 

бабочки»
00.50 Сериал «Опера. Хро-

ники убойного отдела. 
Ключ к разгадке»

02.05 Вести.ru. Пятница

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

ние Мухтара-2». «Вкус 
детства»

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

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
«Сегодня»

08.25 «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной

09.10 «Неопознанные 
живые объекты»

09.35 «Спасатели»
10.05 Сериал «Эра стрель-

ца-2». 12 с.
11.30 «До суда»
12.30 «Суд присяжных»
14.30, 03.00 «Суд присяж-

ных. Окончательный 
вердикт»

15.40 Сериал «Гончие-4». 
Фильм первый «Лич-
ный контакт»4 часть

17.35, 01.55 «Прокурор-
ская проверка»

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

19.35 Сериал «Золотой 
запас». 19, 20 с.

21.25 Сериал «Брат за 
брата-2». 22, 23, 24 с.

00.05 «Жизнь и смерть Же-
ни Белоусова». Фильм 
Вадима Такменева

01.10 «Школа злословия». 
Ток-шоу Татьяны 
Толстой и Авдотьи 
Смирновой

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная 

закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.55, 04.40 «Модный 

приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00, 01.35 «Дешево и 

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

сила»
17.00, 02.20 Сериал «Не-

равный брак»
18.40 «Поле чудес»
19.45, 00.35 «Пусть 

говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Дорога в 

пустоту»
23.35 «Вечерний Ургант»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
01.00, 05.05 Телеканал 

«Доброе утро»
01.15 Сериал «Связь»
05.00, 08.00, 11.00 Новости
06.05 «Жить здорово!»
07.05 Модный приговор
08.15 Контрольная 

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

стить
11.30 Федеральный судья
12.20 Сериал «Убойная 

сила»
13.10 Сериал «Неравный 

брак»
14.00 Вечерние новости
15.10 «Поле чудес»
16.00 «Пусть говорят»
17.00 «Время»
17.30, 22.55 Сериал «До-

рога в пустоту»
19.15 «Вечерний Ургант»
20.05 Х/ф «Храброе 

сердце»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «М/фы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Дорогой 

мой человек». 6 с.
10.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«Комната смеха»

11.00 «Своими глазами»
12.00 «48 минут»

13.00 Х/ф «Двое под одним 
зонтом»

15.00, 17.00, 01.00 «Особое 
мнение»

16.00, 02.00 Сериал «Доро-
гой мой человек». 7 с.

18.00 «Кейс»
19.00, 04.00 «Всё так»
20.00, 05.00 Сериал «Бан-

дитский Петербург-2 
(Адвокат)». 2 с.

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

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 «Германия за не-

делю»
23.30 «Арт-навигатор»
00.00 «Сканер»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00 Сегодня о главном
08.00, 13.00, 20.30, 00.30 

Сегодня
08.30, 19.00, 23.00, 04.00 

Знак восклицания
10.10, 16.30 Вокруг света
11.00 Цивилизация. 

История расизма
14.30 Вечер с Николаем 

Княжицким
17.30 Цивилизация. 

Афганистан. Между 
прошлым и будущим

19.30, 23.30 Безумная 
неделя

21.00 Знак восклицания с 
Артемом Шевченко

21.30 «Тендер News» с На-
тальей Седлецкой

22.00 Альбертэйнштейн
01.00 Лекции и события
02.00 Политклуб Виталия 

Портникова
04.30 Х/ф «Профессор 

Вилчур»

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.30 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая». 6+
08.05 «Чужая память». Спе-

циальный репортаж 
12+

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

События
09.50 Х/ф «Непридуманное 

убийство». 3-4 с. 12+
11.50 «Pro жизнь». Ток-шоу 

16+
12.50 Деловая Москва
13.10 Петровка, 38, 15.50 

16+
13.30 М/ф «Котёнок по 

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

16+
16.15 Реальные истории. 

«Однолюбы» 12+
16.40 «Право голоса». 16+
18.15 «Александр 

Барыкин. Вспоминая 
друга...» Концерт. 12+

19.55 Х/ф «Антикиллер». 
16+

22.15 События. 25-й час
22.50 Х/ф «Американский 

дедушка». 16+
00.20 Х/ф «Пандорум». 16+
02.20 «Врачи» 12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
09.00, 16.15 Д/ф про Кино
10.05 Х/ф «Сталин. LIVE»
11.05, 12.10, 18.15 Сериал 

«Александровский сад»
13.15 Сериал «Спрут»
14.45 Х/ф «Из жизни от-

дыхающих»
17.20 Сериал «Сталин. 

LIVE»
20.30 Х/ф «Провал 

операции «Большая 
медведица»»

22.20 Х/ф «Проверено - 
мин нет»

23.55 Х/ф «Табор уходит 
в небо»

01.40 Х/ф «Виринея»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Драма 

«Юрьев день» 16+
10.25, 18.25, 02.25 Мело-

драма «Чтец» 16+
12.35, 20.35, 04.35 Триллер 

«Темпеста-порочная 
связь» 16+

14.25, 22.25, 06.25 Комедия 
«Пять моих бывших 
подружек» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
04.00, 08.00, 12.00 Х/ф «До-

мовик и кружевница». 
16+

05.15, 09.15, 13.15 
Мультсериал «Алиса в 
Зазеркалье», 1 с. 12+, 
«Ровно в 3:15...» 0+, 
«Спасибо» 0+

06.00, 10.00 Мультсериал 
«Небесные танцоры» 
12+, «Сердце храбреца» 
6+, «В тридесятом 
веке» 0+

07.00, 11.00 «Уроки живой 
природы» 6+, «Ис-
чезатель» 0+, «Лиса 
Патрикеевна» 0+

14.00 Х/ф «4:0 в пользу 
Танечки». 12+

15.25 Мультсериал 
«Алиса в Зазеркалье», 
2 с. 12+, «Фунтик и 
огурцы» 0+

16.00 Мультсериал «Не-
бесные танцоры» 12+, 
«Серая шейка» 6+, «Ку-
кушка и скворец» 6+

17.00 «Уроки живой при-
роды» 6+, «Где я его 
видел?» 0+

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Дума о Ковпаке» 

«Карпаты, Карпаты...» 
2 ч. 12+

08.00 Х/ф «Башня» 18+
10.00 Х/ф «Исчезновение» 

12+
12.00 Х/ф «Живой труп» 

16+
13.30 Х/ф «Непобедимый» 

16+
15.00 Х/ф «Рабэ вумэн 

(Резиновая женщина)» 
18+

16.30 Х/ф «Паутина» 16+
18.00 Х/ф «Дверь без 

замка»
20.00 Х/ф «Прощание 

Славянки» 12+
22.00 Х/ф «Бумажные глаза 

Пришвина» 18+
00.30 Х/ф «Праздник Не-

птуна» 18+
01.30 Х/ф «Предательница» 

12+
03.00, 04.30 Х/ф «Два 

гусара» 12+

КИНОКЛУБ
05.30 «Девятки» 16+
07.15 «Выбор киллера» 

18+
09.00, 01.15 «Лурд» 12+
11.00, 03.00 «Блеф» 12+
13.00 «Поля» 16+
15.00 «Вторжение похити-

телей тел» 12+
17.00 «Воды слонам!» 12+
19.15 «Нэйт и Хэйз» 18+
21.00 «Норвежский лес» 

16+
23.15 «Любовь втроём» 

18+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 Д/ф «Их глазами» 12+
05.05 Фильм-концерт 

«Ты помнишь наши 
встречи...» 12+

05.35, 11.40, 17.40 Х/ф «Дни 
хирурга Мишкина» 12+

06.55 Д/ф «Витражных дел 
мастер» 12+

08.00, 14.00, 02.00 «Рож-
денные в СССР» 12+

09.00 «Брейн-ринг» 12+
10.00 Д/ф «Александр 

Каверзнев. Роковая 
тема» 16+

11.00 Фильм-концерт 
«Взвейтесь кострами!» 
12+

12.50, 19.00 «Юбилейный 
концерт Клавдии 
Шульженко» 12+

15.00 «Взгляд» 12+
16.00 «Они готовы жить 

иначе» 12+
20.00 «Колба времени» 16+
21.00 «Кинопанорама» 

12+
22.00 «Народный артист 

СССР Михаил Ульянов» 
12+

23.30 Фильм-спектакль 
«Все кончено» 12+

00.40 Фильм-концерт 
«Песни разных лет» 12+

01.00 «Браво, Паваротти!» 
12+

03.00 «Портрет на фоне 
десятилетий» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Авантю-

ристка». ф.2. «Белый 
пиар». 3 ч. 16+

19.00 Сериал «Версия-3». 
ф.2. «Замкнутый круг». 
2 с. 16+

20.00 Сериал «Гончие - 2». 
ф.2. «Охота на невидим-
ку». 3 с. 16+

21.00 Х/ф «Возвращение 
резидента». 1 с. 16+

22.30 Х/ф «Возвращение 
резидента». 2 с. 16+

00.00 Сериал «Авантю-
ристка». ф.2. «Белый 
пиар». 4 ч. 16+

01.00 Сериал «Версия-3». 
ф.2. «Замкнутый круг». 
3 с. 16+

TV 1000
02.00 Боевик «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц - Колыбель 
жизни»

04.10 Криминальное 
кино «Супружество»

05.50 Боевик «Американ-
ские горки»

07.55 Драма «Мамонт»
10.05 Комедия «Как от-

делаться от парня за 
10 дней»

12.10 Драма «Я так давно 
тебя люблю»

14.20 Комедия «Между 
небом и землей»

16.00 Комедия «Гринберг»
18.00, 00.00 Боевик «Зона 

высадки»
20.00 Приключения 

«Гвардейцы короля»
22.00 Комедия «Законы 

привлекательности»

«2+2»
06.00 СоюзМ/ф (1)
07.00 Мультсериал 

«Бен-10. Инопланетная 
сверхсила» (1)

08.00 Улётное видео по-
русски

08.35 «Облом UA»
09.00, 21.00 Новости 2+2
09.40, 21.25 Проспорт
10.00 «Сумасшедшее ви-

део по-украински-1»
10.30 «Убойное видео»
11.10, 12.35 Сильный 

аргумент. «Нереальные 
истории»

11.55 Убойное видео-2
13.00, 19.00 Сериал «Де-

сантура» (1)
14.00 Сериал «Солдаты-8» 

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

призрак» (2)
20.00, 21.30 «Сумасшедшее 

видео по-украински-3»
20.35, 22.10 «Улётное 

видео по-русски»
23.00 «Всемирная с. бок-

са: Украина - Германия»
02.10 Х/ф «Бездна. За шаг 

до катастрофы» (2)
03.45 Х/ф «Грех» (1)
05.00 М/фы

TV1000 ACTION
03.00 Боевик «Черепашки-

ниндзя»
05.00 Криминальное 

кино «Крэйзи»
07.00 Драма «Рыжий пёс»
09.00 Детектив «Идеаль-

ный побег»
11.00 Криминальное 

кино «Гангстер»
13.15 Фильм ужасов «Аку-

лоосьминог»
14.50 Триллер «Снайпс»
16.50 Криминальное 

кино «Красный угол»
19.00 Фильм ужасов «Жиз-

ненная сила»
21.10 Драма «Заноза»
23.00 Мягкая эротика «За-

колдованная»
00.30 Мягкая эротика «Не-

насытные в любви»

ДОМ КИНО
02.00 Х/ф «Лимонный 

торт» 12+
02.20 Х/ф «Мой» 16+
05.25, 07.20, 16.00, 01.55 

«Окно в кино»
05.30 Сериал «Возмездие» 

18+
06.25, 17.00, 01.00 Сериал 

«Военная разведка. 
Первый удар» 16+

07.25 Х/ф «Живой» 18+
09.00 Х/ф «Четыре таксиста 

и собака - 2»
11.10 Х/ф «Цвет белого 

снега»
12.00 Х/ф «Иди и смотри» 

18+, «Ярослав» 16+
16.05 Сериал «Самозван-

цы» 16+
17.55 Сериал «Деревен-

ский романс» 12+
19.25 Х/ф «Граффити» 16+
21.30 Х/ф «Благородный 

разбойник Владимир 
Дубровский»

23.10 Х/ф «Блюз опадаю-
щих листьев» 16+

ЮМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

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

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

«Конан»
09.50 Х/ф «Всегда готов»
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 Х/ф «Большой кайф»
22.00 «33 м2»

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

Союзмультфильм
07.25 «Сбросим лишнее»
08.15, 19.10 «Все про все»
08.25 «Восточные танцы»
08.50, 00.10 MaxxiМузыка
09.50 «Кухня на шпильках»
10.30 Взрослые дети
11.05 Фестиваль «ТВ 

Старт»
12.25, 14.05, 21.25 «Выдаю-

щиеся мужчины»
12.35, 16.45 Телеювелир-

торг
14.50, 22.10 Х/ф «Артистка 

с Грибова»
20.05 Что такое хорошо и 

что такое плохо?
20.45 «Тур-Гламур»
21.30 «Путеводитель 

выходного дня»

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 10:00 Азубка здоро-
вья 

19:00 – 19:20 Кривбасс-
Центр

19:20 – 19:35 Новости 
регионов

19:35 – 19:50 Новый курс
19:50 – 20:00 Азбука 

ремёсел

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»

УТ-1

П’ятниця, 23 листопада
Cхід 7.26 Захід 16.03
Тривалість дня 8.37

Схід 13.32 
Захід 1.57

ОвенРодіон, Орест, Константин
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Телебачення

УТ-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 06.55, 07.55, 15.55, 

21.55, 23.20 Погода
06.10 Три резные иконы
06.25 Мир православия
07.00, 23.25 Эра здоровья
07.25 Полезные советы
07.40 Олимпийский 

вызов
08.00 Шустер-Live
11.05 Д/ф «Голодомор. Тех-

нология геноцида»
13.00 Х/ф «Голод-33»
14.55 В гостях у Д. Гордона. 

В.Ющенко
16.00, 19.32 МИНУТА 

МОЛЧАНИЯ
16.01 Футбол. Чемпионат 

Украины. Премьер-ли-
га. «Шахтер» (Донецк) - 
«Говерла» (Ужгород)

16.45 В ПЕРЕРЫВЕ: Зеленый 
коридор

17.50, 01.55 Мир атома
18.10 Д/ф «Выздоровление. 

Личный счет»
19.00, 19.50 Трансляция 

из Национальной 
филармонии

19.33, 21.35 День памяти 
жертв Голодоморов

21.00, 01.30 Итоги дня
21.25 Кабмин: события 

недели
22.00 Концерт инстру-

ментальной музыки. 
«Радиобэнд Фокина»

23.00 Твой голос
23.50 Особый взгляд
00.05 Концерт к 40-летию 

группы «Цветы». 1 часть
01.20 Мегалот
01.25 Суперлото, Тройка, 

Кено
02.15 «Потомки» с 

Н.Рыбчинской и 
К.Гнатенко

03.15 Телеакадемия
04.15 Сериал «Отдел 

убийств» 5с

КАНАЛ «1+1»
06.45 Боевик «К-19» (1)
09.25 Х/ф «Американская 

дочь» (1)
11.30 Сериал «Кедр прон-

зает небо»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.15 Х/ф «Высоцкий. Спа-

сибо, что живой» (1)
23.00 «Высоцкий: так 

оставьте ненужные 
споры»

00.05 Х/ф «Служили два 
товарища» (1)

01.55 Х/ф «0бласти тьмы» 
(2)

03.30 Х/ф «К-19» (1)

ИНТЕР
05.20 «Большая политика 

с Евгением Киселевым»
08.00 «Позаочi»
09.00 «Орел и Решка»
10.00 «Украина, вставай!»
10.50 Программа «Семей-

ный пес»
12.05 Сериал «Морпехи»
20.00, 02.45 «Подроб-

ности»
20.25 «Красное или 

черное»
22.20 Х/ф «В августе 44-

го» (1)
01.00 Х/ф «Чудо» (1)
03.10 Д/ф «Жадность»
04.45 «Знак качества»

ICTV
05.40, 06.00 Погода
05.45 Факты
06.05 Д/ф «22 июня. Роко-

вые решения»
07.40 Х/ф «Святой»
10.00 Дача
10.30 Квартирный вопрос
11.25 Х/ф «Ускользающий 

вирус»
13.15 Х/ф «Седьмая катего-

рия: Конец света»
16.10 Х/ф «72 метра»
18.45 Факты. Вечер
19.00 Х/ф «Перевозчик-3»
21.00 Х/ф «Механик»
22.55 Х/ф «Рокки-4» (2)
00.50 Х/ф «Счет» (2)
02.55 Х/ф «Свидетель» (2)
04.50 Свитанок

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»

06.30, 12.00 «Мiсто»
07.00, 12.30 «Спорт»
07.05, 17.15, 19.25, 21.00, 

22.55 «Погода»
07.10, 12.40, 21.05 Теле-

газета
07.15, 05.00 «На углу улиц»
07.45 Док.сериал «Этот 

загадочный мир»
08.00 «Контакт»
09.00 Д/ф «Експертиза. 

Страта божевiллям»
09.30, 13.15, 17.00 «Юриди-

ческая консультация»
09.35 «Интеркласс»
09.50 «Медицинский 

журнал»
10.10 Х/ф «Тарас Шевчен-

ко» 1 категория
12.35 Погода
12.45 «Косметичка»
13.20, 22.00 Д/ф «Вулиця 

без кiнця»
14.00 «Телеспортклуб»
14.30 «Книжная полка»
15.00 «Рассуждалки»
15.10 «Мульт-сюрприз от 

Ладика и Маши»
16.30 «Зооквартал»
17.10 «Телегазета»
17.20 Д/ф «Богдан Гаврили-

шин. Мiсiя - Свобода»
18.15 Д/ф «Iван Драч»
19.20 «На землi на рiднiй...»
19.30 «Беседы о вечном»
20.00 Д/ф «Мiж двома 

пострiлами»
20.30, 01.30 «Мiсто. 

Тиждень»
21.40 «Близкие Путеше-

ствия»
23.00 Д/ф «Якутовичи»
00.00 «Чоловiчий клуб»
00.15 «Уїк-енд експрес»
00.45 «Я i мiй дiм»
02.00 Х/ф «Жили три холо-

стяка» 1 категория
04.30, 05.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф «Освободите 

Вилли»
07.10 Х/ф «Освободите 

Вилли 2»
09.00 Мультсериал «Рога 

и копыта: Возвраще-
ние»

09.35 Мультсериал «Пинг-
вины из Мадагаскара»

10.00 Х/ф «Лох-Несс»
12.00 Проснуться знаме-

нитым
13.00 Х/ф «Заколдованный 

принц»
15.00 Х/ф «Нэнси Дрю»
17.00 Х/ф «Принцесса»
19.00 М/ф «Валл-И»
20.50 Х/ф «Машина 

времени»
22.50 Х/ф «Война» (2)
01.10 Спортрепортер
01.15 Х/ф «Разыскивается в 

Малибу» (2)
02.50 Сериал «Одна ночь 

любви»
03.35, 04.35 Зона ночi
03.40 Точка роси
04.40 Де ти, Україно?
05.30, 06.00 Зона ночi 

Культура
05.35 Так нiхто не кохав

СТБ
05.50 Х/ф «Илья Муромец» 

(1)
07.30 «Голодомор. 

Украина ХХ столетия. 
Технология геноцида»

09.55 «Голод во лжи»
10.55 Х/ф «Мой генерал» (1)
19.00 «Х-Фактор - 3»
22.00 «Моя правда. Олеся 

Жураковская. Цена 
свободы»

23.20 «Х-Фактор - 3 Итога 
голосования»

00.40 «Детектор лжи - 2»
01.35 Х/ф «Блиндаж» (1)

ТОНИС
06.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Михаил 
Ефремов

06.55, 08.40, 15.30, 18.55 
Погода

07.00, 15.35 Неизвестная 
планета

08.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

08.45, 15.10 Цивилизация 
Incognita

09.05, 19.00, 04.35 Тайны 
мироздания

10.15, 17.00 Цена успеха 
Леонида Филатова

11.25 Х/ф «Белая птица 
с черной отметиной» (1)

13.25 Загадка лягушки-
иммигрантки

14.30 Арт City
16.45 Великий Перелом
18.00 Кумиры
18.30, 01.00 Социальный 

пульс выходных
20.00, 01.35 Ронин. Ток-шоу 

с Дмитрием Выдриным
20.50, 05.05 В гостях у Дми-

трия Гордона. Армен 

Джигарханян
21.55 Неслужебный ро-

ман Алисы Фрейндлих
23.00 Кинофан: Х/ф «Чудо 

в краю забвения» (1)
02.05 Кинофан: Х/ф «На 

несколько долларов 
больше» (1)

04.10 Дневник для роди-
телей

ТЕТ
06.00 Хочу верить
07.25 Мультсериал 

«Лунтик» (1)
07.40 Твинисы
08.00 Телепузики
08.35 Лентяево
09.00 Мультик с Лунтиком
09.25 Мультсериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка» (1)

09.45 Мультсериал «Чер-
ный плащ» (1)

10.45 М/ф «Незнайка на 
Луне» (1)

11.30 Д/ф «Морские дино-
завры»

12.20 Х/ф «Артур и война 
двух миров» (1)

14.10 Х/ф «Эдвард Руки-
Ножницы» (1)

16.10 Х/ф «Король Артур» 
(1)

18.50 Х/ф «Храброе 
сердце» (1)

22.10 Х/ф «Мемуары 
гейши» (2)

00.55 Х/ф «Проклятие 2» (3)
02.35 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.30 Серебряный 

апельсин
07.00, 19.00, 03.40 События
07.25 Утро с «Украиной»
09.00 ДНК-портрет нации
10.30 Сериал «Супруги» (1)
12.00, 14.00 Сериал 

«Преступление будет 
раскрыто» (1)

16.00, 19.20 Сериал «Толь-
ко о любви» (1)

22.20, 00.20 Сериал «Ябло-
невый сад» (1)

02.15, 04.00 Сериал «Мед-
вежий угол» (1)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 00.00 «Киев-

ское время»
06.40, 09.35, 19.25, 01.55 

«Тема недели»
06.45, 07.10, 08.20, 18.55, 

23.35, 00.20, 03.25 
«Время спорта»

06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 
10.10, 10.55, 13.55, 16.10, 
17.20, 17.55, 19.20, 23.40, 
00.25, 00.55, 02.35, 
03.35, 04.35, 05.55, 06.25 
«Погода»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
01.00, 02.00, 04.00, 05.00 
«Время новостей»

07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.20 «Бизнес-
время»

07.30 «Клуб 700»
08.30 «Не первый взгляд»
09.10 «Интеллект.ua»
10.15 «Здоровые исто-

рии»
11.10 «Трансмиссия»
11.30 «Автопилот-тест»
12.10 «Окно в Европу»
13.10 «Путь к победе»
13.30 «Драйв»
14.10, 23.50 «История 

успеха»
14.25 «Игра судьбы»
15.15 «Кино с Яниной Со-

коловой»
16.15 «Арсенал»
17.25 «Феерия пуше-

ствий»
17.45, 02.30, 03.30, 04.30, 

05.50, 06.20 «Хроника 
недели»

18.15, 04.40 «Время 
интервью»

19.35, 02.10 «Машина 
времени»

20.10, 01.10, 05.10 
«Портреты з Сергеем 
Дорофеевым»

21.10 «Большая политика»
21.40, 03.00, 06.00 «Окно в 

Америку»
22.00, 03.40 «В кабинетах»
22.30, 02.40 «Мастер-класс 

с Наталкой Фицич»
00.30 «Мотор»
04.10 «Феерия путеше-

ствий»

НТН
06.00 «Легенды бандит-

ской Одессы»
06.20 Х/ф «В лесах под 

Ковелем» (1)
10.30 «Крутые 90-е»
11.30 «Речовий доказ». 

Под колпаком КГБ
12.00, 23.15 «Главный 

свидетель»
13.00 Х/ф «Холодное лето 

53-го» (1)
15.00 Сериал «УГРО - 4»
19.00 Сериал «Под при-

крытием»
00.00 «Случайный сви-

детель»
00.25 Х/ф «Преисподняя» 

(2)
02.15 «Речовий доказ»
03.45 «Агенты влияния»
05.10 «Уроки тетушки 

Совы»
05.50 «Правда жизни»

К 1
06.30 «Утро на К1»
07.30 «М/фы»
08.55 М/ф «Сказки Ганса 

Христиана Андерсена» 
(1)

10.00 Х/ф «Остров по-
терянных душ» (1)

12.05 М/ф «Тарзан» (1)
13.55 «Подари себе 

жизнь»
15.10 Х/ф «Холмы и рав-

нины» (1)
17.10 Х/ф «Осенние за-

боты»
19.00 Х/ф «Иллюзионист» 

(2)
21.15, 01.25 Сериал «Свер-

хъестественное» (2)
00.00 Сериал «Чёрная 

лагуна»
02.10 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ 
05.30 Х/ф «Освободите 

Вилли»
07.10 Х/ф «Освободите 

Вилли 2»
09.00 «Мой малыш»
09.30 «Два берега»
10.00 «Перевоплоще-

ние»
10.30 «Просто собака»
11.00 «Respect TV»
11.30 «Клиника семейной 

медицины»
12.00 Проснуться знаме-

нитым
13.00 Х/ф «Заколдованный 

принц»
15.00 Х/ф «Нэнси Дрю»
17.00 Х/ф «Принцесса»
19.00 М/ф «Валл-И»
20.50 Х/ф «Машина 

времени»
22.50 Х/ф «Война»
01.10 Спортрепортер
01.15 Х/ф «Разыскивается в 

Малибу»
02.50 Сериал «Одна ночь 

любви»
03.35, 04.35 Зона ночi
03.40 Точка роси
04.40 Де ти, Україно?
05.30, 06.00 Зона ночi 

Культура
05.35 Так нiхто не кохав

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Вся Россия»
04.15 «Юрмала - 2012»
05.45, 06.15 Х/ф «Молчун»
06.00, 09.00, 12.00 Вести
07.30, 10.05 М/ф
07.45 «Утренняя почта»
08.20 «Субботник»
09.15 «Код обезьяны. Гене-

тики против Дарвина»
10.15 Сериал «Любовь и 

разлука»
12.20 Местное время. 

Вести-Москва
12.30 «Честный детектив»
13.00 «Городок». Дайд-

жест
13.30 «Минутное дело»
14.25 Х/ф «Сошедшие с 

небес»
16.00, 02.10 «Субботний 

вечер»
18.00 Вести в субботу
18.45 «Танцы со Звездами». 

Сезон - 2012
21.20 Х/ф «Любовь на два 

полюса»
23.10 Х/ф «Палач»

НТВ-МИР
04.05 «Неопознанные 

живые объекты»
04.30 Х/ф «Тринадцать»
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

17.00 «Сегодня»
06.20 «Смотр»
06.50 «Главная дорога»
07.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
08.25 «Русская начинка»
08.55 «Кулинарный 

поединок» с Оскаром 
Кучерой

09.55 «Квартирный 
вопрос»

11.30 «Своя игра». Про-
должение

12.15 «Наши» со Львом 
Новоженовым»

13.05 «Возвращение Мух-
тара-2». «Миллионеры 
на день»

14.25 «Следствие вели...»
15.20 «Очная ставка»
16.20 «Александр 

Журбин. Мелодии на 
память»

17.30 «Профессия - ре-
портёр»

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

19.05 « Русские сенсации». 
Информационный 
детектив

20.00 «Ты не поверишь!»
20.55 «Реакция Вассер-

мана»
21.30 Сериал «Проснёмся 

вместе?». «Утечка», 
«Семья»

23.15 «Метла». Ток-шоу 
Наталии Метлиной

00.10 «Луч света»
00.40 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
01.10 «Музыкальный 

ринг НТВ: Анне Вески - 
Людмила Сенчина»

02.25 «Кремлёвские 
похороны. Надежда 
Крупская»

03.20 Сериал «Адвокат». 
«Большая медведица», 
«Мертвая натура», 
«Старые счеты»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 

17.45 Новости
06.10 Х/ф «Возле этих 

окон...»
07.45 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.35 «Смешарики. Новые 

приключения»
08.50 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.55 «Михаил Ульянов. 

Маршал советского 
кино»

12.15 «Абракадабра»
14.15 «Да ладно!»
15.15 «Народная меди-

цина»
16.30 «Жди меня»
17.55 «Человек и закон»
19.00 «Минута славы» 

шагает по стране»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
23.05 «Что? Где? Когда?»
00.25 Сверхновый 

Шерлок Холмс. «Эле-
ментарно»

01.20 Х/ф «Наш человек в 
Сан-Ремо»

03.05 Х/ф «Поездки на 
старом автомобиле»

04.25 «Поле чудес»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
02.00, 06.00, 08.00, 11.00 

Новости
02.10 «Михаил Жванец-

кий. «Тщательнее надо, 
ребята»

02.55 Х/ф «Возле этих 
окон...»

04.25 «Играй, гармонь 
любимая!»

05.00 Умницы и умники
05.45 «Слово пастыря»
06.15 Смак
06.45 «Михаил Ульянов. 

Маршал советского 
кино»

07.45 «Смешарики. Новые 
приключения»

08.15 «Абракадабра»
10.00, 11.15 Х/ф «Приходи-

те завтра...»
11.55 «Да ладно!»
12.30 «Народная меди-

цина»
13.20 «Жди меня»
14.20 Вечерние новости
14.30 «Человек и закон
15.25 «Минута славы» 

шагает по стране»
17.00 «Время»
17.20 «Сегодня вечером»
18.50 «Городские 

пижоны». Сверхновый 
Шерлок Холмс. «Эле-
ментарно»

19.40 Х/ф «Морской пехо-
тинец»

21.05 Х/ф «Поездки на 
старом автомобиле»

22.30 Х/ф «Пока безумству-
ет мечта»

23.40 Х/ф «Комедия о 
Лисистрате»

01.15 Сериал «Связь»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «2012»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 «М/фы»
10.00, 03.00 Х/ф «Меж вы-

соких хлебов»
11.30 Программа «Живое 

слово»
12.00 «В Нью-Йорке с 

В.Топаллером»
13.00, 21.00 Х/ф «Я 

остаюсь»
15.00, 23.30 Сериал «Ав-

тобус». 5 с. «Сельская 
молодёжь»

16.00 «Эхо недели»
16.30 «Американский 

ликбез» «Первые штаты 
Америки. Нью-Джерси»

17.00, 02.00 «Код доступа»
18.00 «Цена победы»
19.00, 05.00 Д/ф «Великий 

обман. Музей военных 
наград»

20.00 «Израиль за не-
делю»

23.00 «Русский акцент» с 
Еленой Мещеряковой. 

«Клоуны нон грата»
00.30 Х/ф «У матросов нет 

вопросов!»

TBI
06.30 Благая весть с Риком 

Реннером
07.00, 17.00 Х/ф «Голод 33»
09.00, 14.00 Правдивые 

истории. Титаник с.1
09.30 Великие истории 

любви 20 века. Георг VI 
и Королева-мать

10.00, 16.30 Вокруг света
10.30, 11.45 Семь чудес 

Украины
11.00 World Stories. Между-

народные корреспон-
денты

12.00, 19.30 Исторические 
хроники с Николаем 
Сванидзе. Маршал 
Александр Василев-
ский

13.00 Здоровая жизнь с 
Ириной Трухачевой

13.30 Деловая кухня
14.45 Музыка для 

взрослых
20.30 Игра в слова и не 

только
21.30, 02.00 Лекции и 

события
23.30 Великие истории 

любви 20 века. Ингрид 
Бергман и Роберто 
Росселлини

00.00 Вечер с Николаем 
Княжицким

04.00 Клипы Jazz с Алексе-
ем Коганом

04.30 Х/ф «Ложь Кристины»

ТВ ЦЕНТР
03.30 Марш-бросок 12+
04.05 Х/ф «Флаги на 

башнях»
05.40 АБВГДейка
06.05 «День аиста» 6+
06.30 Православная 

энциклопедия 6+
07.00 Д/ф «Лесные тигры: 

история двух семей». 
6+

07.45 М/ф «Ну, погоди!»
07.55 Х/ф «Илья Муромец»
09.30, 15.30, 17.00, 21.05 

События
09.45 Городское собрание 

12+
10.30 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». 6+
12.15 Х/ф «Анжелика - мар-

киза ангелов». 12+
14.25 «День города». Теле-

игра. 6+
15.45 Петровка, 38 16+
16.00 Сериал «Расследова-

ния Мердока». 12+
17.05 Х/ф «Рецепт колду-

ньи». 12+
19.00 «Постскриптум»
20.00 Сериал «Мисс 

Фишер». 16+
21.25 «Культурный 

обмен» 12+
21.55 Х/ф «Интердевочка». 

16+
00.55 Реальные истории. 

«Однолюбы» 12+
01.25 Д/ф «Траектория 

судьбы». 12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
09.00 Вокруг смеха
10.05, 11.10 Д/ф про Кино
12.15 Сериал «Спрут»
13.30 Сериал «Девять жиз-

ней Нестора Махно»
00.40 Х/ф «Жизнь и смерть 

Питера Селлерса»
01.45 Х/ф «Заводила»
03.35 Х/ф «Любимец жен-

щин. Роджер Доджер»
05.20 Саундтреки

TV XXI FILM
08.00 Комедия «32, 16.00, 

00.00 декабря» 12+
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Шекспир по новому: 
Макбет» 16+

10.35, 18.35, 02.35 Комедия 
«Нью -Йорк, я люблю 
тебя» 16+

12.25, 20.25, 04.25 Драма 
«Лопе де Вега: рас-
путник и соблазнитель» 
16+

14.15, 22.15, 06.15 Комедия 
«Чтица» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
04.00, 08.00, 12.00 Х/ф «4:0 

в пользу Танечки». 12+
05.25, 09.25, 13.25 Мультсе-

риал «Алиса в Зазерка-
лье», 2 с. 12+, «Фунтик и 
огурцы» 0+

06.00, 10.00 Мультсериал 
«Небесные танцоры» 
12+, «Серая шейка» 6+, 
«Кукушка и скворец» 6+

07.00, 11.00 «Уроки живой 
природы» 6+, «Где я его 
видел?» 0+, «Заветная 
мечта» 0+

14.00 Х/ф «Что у Сеньки 
было». 6+

15.15 Мультсериал «Али-
са в Зазеркалье» 12+, 
«Зарядка для хвоста» 
0+, «То ли птица, то ли 
зверь» 0+, «Ежик плюс 
черепаха» 0+

16.00 Фильм-сказка «Три 
толстяка». 12+

17.25 М/ф «Фока - на все 
руки дока» 6+

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Дверь без 

замка»
08.00 Х/ф «Прощание 

Славянки» 12+
10.00 Х/ф «Бумажные глаза 

Пришвина» 18+
12.30 Х/ф «Праздник Не-

птуна» 18+
13.30 Х/ф «Предательница» 

12+
15.00, 16.30 Х/ф «Два 

гусара» 12+
18.00 Х/ф «Ищу друга 

жизни» 12+
20.00 Х/ф «Баламут» 16+
22.00 Х/ф «Когда святые 

маршируют» 16+
00.00 Х/ф «Косолапый 

друг» 12+
01.30 Х/ф «Сошедшие с 

небес» 12+
03.00, 04.30 Х/ф «Капитан 

Фракасс» 12+

КИНОКЛУБ
05.00 «Поля» 16+
07.00 «Вторжение похити-

телей тел» 12+
09.00, 01.10 «Воды слонам!» 

12+
11.15, 03.20 «Нэйт и Хэйз» 

18+
13.00 «Норвежский лес» 

16+
15.15 «Монстр в Париже» 

6+
17.00 «Прошлой ночью в 

Нью-Йорке» 16+
18.35 «Плюс кино» 12+
19.05 «Папаша и другие» 

16+
21.00 «Телохранитель» 

18+
23.00 «Перестрелка в О.К. 

Коррал» 12+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 Д/ф «Александр 

Каверзнев. Роковая 
тема» 16+

05.00 Фильм-концерт 
«Взвейтесь кострами!» 
12+

05.40, 11.40, 23.35 Х/ф «Дни 
хирурга Мишкина» 12+

06.50, 13.00 «Юбилейный 
концерт Клавдии 
Шульженко» 12+

08.00, 02.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

09.00 «Взгляд» 12+
10.00 «Они готовы жить 

иначе» 12+
14.00 «Колба времени» 16+
15.00 «Кинопанорама» 

12+
16.00 «До и после ...» 12+
17.10 «Телемемуары» 12+
17.50 Д/ф «Где мой театр?» 

12+
19.00 «50/50» 12+
20.20 Фильм-спектакль 

«Птичий полет» 16+
22.00 Д/ф «Их глазами» 12+
23.05 Фильм-концерт 

«Ты помнишь наши 
встречи...» 12+

00.55 Д/ф «Витражных дел 
мастер» 12+

03.00 «Брейн-ринг» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Авантю-

ристка». ф.2. «Белый 
пиар». 4 ч. 16+

19.00 Сериал «Версия-3». 
ф.2. «Замкнутый круг». 
3 с. 16+

20.00 Сериал «Гончие - 2». 
ф.2. «Охота на невидим-
ку». 4 с. 16+

21.00 Х/ф «Возвращение 
резидента». 2 с. 16+

22.30 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». 1 с. 16+

00.00 Сериал «Авантю-
ристка». ф.2. «Белый 
пиар». 5 ч. 16+

01.00 Сериал «Версия-3». 
ф.2. «Замкнутый круг». 
4 с. 16+

02.00 Сериал «Гончие 
- 2». ф.3. «На грани 
безумия». 1 с. 16+

TV 1000
02.00 Приключения 

«Гвардейцы короля»
04.00 Комедия «Законы 

привлекательности»
06.00 Драма «Я так давно 

тебя люблю»
08.10 Комедия «Между 

небом и землей»
10.00 Комедия «Гринберг»
12.00 Фантастика «При-

зрак дома на холме»
14.20 Комедия «Спокой-

ной ночи»
16.00 Драма «Самый 

лучший»
18.00, 00.10 Драма «Один 

день»
20.25 Боевик «Ограбление 

по-итальянски»
22.30 Комедия «Вход и 

Выход»

«2+2»
08.00, 10.15 СоюзМ/ф (1)
09.55 Проспорт

10.35 «Брест. Крепостные 
герои»

11.55 «Блокада Ленин-
града»

14.00 «Москва. Осень. 
Сорок первый»

15.25 «Вторая ударная. 
Преданная армия 
Власова»

17.20 «Ржев. Неизвестная 
битва Георгия Жукова»

19.10 Х/ф «Перл Харбор» (1)
23.00 Х/ф «Красные пески» 

(3)
00.55 Х/ф «Пчелы-убийцы» 

(2)
02.35 Сумасшедшая 

скрытая камера
03.45 Х/ф «Горы дымят» (1)
05.00 М/фы

TV1000 ACTION
03.00 Драма «Рыжий пёс»
05.00 Фильм ужасов «Аку-

лоосьминог»
06.35 Криминальное 

кино «Гангстер»
08.50 Криминальное 

кино «Красный угол»
11.00 Триллер «Снайпс»
13.00 Фильм ужасов 

«Лихорадка. Весеннее 
обострение»

15.00 Фильм ужасов «Из 
под земли»

17.00 Боевик «Суперге-
ройское кино»

19.00 Боевик «Вампирша»
21.00 Детектив «Синий 

бархат»
23.00 Мягкая эротика «Не-

насытные в любви»
00.30 Мягкая эротика 

«Игривые коленки»

ДОМ КИНО
02.00 Х/ф «Семья» 12+
02.25 Сериал «Деревен-

ский романс» 12+
05.25, 07.20, 16.00, 17.50, 

01.55 «Окно в кино»
05.35, 16.05 Сериал «Само-

званцы» 16+
06.25, 17.00, 01.00 Сериал 

«Военная разведка. 
Первый удар» 16+

07.25 Х/ф «Скверный 
анекдот» 12+

09.00 Х/ф «Родня» 12+
10.40 Х/ф «Slove. Прямо в 

сердце» 18+
12.05 Х/ф «Море желаний» 

12+
12.35 Сериал «Любитель-

ница частного сыска 
Даша Васильева - 3» 12+

17.55 Х/ф «Суходол» 16+
19.30 Х/ф «Двенадцать 

стульев»
22.05 Х/ф «Пока безумству-

ет мечта»
23.20 Х/ф «Город Зеро» 18+

ЮМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

ская академия»
05.25 Смех с доставкой 

домой
07.30 «Бодрое утро»
08.35, 10.50 «Минутка для 

ребенка»
09.00 Мультсериал 

«Злобный»
10.00 Мультсериал «Га-

лактический футбол»
11.00 Мультсериал 

«Сокровища острова 
черепах»

12.00, 18.00 Сериал «От-
чаянные родители»

13.00 «Гуморины из 
торбины»

15.00 «Битва анекдотов»
15.30 «33, 19.00 м2»
16.00 Х/ф «Суперполицей-

ский»
19.40 Сериал «Элен и 

ребята»
20.40 Х/ф «Красивая 

женщина»

MAXXI-TV
06.30, 15.30, 01.00 

MaxxiМузыка
07.50 «Сбросим лишнее»
08.10 «Сделано руками»
08.50, 18.10 Йога
09.35, 11.50, 14.55 Союз-

мультфильм
10.20 «Путеводитель 

выходного дня»
10.55 «Выдающиеся 

мужчины»
11.00 «Кухня на шпильках»
12.25 «5 идей для детской»
13.00 Тур-Гламур
15.45 «Время для себя»
16.10 Телеювелирторг
18.55 Х/ф «Артистка с 

Грибова»
21.05 «Женские откро-

вения»
21.50 «Все про все»
22.10 «КиноМакси»
22.50 Х/ф «Женщина, 

которая поет»

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»
09:00 – 09:20 Кривбасс-

Центр
09:20 – 09:35 Новости 

регионов
09:35 – 09:50 Новый курс
09:50 – 10:00 Азбука ремё-

сел 
19:00 – 19:20 Новости 

регионов
19:20 – 19:35 Календарь 

событий
19:35 – 20:00 Новая волна

Субота, 24 листопада
Cхід 7.27 Захід 16.02
Тривалість дня 8.35

Схід 13.55 
Захід 3.03

ОвенВіктор, Стефан, Максим, Феодор
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Телебачення

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»
09:00 – 09:20 Новости 

регионов
09:20 – 09:35 Календарь 

событий
09:35 – 10:00 Новая волна
19:00 – 19:30 День за днем
19:30 – 19:45 Мир про-

фессий
19:45 – 20:00 Украина в 

кадре

Неділя, 25 листопада
Cхід 7.29 Захід 16.01
Тривалість дня 8.32

Схід 14.19 
Захід 4.08

ТілецьНил

УТ-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.10, 08.20, 09.00, 

13.55, 17.55, 23.30 
Погода

06.10 М/ф
06.30, 10.15 Шаг к звездам
07.15 Моя земля - моя 

собственность
07.30 Сельский час
08.00 Укравтоконтинент
08.25 Полезные советы
08.40 Самбо Украины
09.05 Смешной и еще 

смешнее
09.30 Золотой гусь
09.55, 05.00 Кто в доме 

хозяин?
11.00 Честь имею при-

гласить
11.45 Ближе к народу
12.15 Караоке для 

взрослых
13.05 Шеф-повар страны
14.10 Сериал «Из жизни 

капитана Черняева» 
9,10с

15.50 Деловой мир. 
Неделя

16.20 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная 
эстафета

18.00 Бенефис Ю.Гальцева 
и Е.Воробей

20.40, 21.45 Официальная 
хроника

20.50 Главный аргумент
21.00, 01.20 Итоги недели
21.25 Точка зрения
21.55 Д/ф «Финансовая 

Академия. Государ-
ственные казначейские 
обязательства»

22.10 Фольк-music
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00 Эра бизнеса. Итоги
23.35 Олимпийский 

вызов
23.50 Время культуры
00.10 Концерт к 40-летию 

группы «Цветы». 2 часть
01.45 Хит-парад «Нацио-

нальная двадцатка» (с 
сурдопереводом)

02.55 Свет
03.20 Сериал «Отдел 

убийств» 6с. (закл.)
04.50 Д/ф «Варшава вчера 

и сегодня»
05.20 Мультсериал «Ка-

спер. Школа страха»

КАНАЛ «1+1»
06.05 Х/ф «Немного ада в 

раю» (1)
07.50 М/ф (1)
08.10 «Ремонт +»
09.00 «Лото-Забава»
10.10, 10.35 Мультсериал 

«Чип и Дейл» (1)
11.00 «Кулинарная акаде-

мия. Юлия Высоцкая»
11.25 «Четыре свадьбы 

- 2»
13.00, 20.15 «Голос. Дети»
15.00 «Киев вечерний»
16.50 Х/ф «Высоцкий. Спа-

сибо, что живой» (1)
19.30, 23.35 «ТСН-неделя»
22.10 «Светская жизнь»
23.05 «Козырное пати»
00.20 Х/ф «Корабль дура-

ков» (1)
02.55 Х/ф «Забери мою 

душу» (3)
04.30 Х/ф «Служили два 

товарища» (1)

ИНТЕР
05.50 «Самый умный»
07.15 Мультсериал 

«Винкс» (1)
08.05 Мультсериал «Маша 

и Медведь»
08.25 «Глянец»
09.25 «Школа доктора 

Комаровского»
10.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ С 

«КВАРТАЛОМ»»
11.00 «Сваты у плиты»
11.25 «Свадебный раз-

мер»
12.25 Х/ф «Три плюс два» (1)
14.15 Х/ф «Слепое счастье»
18.05 Х/ф «Крепкий брак»
20.00, 02.35 «Подробности 

недели»
21.00 Х/ф «Удиви меня»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.15 Х/ф «Крайние меры» 

(2)
03.20 Д/ф «Жадность»
04.55 «Знак качества»

ICTV
06.00, 06.20 Погода
06.05 Факты
06.25, 04.25 Свитанок

07.20 Квартирный вопрос
08.30 Анекдоты по-

украински
08.50, 19.45 Последний 

герой-2
10.05 Дача
10.50 ОлимпиЛяпы
11.30 Козырная жизнь
12.00 Другой футбол
12.25 Спорт
12.30 Максимум в Украине
13.30, 23.05 Наша Russia
14.30 Х/ф «Перевозчик-3»
16.50 Х/ф «Механик»
18.45 Факты недели
20.55 Х/ф «Битва за Лос-

Анджелес»
23.30 Х/ф «Другой мир. 

Эволюция» (2)
01.45 Х/ф «Дэйв» (2)
03.35 Интерактив. Еже-

недельник
03.50 Сериал «В черном 

списке-3»

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30 «Контакт»
07.00 «В гостях у Ладика и 

Маши»
07.15, 15.35, 20.15 «Рас-

суждалки»
07.25, 11.25 «На землi на 

рiднiй...»
07.30, 12.00, 20.30, 01.30 

«Мiсто. Тиждень»
08.00, 11.00, 12.30, 18.20, 

21.00, 22.55 «Погода»
08.05, 12.40, 16.30, 21.05 

Телегазета
08.10 «Телеспортклуб»
09.10 Х/ф «Пятнадцати-

летний капитан» 1 
категория

10.30 «Косметичка»
11.05 «Чоловiчий клуб»
11.30 «Епiзоди колиш-

нього»
11.35 «Интеркласс»
11.50 «Пiдземка»
12.45 «Книжная полка»
13.15 «Беседы о вечном»
13.45 «Мульт-сюрприз от 

Ладика и Маши»
15.15 «Медицинский 

тележурнал»
15.45, 19.00 «Близкие 

Путешествия»
16.00 «Сделано руками»
16.35, 03.15 Х/ф «Путёвка в 

жизнь» 1 категория
18.25 «Перчiнка»
18.55 «Шаг навстречу»
19.15 «Мiський роман»
19.45 Молодiжна про-

грама «Cтудiя»
21.10, 02.00 Хит-парад «На 

все 100»
22.00 «Резонанс»
22.15 М/ф
22.25 «Зооквартал»
23.00 «Уїк-енд експрес»
23.30 «Я i мiй дiм»
00.20 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
03.00 Д/ф
05.00 «Музыкальный 

калейдоскоп»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00 Сериал «Последний 

аккорд»
06.45 Интуиция
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
08.25 Дома мажоров
09.15 Мультсериал «Рога 

и копыта: Возвраще-
ние»

09.50 Мультсериал «Пинг-
вины из Мадагаскара»

10.30 Шоу Шара
11.15 Воскресный офис
12.15 Сериал «Счастливы 

вместе»
13.15, 20.00 ШоумаSтгоуон
16.00 М/ф «Валл-И»
18.00 Х/ф «Однажды в 

Вегасе» (2)
22.30 Проснуться знаме-

нитым
23.30 Х/ф «Очень страшное 

кино» (3)
01.20 Спортрепортер
01.25 Сериал «Одна ночь 

любви»
03.10, 04.15 Зона ночi
03.15 Народження 

українського кiно
04.20 Моя адреса - Солов-

ки. Пастка
04.40, 05.15 Зона ночi 

Культура
04.45 Невгамовний 

Пантелеймон

СТБ
05.00 «Наши любимые 

мультфильмы: Бремен-
ские музыканты» (1)

05.40 Х/ф «Гусарская 
баллада» (1)

07.10 «Едим дома»
08.30 «МастерШеф - 2»
13.35 «Караоке на Май-

дане»
14.35 «Х-Фактор - 3»
19.00 «Битва экстрасенсов. 

Апокалипсис»
21.45 Х/ф «Оазис любви» (1)
23.55 Х/ф «Zolushka. ru» (1)
02.00 Х/ф «Принцесса 

цирка» (1)
04.25 Ночной эфир

ТОНИС
06.00 Дневник для роди-

телей
06.30 Загадка лягушки-

иммигрантки
07.35, 20.40 Светские 

хроники
08.00 Социальный пульс 

выходных
08.40, 11.30, 16.10, 18.55, 

20.10 Погода
08.55 Неслужебный ро-

ман Алисы Фрейндлих
10.00, 03.20 Будь в курсе!
10.40 Ф-стиль
11.05 80 островов вокруг 

света
11.45 Х/ф «Овод» (1)
13.50 М/ф «Царевна-ля-

гушка»
15.10 За семь морей
15.45 Арт City
17.00, 20.00, 03.45 Цивили-

зация Incognita
17.10, 03.55 Ронин. 

Ток-шоу с Дмитрием 
Выдриным

17.50 Неизвестная 
планета

18.30, 00.35 Мир за неделю
19.00, 04.25 Великие 

махинаторы
20.15 Кумиры
21.05, 05.10 Тысяча и одна 

роль Армена Джигар-
ханяна

22.10 Кинофан: Х/ф «На 
несколько долларов 
больше» (1)

01.10 Амурные мелодии 
(3)

02.00 Х/ф «Компрометиру-
ющие ситуации.Джим и 
Джейн» (3)

ТЕТ
06.00 Ешь и худей
06.25 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
07.25 Мультсериал 

«Лунтик» (1)
07.40 Твинисы
08.00 Телепузики
08.35 Лентяево
09.00 Мультик с Лунтиком
09.25 Мультсериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка» (1)

09.45 Мультсериал «Чер-
ный плащ» (1)

10.45 М/ф «Тарзан и 
Джейн» (1)

12.10 Х/ф «Эдвард Руки-
Ножницы» (1)

14.30 Алё, директор?!
15.35 Х/ф «Храброе 

сердце» (1)
19.00 Одна за всех
20.00 Виталька
21.15 Даешь молодежь!
22.15 Чертовщина
22.40 Слава со Славеком 

Славиным
23.00 Х/ф «Недетское 

кино» (2)
00.45 Comedy Woman
01.35 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 04.40 Серебряный 

апельсин
06.50 События
07.10 Х/ф «Рыжая» (1)
09.00 Добро пожаловать
10.00 Сериал «Супруги» (1)
11.00, 13.00 Сериал 

«След» (1)
15.00 Сериал «СОБР» (1)
18.00, 20.00, 21.30 Сериал 

«Интерны» (1)
19.00, 03.30 События 

недели
23.00 Ток-шоу «Великий 

футбол»
00.30, 04.15 Сериал «Ябло-

невый сад» (1)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 00.00 «Киев-

ское время»
06.45, 07.10, 08.25, 18.55, 

23.35, 00.20, 03.20 
«Время спорта»

06.50, 07.15, 08.10, 08.55, 
10.55, 11.15, 13.10, 14.10, 
14.55, 16.10, 17.10, 17.50, 
19.20, 00.25, 00.40, 
03.25, 06.25 «Погода»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00, 04.00, 05.00 
«Время новостей»

07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15 «Бизнес-
время»

07.30 «Клуб 700»
08.30 «Феерия путеше-

ствий»
09.10 «Окно в Америку»
09.35, 15.15, 20.50, 02.20, 

03.30, 06.20 «Тема 
недели»

10.10 «Технопарк»
11.20 «Трансмиссия-

тест»
12.10 «Жизнь интересна»
13.15 «Мотор»
14.20 «Игра судьбы»

16.15 «Фактор безопас-
ности»

17.15 «Палата»
17.30, 04.10 «Новости 

Киевщины»
18.15 «Окно в Европу»
19.30, 01.10, 05.10 Обще-

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

21.00, 02.25 «Время: итоги»
21.40 «Время-тайм»
22.00 «Кино с Яниной Со-

коловой»
22.35, 03.40 «Территория 

закона»
23.40 «Рекламная кухня»
00.30, 03.35, 04.35 «Обзор 

прессы»
03.00 «Время-Тайм»
04.30 «Хроника недели»
04.40 «Большая политика»

НТН
06.05 «Легенды бандит-

ской Одессы»
06.50 Х/ф «Если враг не 

сдается...» (1)
08.30 Сериал «Чужие 

крылья»
11.30 «Легенды уголовно-

го розыска». Пуля для 
депутата

12.00, 04.05 «Агенты 
влияния»

13.00 Сериал «Батюшка» 
(1)

14.50 Сериал «Под при-
крытием»

19.00 Сериал «По горячим 
следам»

23.00 «Крутые 90-е»
00.00 Х/ф «Шизофрения» 

(2)
02.45 «Речовий доказ»
05.05 «Уроки тетушки 

Совы»
05.30 «Правда жизни»

К 1
06.30 «Утро на К1»
07.30 «М/фы»
08.55 М/ф «Тарзан» (1)
10.40 Х/ф «Хэллоуинтаун 2: 

Месть Калабара» (1)
12.15 Х/ф «Остров по-

терянных душ» (1)
14.20 Х/ф «Уроки оболь-

щения»
16.25 «Пороблено в 

Українi»
18.00 «Рассмеши комика»
19.00 «КВН- 2012»
21.30, 01.25 Сериал «Свер-

хъестественное» (2)
00.00 Сериал «Чёрная 

лагуна»
02.10 «Вечер. Паша. 

Звёзды.»
02.55 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
06.00 Сериал «Последний 

аккорд»
06.45 Интуиция
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
08.25 Дома мажоров
09.15 Мультсериал «Рога 

и копыта. Возвраще-
ние»

09.50 «Лучшие»
10.20 «Бюро адвокатских 

расследований»
10.35 «Родительский 

клуб»
10.50 «STREET STYLE»
11.05 «Просто собака»
11.25 «Мой новый 

DRESSCODE»
11.45 Воскресный офис
12.15 Сериал «Счастливы 

вместе»
13.15, 21.40 ШоумаSтгоуон
16.00 /Ф «Валл-И»
17.30 «36.6»
18.00 «О рыбалке всерьез»
18.30 «Реальный отпуск»
19.00 «Новости недели»
19.40 «Экономика в 

деталях»
20.00 «Автострасти с 

Ларисой Максименко»
20.30 «Дело вкуса»
21.00 «Перевоплоще-

ние»
22.30 Проснуться знаме-

нитым
23.30 Х/ф «Очень страшное 

кино»
01.20 Спортрепортер
01.25 Сериал «Одна ночь 

любви»
03.10, 04.15 Зона ночi
03.15 Народження 

українського кiно
04.20 Моя адреса - Солов-

ки. Пастка
04.40, 05.15 Зона ночi 

Культура
04.45 Невгамовний 

Пантелеймон

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 Х/ф «Школа про-

живания»
07.00 «Планета собак»
07.35 «Сам себе режиссер»
08.20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя 
в городе

09.00, 12.00 Вести
09.15 «Смехопанорама»
09.45 «В мире животных»
10.15 Сериал «Любовь и 

разлука»
12.20 Местное время. 

Вести-Москва
12.30 «Власть факта»
13.15 «Городок»
14.05 Евгений Петросян. 

Большой бенефис «50 
лет на эстраде». ч.1

18.00 Вести недели
19.30 Х/ф «Это моя собака»
21.20 «Воскресный 

вечер»
23.10 Х/ф «Дела семейные»
01.00 Х/ф «Солдаты»
02.50 «Код обезьяны. Гене-

тики против Дарвина»

НТВ-МИР
06.00, 08.00, 11.00, 14.00 

«Сегодня»
06.20 «Сказки Баженова»
06.50 «Первая передача». 

Автомобильная про-
грамма

07.20 «Их нравы»
08.20 «Едим дома!»
08.55 «Свадьба в подарок»
10.00 «Дачный ответ»
11.25 «Своя игра». Про-

должение
12.10 «Еда без правил» с 

Сергеем Жигуновым
13.05 «Возвращение 

Мухтара-2». «От греха 
подальше»

14.25 «Развод по-русски»
15.20 «И снова здрав-

ствуйте!»
16.20 «Золотая пыль»
17.00 «Сегодня. Итоговая 

программа» с Кирил-
лом Поздняковым

18.00 «Чистосердечное 
признание»

18.50 «Центральное теле-
видение. Информаци-
онно-развлекательный 
воскресный канал»

21.15 Сериал «Проснёмся 
вместе?». «Бабы - ду-
ры!», «ЗПП»

23.05 Х/ф «Розы для Эльзы»
01.10 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор 
за неделю»

01.40 Комедия «Вовочка»
03.25 «Неопознанные жи-

вые объекты. Загадки 
мира животных»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Гении и злодеи»
06.40 Х/ф «Черные береты»
08.00 «Служу Отчизне!»
08.35 «Смешарики. 

Пин-код»
08.50 «Здоровье»
10.10 «Непутевые за-

метки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 Среда обитания. 

«Эликсир бодрости»
13.25 Х/ф «Добровольцы»
15.20 «Тайные знаки конца 

света»
16.50 «Большие гонки. 

Братство колец»
18.35 «ДОстояние 

РЕспублики: Леонид 
Дербенев»

21.00 «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.35 «Yesterday live»
23.45 «Познер»
00.55 Х/ф «Двое и одна»
02.15 Х/ф «Пока безумству-

ет мечта»
03.30 Х/ф «Только в мюзик-

холле»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
02.00, 06.00, 08.00 Новости
02.10 Х/ф «Раз на раз не 

приходится»
03.20 Х/ф «Черные береты»
04.35 «Служу Отчизне!»
05.00 «Здоровье»
06.15 «Непутевые за-

метки»
06.30 «Пока все дома»
07.15 Фазенда
07.45 «Смешарики. 

ПИН-код»
08.15 Среда обитания. 

«Эликсир бодрости»
09.10 Х/ф «Добровольцы»
10.50 «Тайные знаки конца 

света»
11.45 Х/ф «Осенний 

марафон»
13.35 «Большие гонки. 

Братство колец»
15.00 «ДОстояние 

РЕспублики: Леонид 
Дербенев»

17.00 Воскресное «Время»
18.00 «Мульт личности»
18.30 «Yesterday live»
19.30 «Познер»
20.30 Х/ф «У каждого своя 

ложь»
21.40 Х/ф «Сдохни, Джон 

Такер!»
23.10 Сериал «Связь»

RTVI
06.00 «Сканер»
07.00, 09.30 «М/фы»
08.00 Х/ф «Иван да марья»
10.00, 03.00 Х/ф «Большая 

жизнь»
12.00 «Страна и люди»
13.00, 21.00 Х/ф «Человек, 

который молчал»
15.00, 23.30 Сериал 

«Автобус». 6 с. «Ворон 
ворону»

16.00 «Арт-навигатор»
16.30, 23.00 «Русский 

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

17.00, 02.00 «Без дураков»
18.00 «Грани недели» С 

Владимиром Кара-

Мурзой
19.00, 05.00 Д/ф «Великий 

обман. Изменить пол 
по приказу разведки»

20.00 «В Нью-Йорке с 
В.Топаллером»

00.30 Х/ф «Восточный 
роман»

TBI
07.00, 17.15 Время помнить
07.45 Цивилизация. 

Афганистан. Между 
прошлым и будущим

09.00, 14.00 Правдивые 
истории. Титаник с.2

09.30 Великие истории 
любви 20 века. Ингрид 
Бергман и Роберто 
Росселлини

10.00, 16.30 Вокруг света
10.30, 17.00 Семь чудес 

Украины
11.00 Игра в слова и не 

только
12.00, 19.30 Исторические 

хроники с Николаем 
Сванидзе. Маршал Кон-
стантин Рокоссовский

13.00 Здоровая жизнь с 
Ириной Трухачевой

13.30 Деловая кухня
14.45 Вечер с Николаем 

Княжицким
18.00 Цивилизация. Как 

убить человека?
20.30, 01.00 Итоги с Вах-

тангом Кипиани
21.30, 02.00 Лекции и 

события
23.30 Великие истории 

любви 20 века. Георг VI 
и Королева-мать

00.00 Безумная неделя
04.00 Клипы Jazz с Алексе-

ем Коганом
04.30 Х/ф «Луцина - это 

девушка»

ТВ ЦЕНТР
03.00 М/ф «Золотая анти-

лопа», «Петух и краски»
03.10 Д/ф «Без обмана. 

Бракованный автомо-
биль». 16+

03.50 Х/ф «Илья Муромец»
05.20 Крестьянская за-

става 6+
05.55 «Взрослые люди» 

12+
06.30 «Фактор жизни» 6+
07.00 «Врача вызывали?» 

16+
07.45 Наши любимые 

животные
08.15 «Барышня и кули-

нар» 6+
08.45 «Сто вопросов взрос-

лому» 6+
09.30, 22.00 События
09.45 Д/ф «Жизнь и судьба 

артиста Михаила Улья-
нова». 12+

10.35 Х/ф «Простая 
история»

12.20 «Приглашает Борис 
Ноткин» 12+

12.50 Московская неделя
13.25 «Города мира. 

Варшава» 16+
14.00 Петровка, 38 16+
14.15 Концерт, посвящён-

ный Дню судебного 
пристава. 12+

15.15 Х/ф «Такси для анге-
ла». 12+

19.00 «В центре событий»
20.00 Сериал «Пуаро 

Агаты Кристи». 12+
22.20 «Временно досту-

пен». Ефим Шифрин 12+
23.25 Х/ф «Мой лучший 

любовник». 12+
01.30 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая». 6+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.45 Вокруг смеха
10.25 Д/ф про Кино
11.30 Сериал «Спрут»
12.40 Т/c «Девять жизней 

Нестора Махно»
00.30 Х/ф «Найдешь друга - 

найдешь сокровище»
02.10 Х/ф «Безумные под-

мостки»
03.50 Х/ф «Вся правда про 

любовь»
05.20 Саундтреки

TV XXI FILM
08.00 Комедия «32, 16.00, 

00.00 декабря» 12+
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Хатико: Самый верный 
друг» 12+

10.40, 18.40, 02.40 Комедия 
«Турне» 16+

12.35, 20.35, 04.35 Мело-
драма «Мои черничные 
ночи» 12+

14.15, 22.15, 06.15 Драма 
«Место водителя» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
04.00, 08.00, 12.00 Х/ф «Что 

у Сеньки было». 6+
05.15, 09.15, 13.15 

Мультсериал «Алиса в 
Зазеркалье», 3 с. 12+, 
«Зарядка для хвоста» 
0+, «То ли птица, то ли 
зверь» 0+, «Ежик плюс 
черепаха» 0+

06.00, 10.00 Фильм-сказка 
«Три толстяка». 12+

07.25, 11.25 М/ф «Фока - на 
все руки дока» 6+, «Раз - 
горох, два - горох...» 0+

14.00 Х/ф «Тайна железной 
двери». 12+

15.10 Мультсериал «Али-
са в Зазеркалье», 4 с. 
12+, «Маша больше не 
лентяйка» 0+, «Ай-ай-
ай» 6+, «Муравьишка-
хвастунишка» 0+

16.00 М/ф «Лапландские 
сказки» 6+

17.15 М/ф «Кошкин дом» 6+

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Ищу друга 

жизни» 12+
08.00 Х/ф «Баламут» 16+
10.00 Х/ф «Когда святые 

маршируют» 16+
12.00 Х/ф «Косолапый 

друг» 12+
13.30 Х/ф «Сошедшие с 

небес» 12+
15.00, 16.30 Х/ф «Капитан 

Фракасс» 12+
18.00 Х/ф «Монолог» 12+
20.00 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» 16+
22.00 Х/ф «Держись за 

облака» 12+
00.40 Х/ф «Молчи, грусть, 

молчи» 16+
01.30 Х/ф «Дорога» 12+
03.00 Х/ф «Второй раз в 

Крыму» 12+
04.30 Х/ф «Подслушанный 

разговор» 12+

КИНОКЛУБ
05.05 «Норвежский лес» 

16+
07.20 «Монстр в Париже» 

6+
09.00, 01.00 «Прошлой но-

чью в Нью-Йорке» 16+
10.35 «Плюс кино» 12+
11.05, 03.00 «Папаша и 

другие» 16+
13.00 «Телохранитель» 

18+
15.00 «Перестрелка в О.К. 

Коррал» 12+
17.10 «Два мира» 12+
19.00 «Англичанин, 

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

21.00 «Отряд особого 
назначения» 16+

23.00 «Суспирия» 18+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Они готовы жить 

иначе» 12+
05.40, 23.40 Х/ф «Дни хи-

рурга Мишкина» 12+
07.00, 00.50 «Юбилейный 

концерт Клавдии 
Шульженко» 12+

08.00 «Колба времени» 16+
09.00 «Кинопанорама» 

12+
10.00 «До и после ...» 12+
11.10 «Телемемуары» 12+
11.50 Д/ф «Где мой театр?» 

12+
13.00 «50/50» 12+
14.20 Фильм-спектакль 

«Птичий полет» 16+
16.00 «КВН 87-88» 12+
17.00, 02.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
18.00 Д/ф «В афишах не 

значатся» 12+
19.00 «Концерт в честь 

артиста» 12+
20.50 «Звезды зарубежной 

эстрады и кино при-
ветствуют вас!» 12+

22.00 Д/ф «Александр 
Каверзнев. Роковая 
тема» 16+

23.00 Фильм-концерт 
«Взвейтесь кострами!» 
12+

03.00 «Взгляд» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Авантю-

ристка». ф.2. «Белый 
пиар». 5 ч. 16+

19.00 Сериал «Версия-3». 
ф.2. «Замкнутый круг». 
4 с. 16+

20.00 Сериал «Гончие 
- 2». ф.3. «На грани 
безумия». 1 с. 16+

21.00 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». 1 с. 16+

22.30 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». 2 с. 16+

00.00 Сериал «Авантю-
ристка». ф.2. «Белый 
пиар». 6 ч. 16+

01.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала - 3». 1 с. «Гость 
с юга»

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

TV 1000
02.00 Боевик «Ограбление 

по-итальянски»
04.10 Комедия «Вход и 

Выход»
06.00 Фантастика «При-

зрак дома на холме»
08.00 Комедия «Спокой-

ной ночи»
10.00 Драма «Самый 

лучший»
12.00 Драма «Шери»
14.00 Комедия «Любовь со 

словарем»
16.00 Драма «Мальчики 

возвращаются»
18.00, 00.15 Комедия «Мисс 

Никто»
19.45 Криминальное 

кино «Капоте»
21.45 Драма «Изгой»

«2+2»
08.00 Мультсериал 

«Грандиозный Человек-
паук» (1)

09.35 Журнал Лиги Чемпи-
онов УЕФА 2012-2013

10.00 Улётное видео по-
русски-3

10.35 Улётное видео по-
русски-1

10.50 Х/ф «Смерть на 
Эвересте» (1)

12.50, 14.50 Х/ф «Охотники 
за реликвиями» (1)

16.50 ЧУ 17 тур. Динамо - 
Арсенал

19.00 Х/ф «Я, робот» (1)
21.30 ПРОФУТБОЛ
22.40 Х/ф «Однажды в 

Америке» (2)
03.10 Сумасшедшая 

скрытая камера
03.50 Х/ф «Горы дымят» (1)

TV1000 ACTION
03.00 Фильм ужасов «Из 

под земли»
05.00 Драма «Провокатор»
07.00 Комедия «Обо-

ротни»
09.00 Фильм ужасов 

«Лихорадка. Весеннее 
обострение»

11.00 Боевик «Ангел тьмы»
13.00 Боевик «Суперге-

ройское кино»
15.00 Боевик «Вампирша»
16.50 Комедия «На трез-

вую голову»
19.00 Драма «Окись»
21.00 Боевик «Нападение 

на 13-ый участок»
23.00 Мягкая эротика 

«Игривые коленки»
00.30 Мягкая эротика 

«Частные уроки»

ДОМ КИНО
02.00 Х/ф «Суходол» 16+
03.30 Х/ф «Граффити» 16+
05.35, 16.05 Сериал «Само-

званцы» 16+
06.25, 17.00, 01.00 Сериал 

«Военная разведка. 
Первый удар» 16+

07.20, 16.00, 17.50, 01.55 
«Окно в кино»

07.25 Х/ф «Нормандия - Не-
ман» 12+

09.20 Х/ф «Пришла и 
говорю»

10.50 Х/ф «Плюс один» 16+
12.30 Сериал «Встречная 

полоса» 16+
17.55 Х/ф «Семейка Ады» 

16+
19.30 Х/ф «Вий» 12+
20.45 Х/ф «Земля, до вос-

требования» 12+
23.15 Х/ф «Строится мост»

ЮМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

ская академия»
05.25 Смех с доставкой 

домой
07.30 «Бодрое утро»
08.35, 10.50 «Минутка для 

ребенка»
09.00 Мультсериал 

«Злобный»
10.00 Мультсериал «Га-

лактический футбол»
11.00 Мультсериал 

«Сокровища острова 
черепах»

12.00, 18.00 Сериал «От-
чаянные родители»

13.00 «Гуморины из 
торбины»

15.00 «Битва анекдотов»
15.30 «33, 19.00 м2»
16.00 Х/ф «Суперполицей-

ские из Майами»
19.40 Сериал «Элен и 

ребята»
20.40 Х/ф «Френки и Джон-

ни женятся»

MAXXI-TV
06.30, 17.45, 23.50 

MaxxiМузыка
07.50 «Сбросим лишнее»
08.10 «Сделано руками»
08.50, 18.30 Йога
09.35, 12.20 Союзмуль-

тфильм
10.20 «Джунгли шоу-

бизнеса»
10.55, 21.10 «Выдающиеся 

мужчины»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.50 «5 идей для детской»
13.00, 22.00 «Все про все»
14.20 «Фестиваль «ТВ Старт»
15.15 Телеювелирторг
17.15 «Тур-Гламур»
18.00 «Время для себя»
19.05 Х/ф «Женщина, кото-

рая поет»
21.15 «Женские откро-

вения»
22.10 Портретные очерки. 

Нонна Мордюкова
23.05 «КиноМакси»
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ПОНЕДІЛОК, 19 листопада ВІВТОРОК, 20 листопада СЕРЕДА, 21 листопада ЧЕТВЕР, 22 листопада П’ЯТНИЦЯ, 23 листопада СУБОТА, 24 листопада НЕДІЛЯ, 25 листопада
СПОРТ 1

06.30, 18.35 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Утрехт - 
Твенте

08.30, 23.55 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Андерлехт - 
Кортрейк

10.25, 01.50 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. УНИКС - Азовмаш

12.20, 03.35 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

12.55, 04.05 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Кардифф Сити - 
Мидлсбро

14.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - США

16.45 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Черкаские 
Мавпи - БК Киев

20.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор 13-го тура

21.30 Англия. Обзор Футболь-
ной лиги

22.05 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Черкаские 
Мавпи - БК Днепр

СПОРТ 2
07.30 Футбол. Россия. Пре-

мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
ЦСКА - Амкар

09.20 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 
2012-2013. Кардифф Сити - 
Мидлсбро

11.10, 17.25, 23.40 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

11.40, 02.10 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия - США

13.35 Баскетбол. Еврокубок. 
Регулярный сезон. 2-й тур. 
Азовмаш - Валенсия

15.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Аякс - 
Венло

18.00, 05.00 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Андерлехт - 
Кортрейк

20.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. УНИКС - Азовмаш

21.55, 04.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

23.00 Футбол. Англия. Обзор 
Футбольной лиги

00.20 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Черкаские 
Мавпы - БК Днепр

EUROSPORT
09.30, 19.15, 21.45 Вот это 

да!!! 0+
09.45 Автоспорт. 0+
10.00 Автоспорт. WTCC. 0+
11.00, 17.00 Прыжки на лыжах. 

Летний Гран-при. Висла 
(Польша). 0+

12.00, 17.45 Прыжки на лыжах. 
Летний Гран-при. Курша-
вель. 0+

13.00, 20.00, 00.30 Снукер. 
Европейский тур. Болгария. 
Финал. 0+

14.00 Автоспорт. WTCC. Раунд 
24. 0+

15.00 Фигурное катание. Гран-
при. Франция. 0+

16.00 Футзал. Кубок мира. 
Тайланд. Финал. 0+

18.30, 23.45, 01.45 Футбол. Евро-
голы. Журнал. 0+

22.05 Про рестлинг. Обзор 
WWE. 0+

22.45 Про рестлинг. Винтажная 
коллекция. США. 0+

02.30 Технический перерыв...

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 10.00, 22.45, 01.00, 

03.00 Футбол NEWS
06.10 Таврия - Днепр. Чемпио-

нат Украины
08.10 Ильичевец - Металлист. 

Чемпионат Украины
10.25, 15.10 Журнал. Лига Чем-

пионов УЕФА
10.50 Барселона - Сарагоса. 

Чемпионат Испании
12.45 Док.сериал «Выдающи-

еся футбольные тренеры 
мира». Боб Пейсли

13.10 Металлург Д - Динамо. 
Чемпионат Украины

15.40 Реал - Атлетик. Чемпионат 
Испании

17.40 Чемпионат Испании. 
Обзор тура. Премьера

18.40 Чемпионат Италии. 
Обзор тура. Премьера

19.30, 20.45 «Лига Чемпионов: 
обратный отсчет»

20.00 LIVE. Пресс-конференция 
М. Луческу. Лига Чемпионов 
УЕФА

20.30 LIVE. Тренировка ФК 
«Шахтера». Лига Чемпионов 
УЕФА

20.55 Чемпионат Германии. 
Обзор тура. Премьера

21.55 LIVE. Вест Хэм - Сток Сити. 
Чемпионат Англии

23.55 Чемпионат Англии. 
Обзор тура. Премьера

01.15 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

02.15 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

03.15 Чемпионат Германии. 
Обзор тура

04.15 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

05.15 Программа передач

СПОРТ 1
06.00, 21.35 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Аякс - 
Венло

07.55 Англия. Обзор Футболь-
ной лиги. ?

08.30, 18.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор 13-го тура

09.35 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. ЦСКА - Амкар

11.30, 01.20 Баскетбол. Супер-
лига Украины. БК Черкаские 
Мавпи - БК Днепр

13.35 Англия. Обзор Футболь-
ной лиги

14.10 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Андерлехт - Кортрейк

16.05 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. УНИКС - Азовмаш

19.05 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 
2012-2013. Кардифф Сити - 
Мидлсбро

21.00 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

23.30 Баскетбол. Еврокубок. 
Регулярный сезон. 2-й тур. 
Азовмаш - Валенсия

02.55 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Лестер - Ноттингем 
Форест

04.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

05.40 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Андерлехт - Брюгге

СПОРТ 2
06.55 Футбол. Россия. Пре-

мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Динамо (М) - Зенит

08.45, 20.20 Баскетбол. Супер-
лига Украины. БК Черкаские 
Мавпы - БК Днепр

10.35, 03.15 Футбол. Англия. 
Обзор Футбольной лиги

11.10, 03.50 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. УНИКС - Азовмаш

13.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

14.35, 22.55 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Кардифф Сити - 
Мидлсбро

16.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Утрехт - 
Твенте

18.20, 05.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия - США

22.15 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

00.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Аякс - 
Венло

02.45 Гольф. Первый украин-
ский опыт

EUROSPORT
09.30, 14.15, 20.00 Футбол. 

Евроголы. Журнал. 0+
10.15, 13.00, 16.00, 19.00, 01.00, 

02.00 Вот это да!!! 0+
11.00, 17.00 Прыжки на лыжах. 

Летний Гран-при. Германия. 
0+

12.00, 18.00 Прыжки на лыжах. 
Летний Гран-при. Хакуба. 
(Япония). 0+

14.00 Конный спорт. 0+
15.00, 20.45 Футзал. Кубок мира. 

Тайланд. Финал. 0+
22.00 Бокс. Поветкин - Рахман. 

0+
00.00 Автоспорт. GTA. 0+
00.15 Автоспорт. WTCC. 0+
00.45 Автоспорт. 0+
02.30 Технический перерыв...

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 02.35, 03.40 Футбол 

NEWS
06.10, 11.55 Чемпионат Герма-

нии. Обзор тура
07.05, 11.00, 14.45 Чемпионат 

Англии. Обзор тура
08.10 Металлург Д - Динамо. 

Чемпионат Украины
10.00, 15.40, 18.00 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20, 14.00 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
13.00, 16.00, 04.00 Чемпионат 

Испании. Обзор тура
16.55 Журнал. Лига Чемпионов 

УЕФА
17.20, 18.15, 19.45, 21.00, 22.45, 

23.45 Ночь Лиги Чемпионов: 
главный матч

18.45 LIVE. Спартак - Барселона. 
Лига Чемпионов УЕФА

21.30 LIVE. Лучшие моменты 
матчей. Лига Чемпионов 
УЕФА

00.30 Обзор дня. Лига Чемпио-
нов УЕФА. Премьера

01.45 Ювентус - Челси. Лига 
Чемпионов УЕФА. Премьера

05.00 Программа передач

СПОРТ 1
07.35 Гольф. European Tour 

Weekly. Обзор
08.05, 17.55, 03.20 Футбол. Рос-

сия. Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013. Обзор

08.40, 01.30 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Кардифф Сити - 
Мидлсбро

10.35, 23.35, 04.05 Футбол. Рос-
сия. Премьер-Лига. Динамо 
(М) - Зенит

12.25, 18.25 Англия. Обзор 
Футбольной лиги

13.00 Баскетбол. Еврокубок. 
Регулярный сезон. 2-й тур. 
Азовмаш - Валенсия

14.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

16.00 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Андерлехт - Кортрейк

18.55 Баскетбол. Еврокубок. 
Групповой турнир. Банвит - 
Азовмаш. LIVE

21.00 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

21.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Утрехт - 
Твенте

СПОРТ 2
07.30, 18.15 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

08.30 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

09.05 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

09.40 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Андерлехт - Кортрейк

11.30, 00.00 Теннис АТР. 
Malaysia Open. 1/2 финала. 
Нишикори - Монако

14.30, 02.50 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Динамо (М) - Зенит

16.20 Баскетбол. Еврокубок. 
Регулярный сезон. 2-й тур. 
Азовмаш - Валенсия

19.25, 04.35 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Кардифф Сити - 
Мидлсбро

21.20 Баскетбол. Еврокубок. 
Групповый этап. Банвит - 
Азовмаш

23.15 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

EUROSPORT
09.30 Автоспорт. GTA. 0+
09.45, 20.30 Конный спорт. 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.30 

Вот это да!!! 0+
11.00, 17.00 Прыжки на лыжах. 

Летний Гран-при. Хакуба. 
(Япония). 0+

12.00, 18.00 Прыжки на лыжах. 
Летний Гран-при. Алматы. 
0+

14.00 Фигурное катание. Гран-
при. Франция. 0+

15.00, 01.30 Снукер. Евро-
пейский тур. Болгария. 
Финал. 0+

19.55 Кампус. Журнал. 0+
21.35 Гольф. 0+
22.35 Гольф. P.G.A Tour. 0+
23.10 Избранное по средам. 0+
23.30 Олимпийский журнал. 

0+
02.30 Технический перерыв...

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 07.55, 00.50, 03.00 Футбол 

NEWS
06.10, 16.00 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
06.55 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
08.10 Нордшелланд - Шахтер. 

Лига Чемпионов УЕФА. 
Премьера

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE

10.25 Лучшие моменты матчей. 
Лига Чемпионов УЕФА

12.20, 01.05 Спартак - Барсело-
на. Лига Чемпионов УЕФА

14.15, 21.10, 03.15 Обзор дня. 
Лига Чемпионов УЕФА

16.45, 22.50 Нордшелланд - 
Шахтер. Лига Чемпионов 
УЕФА

18.40 «Один на один с Гамулой». 
А. Семененко. Премьера

19.10 Ювентус - Челси. Лига 
Чемпионов УЕФА

04.35 Чемпионат Германии. 
Обзор тура

05.35 Программа передач

СПОРТ 1
06.00 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. УНИКС - Азовмаш
07.55, 15.15, 01.45 Баскетбол. 

Журнал Суперлиги
08.30, 19.40 Англия. Обзор 

Футбольной лиги
09.05, 03.20 Баскетбол. Евро-

кубок. Групповой турнир. 
Банвит - Азовмаш

11.00 Гольф. European Tour. DP 
World Tour Championship. 
Дубаи, ОАЭ. Первый день. 
LIVE

15.55 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Днепр - Химик

17.45, 05.35 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. ЦСКА - 
Амкар

20.15 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

20.50 Гольф. European Tour. DP 
World Tour Championship. 
Дубаи, ОАЭ. Первый день

02.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

05.05 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

СПОРТ 2
06.25 Баскетбол. Еврокубок. 

Групповый этап. Банвит - 
Азовмаш

08.15 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

08.45 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. УНИКС - Азовмаш

10.35 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

11.40, 00.45 Теннис АТР. Malaysia 
Open. 1/2 финала. Беннето 
- Феррер

13.35 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
ЦСКА - Амкар

15.25, 02.35 Гольф. European 
Tour. DP World Tour 
Championship. Дубаи, ОАЭ. 
1-й день

20.15 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

20.50 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Динамо (М) - Зенит

22.50 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Утрехт - 
Твенте

EUROSPORT
09.30, 02.00 Автоспорт. WTCC. 

0+
10.00, 13.00, 15.30, 16.30, 19.30, 

20.30 Вот это да!!! 0+
11.00 Прыжки на лыжах. Лет-

ний Гран-при. Германия. 0+
12.00 Прыжки на лыжах. Лет-

ний Гран-при. 0+
14.00 Снукер. Европейский тур. 

Болгария. Финал. 0+
17.30, 01.05 Плавание. Короткая 

дистанция. Франция. 0+
21.00, 21.30 Сильнейшие люди 

планеты. Джайнтс. Польша. 
0+

22.00 Боевые искусства. Бой-
цовский клуб. 16+

00.00 Покер...
02.30 Технический перерыв...

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 07.55, 02.15 Футбол NEWS
06.10, 12.20 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
07.10 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
08.10 Спартак - Барселона. 

Лига Чемпионов УЕФА
10.00, 15.40, 20.45 Футбол 

NEWS. LIVE
10.25 Байер - Металлист. Лига 

Европы УЕФА
13.20 Нордшелланд - Шахтер. 

Лига Чемпионов УЕФА
15.15 Futbol Mundial
16.00 «Один на один с Гамулой». 

А. Семененко
16.30 Металлист - Русенборг. 

Лига Европы УЕФА
18.30, 21.55, 00.00 Путь к 

Амстердаму
19.50 LIVE. Металлист - Байер. 

Лига Европы УЕФА
22.35 LIVE. Лучшие моменты 

матчей 22.11. Лига Европы 
УЕФА

00.15 Русенборг - Рапид. Лига 
Европы УЕФА. Премьера

02.30 Металлист - Байер. Лига 
Европы УЕФА

04.30 Обзор дня. Лига Чемпио-
нов УЕФА

05.50 Программа передач

СПОРТ 1
07.30 Англия. Обзор Футболь-

ной лиги
08.05, 15.10, 02.30 Гольф. 

European Tour Weekly. Обзор
08.35 Баскетбол. Еврокубок. 

Регулярный сезон. 2-й тур. 
Азовмаш - Валенсия

10.20 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги ?

11.00 Гольф. European Tour. DP 
World Tour Championship. 
Дубаи, ОАЭ. Второй день. 
LIVE

15.45 Баскетбол. Еврокубок. 
Групповой турнир. Банвит - 
Азовмаш

17.40 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Динамо (М) 
- Зенит

19.35, 05.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Аякс - 
Венло

21.30 Гольф. European Tour. DP 
World Tour Championship. 
Дубаи, ОАЭ. Второй день

03.00 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Андерлехт - Брюгге

СПОРТ 2
06.45, 22.55 Баскетбол. Журнал 

Суперлиги
07.20 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Аякс - 
Венло

09.10, 20.15 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

09.45 Футбол. Англия. Обзор 
Футбольной лиги

10.20 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Утрехт - 
Твенте

12.15, 23.35 Теннис АТР. Malaysia 
Open. Финал. Беннето - 
Монако

15.45, 04.50 Гольф. European 
Tour. DP World Tour 
Championship. Дубаи, ОАЭ. 
2-й день

21.00 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Андерлехт - Кортрейк

03.00 Баскетбол. Еврокубок. 
Групповый этап. Банвит - 
Азовмаш

EUROSPORT
09.35, 15.00, 19.15, 01.20 Плава-

ние. Короткая дистанция. 
Франция. 0+

10.00, 14.00, 16.00, 01.50 Вот это 
да!!! 0+

11.00 Прыжки на лыжах. Лет-
ний Гран-при. 0+

12.00 Прыжки на лыжах. Лет-
ний Гран-при. Франция. 0+

12.45, 16.30 Прыжки на лыжах. 
Кубок мира. Лиллехамер. 
Квалификация. 0+

17.15, 00.05 Прыжки на лыжах. 
Кубок мира. Лиллехамер. 0+

20.45, 21.15 Тимберспорт. 
Норвегия. 0+

21.45 Боулинг. 0+
22.45 Сильнейшие люди 

планеты. Болгария. 0+
23.45 Конный спорт. 0+
01.05 Автоспорт. WTCC. 0+
02.30 Технический перерыв...

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 00.55, 03.40 Футбол 

NEWS
06.10, 12.45 Металлист - Байер. 

Лига Европы УЕФА
08.10 Русенборг - Рапид. Лига 

Европы УЕФА
10.00, 15.40, 22.15 Футбол 

NEWS. LIVE
10.25 Лучшие моменты матчей 

22.11. Лига Европы УЕФА
12.20, 00.25 «Один на один с 

Гамулой». А. Семененко
14.40 Обзор матчей 23.11. Лига 

Европы УЕФА. Премьера
16.00, 17.45, 18.55, 20.00, 21.10 

Футбол LIVE
16.55 LIVE. Сталь - Зирка. Чемпи-

онат Украины. Первая Лига
19.10 LIVE. Черноморец - Крив-

басс. Чемпионат Украины
21.25 LIVE. Фортуна - Гамбург. 

Чемпионат Германии
23.25 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру. Пре-
мьера

23.55 Чемпионат Италии. Пре-
дисловие к туру. Премьера

01.10 Чемпионат Англии. Пре-
дисловие к туру. Премьера

01.40 Черноморец - Кривбасс. 
Чемпионат Украины

03.55 Сталь - Зирка. Чемпионат 
Украины. Первая Лига

05.50 Программа передач

СПОРТ 1
07.00 Футбол. Россия. Пре-

мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

07.35 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. УНИКС - Азовмаш

09.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

10.25, 03.40 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

11.00 Гольф. European Tour. DP 
World Tour Championship. 
Дубаи, ОАЭ. Третий день. 
LIVE

15.05, 04.10 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Азовмаш - Спартак

16.55 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 
2012-2013. Вулверхэмптон - 
Ноттингем Форест. LIVE

19.05 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Донецк - БК 
Днепр

20.55 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Гент - Зульте 
Варегем. LIVE

23.00 Гольф. European Tour. DP 
World Tour Championship. 
Дубаи, ОАЭ. Третий день

СПОРТ 2
09.30, 22.40 Гольф. European 

Tour Weekly. Обзор
10.00 Баскетбол. Еврокубок. 

Групповый этап. Банвит - 
Азовмаш

11.55 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Динамо (М) - Зенит

13.50, 01.15 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. УНИКС - Азовмаш

16.00 Гольф. European Tour. DP 
World Tour Championship. 
Дубаи, ОАЭ. 3-й день

20.45 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 
2012-2013. Кардифф Сити - 
Мидлсбро

23.15 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Гент - Зульте Варегем

03.05 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

03.40 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013

05.25 Теннис АТР. Malaysia 
Open. Финал. Беннето - 
Монако

EUROSPORT
09.30, 23.15 Прыжки на лыжах. 

Летний Гран-при. Кубок 
мира. Лиллехамер. 0+

10.15, 13.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Лиллехамер. 0+

11.30 Лыжные гонки. 10, 02.00 
км. Женщины. 0+

12.30 Санный спорт. Женщины. 
0+

13.45 Лыжные гонки. 15 км. 
Мужчины. 0+

14.45 Санный спорт. Пары. 0+
15.30, 15.45 Прыжки на лыжах. 

Кубок мира. Лиллехамер. 0+
17.45 Плавание. Короткая дис-

танция. Франция. 0+
19.00, 21.45, 22.00 Горные лыжи. 

Кубок мира. Женщины. 0+
20.15 Горные лыжи. Кубок 

мира. Мужчины. 0+
00.30, 00.45 Конный спорт. 0+
02.45 Вот это да!!! 0+
02.30 Технический перерыв...

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 23.45, 01.00, 03.10 

Футбол NEWS
06.10 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру
06.45 Чемпионат Англии. Пре-

дисловие к туру
07.15 Выпуск 390. Futbol 

Mundial. Премьера
07.45, 12.25 Предисловие к Чел-

си - Ман Сити. Чемпионат 
Англии

08.10 Металлист - Байер. Лига 
Европы УЕФА

10.00, 13.00, 15.40, 18.10, 21.45 
Футбол NEWS. LIVE

10.25 Нордшелланд - Шахтер. 
Лига Чемпионов УЕФА

12.30, 13.10, 14.15, 15.25, 15.45, 
17.55, 18.15, 19.15, 20.25 
Футбол LIVE

13.25 LIVE. Ворскла - Волынь. 
Чемпионат Украины

15.55 LIVE. Шахтер - Говерла. 
Чемпионат Украины

18.25 LIVE. Заря - Металлург Д. 
Чемпионат Украины

20.55 LIVE. Малага - Валенсия. 
Чемпионат Испании

22.55 LIVE. Бетис - Реал. Чемпи-
онат Испании

01.15 Шахтер - Говерла. Чемпи-
онат Украины

03.25 Заря - Металлург Д. 
Чемпионат Украины

05.20 Программа передач

СПОРТ 1
06.00 Футбол. Россия. Пре-

мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

06.35 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Донецк - БК 
Днепр

08.25, 15.20, 05.20 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

09.05 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Гент - Зульте Варегем

11.00 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 
2012-2013. Вулверхэмптон - 
Ноттингем Форест

12.55 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

13.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Рода - Аякс. 
LIVE

15.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. БК Донецк - Астана. LIVE

18.05 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига

20.00 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Говерла - БК 
Киев

21.50 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - 
Витесс

23.45 Гольф. European Tour. DP 
World Tour Championship. 
Дубаи, ОАЭ. Четвертый день

СПОРТ 2
08.50 Гольф. European Tour 

Weekly. Обзор
09.20, 17.35 Баскетбол. Журнал 

Суперлиги
10.00 Гольф. European Tour. DP 

World Tour Championship. 
Дубаи, ОАЭ. 4-й день. LIVE

15.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - 
Витесс. LIVE

18.15 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Рода - Аякс

20.10 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. БК Донецк - Астана

22.00 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013

00.00 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Говерла - БК 
Киев

01.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - 
Витесс

03.40 Гольф. Первый украин-
ский опыт

04.10 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Гент - Зульте Варегем

EUROSPORT
09.30, 14.30, 21.15, 02.00 Прыж-

ки на лыжах. Кубок мира. 
Лиллехамер. 0+

10.15 Лыжное двоеборье. Ку-
бок мира. Лиллехамер. 0+

11.30 Лыжные гонки. Мужчины. 
0+

16.30, 01.00 Биатлон. Кубок 
мира. 0+

18.00 Плавание. Короткая дис-
танция. Франция. 0+

19.00, 21.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Женщины. 0+

20.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Мужчины. 0+

22.45 Конный спорт. 0+
23.00 Фигурное катание. 

Япония. 0+
02.30 Технический перерыв...

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 22.45, 23.55, 02.10 

Футбол NEWS
06.10 Ворскла - Волынь. Чемпи-

онат Украины
08.10 Шахтер - Говерла. Чемпи-

онат Украины
10.00, 13.00, 17.30, 20.45 Футбол 

NEWS. LIVE
10.25 Журнал. Лига Чемпионов 

УЕФА. Премьера
10.50, 17.50 Предисловие к Чел-

си - Ман Сити. Чемпионат 
Англии

11.00 Док.сериал «Выдающи-
еся футбольные тренеры 
мира». Б. Шенкли. Премьера

11.30, 04.45 «Один на один с 
Гамулой». А. Семененко

12.00 Журнал. Лига Чемпионов 
УЕФА

12.25, 13.10, 14.15, 15.25 Футбол 
LIVE

13.25 LIVE. Ильичевец - Карпа-
ты. Чемпионат Украины

15.40 LIVE. Суонси - Ливерпуль. 
Чемпионат Англии

17.55 LIVE. Челси - Ман Сити. 
Чемпионат Англии

19.55 LIVE. Атлетико - Севилья. 
Чемпионат Испании

21.55 LIVE. Леванте - Барселона. 
Чемпионат Испании

00.15 Ильичевец - Карпаты. 
Чемпионат Украины

02.25 Челси - Ман Сити. Чемпи-
онат Англии

04.20 Док.сериал «Выдающи-
еся футбольные тренеры 
мира». Б. Шенкли

05.10 Программа передач
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g Кроссворд

По горизонтали:
1. Гравёр. 5. Пион. 8. Орда. 10. Разгром. 11. Сахар. 12. Бокс. 14. Сандал. 18. Аудит. 19. Акт. 20. Не-
вод. 22. Тяга. 24. Мать. 26. Банда. 28. Тир. 29. Молва. 30. Стакан. 34. Безе. 36. Клише. 37. Нивелир. 
38. Лето. 39. Ларь. 40. Трость.
По вертикали: 
2. Резон. 3. Верба. 4. Ромб. 5. Пассат. 6. Орхидея. 7. Брус. 9. Бритва. 13. Осада. 15. Арфа. 16. День. 
17. Лев. 21. Образ. 22. Тара. 23. Губа. 24. Мимика. 25. Толщина. 27. Нос. 28. Табель. 31. Тавро. 
32. Культ. 33. Нора. 35. Енот.

По вертикали:
2. Довод, разумное основание. 3. Раз-
новидность ивы. 4.  Параллелограмм, 
у которого две смежные стороны рав-
ны. 5. Устойчивое на протяжении года 
воздушное течение в тропических 
широтах над океанами. 6.  Тропиче-
ское растение. 7. Стержень, балка, кру-
глого или прямоугольного сечения. 
9.  Очень острый стальной нож для 
удаления волос. 13.  Окружение вой-
сками укреплённого места с целью его 
захвата. 15.  Струнный музыкальный 
инструмент. 16.  Промежуток времени 
в пределах суток. 17. Крупное хищное 
животное семейства кошачьих. 21.  В 
философии: результат и идеальная 
форма отражения предметов и явлений 
материального мира в сознании челове-
ка. 22. Упаковка для товара. 23. Грибок на 
стволах деревьев. 24. Способность произ-
вольно пользоваться движениями мышц 
лица. 25.  Протяжённость чего-нибудь в 
поперечнике. 27.  Орган обоняния, на-
ходящийся на лице человека, на морде 
животного. 28. Таблица, список чего-ли-
бо в определённом порядке. 31. Орудие 
для выжигания клейма на рогах или 
коже животных. 32.  Чрезмерное воз-
величение чего-либо или кого-либо. 
33.  Жилище животного. 35.  Хищный 
пушной зверёк.

По горизонтали:
1.  Рабочий, выполняющий рельеф-
ный рисунок на различных ма-
териалах. 5.  Многолетнее травя-
нистое растение. 8.  У тюркских 
кочевых народов в средние века: став-
ка хана. 10.  Разорение, опустошение. 
11.  Белое сладкое вещество. 12.  Муж-
ская причёска с коротко подстриженны-
ми висками и затылком. 14.  Вечнозелё-
ное тропическое дерево с ароматической, 
богатой эфирными маслами древесиной. 
18.  Проверка финансово-хозяйст-
венной деятельности организации. 
19.  Постановление общественных орга-
низаций. 20.  Большая рыболовная сеть. 
22.  Совокупность локомотивов, обеспе-
чивающих эксплуатацию подвижного со-
става. 24. Название монахини. 26. Группа 
людей, деятельность, поведение которых 
вызывает неодобрение окружающих. 
28. Специально оборудованное место для 
стрельбы по мишеням. 29. Общественная 
оценка чего-нибудь. 30. Стеклянный сосуд 
для питья цилиндрической формы без 
ручки. 34. Лёгкое воздушное пирожное 
из яичных белков. 36. Шаблонная фраза. 
37.  Геодезический прибор для опреде-
ления высот точек земной поверхности. 
38.  Время года между весной и осе-
нью. 39.  Большой открытый прилавок. 
40. Палка для опоры при ходьбе.

Вітаємо!

Реклама

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 «ЧГ» • 067-7437902

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
РАССРОЧКА 10 мес.

Телефон: 410-12-88
http:\\gordienko.uaprom.net

От имени выпускников  
Криворожского учебного центра  

Донецкого национального университета 
экономики и торговли  

имени Михаила Туган-Барановского 

поздравляем с замечательной датой – 10-летним юбилеем 
За прошедшие десять лет КУЦ ДонНУЭТ занял прочные позиции в системе 

образования. Знания, полученные в вузе, являются великолепной стартовой 
площадкой для построения дальнейшей карьеры в сфере торговли и ресто-
ранного хозяйства. Сегодня диплом ДонНУЭТ – свидетельство глубоких осно-
вательных знаний, надежная путевка в жизнь для нас, выпускников.

В этот славный юбилей желаем директору, всему профессорско-препода-
вательскому составу, сотрудникам КУЦ ДонНУЭТ дальнейшей плодотворной 
деятельности, сохранения высоких темпов развития, успешного претворения 
намеченных планов в жизнь, новых перспектив, творческих идей и смелых ре-
шений, а также активных талантливых студентов.

С уважением выпускники КНЦ ДонНУЭТ .

g Оголошення
Запрошуємо до конкурсу!

Управління комунальної власності міста виконкому міської ради 
оголошує конкурсний відбір страховиків орендованих об’єктів кому-
нальної власності міста, які будуть залучені до здійснення страхування 
майна комунальної власності міста протягом 2013 року.

Учасникам конкурсу необхідно надати в окремій папці до управ-
ління комунальної власності міста виконкому міської ради (50101,  
м. Кривий Ріг, пл.Радянська, 1, каб.246) наступні документи:

– лист-заяву на участь у конкурсі, складену за довільною формою і під-
писану керівником юридичної особи, в якій зазначені зобов’язання 
щодо страхової виплати у разі настання страхового випадку;

– засвідчені в установленому порядку копії:
1. установчих документів учасника конкурсу – фінансової установи; лі-

цензії на страхову діяльність учасника конкурсу – фінансової установи;
2. копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру – 

фінансової установи та філій у місті;
3. баланс суб’єкта господарювання (форма-2);
4. належним чином оформлену довіреність пред  ставнику інтересів 

страховика на конкурсі;
5. примірники договору страхування орендованого майна (1 прим.) 

та страхового полісу (сертифікату) орендованого майна (1 прим.);
а також надати інформацію щодо: початку фінансової діяльності по 

страхуванню майна у м. Кривому Розі; досвіду роботи страхової ком-
панії у страхуванні майна комунальної власності міста Кривого Рогу; 
кількість найманих працівників у м. Кривому Розі; наявної кількості 
укладених договорів страхування майна в місті Кривому Розі, стра-
хових виплат та відшкодувань, які здійснені у місті за 2011-2012 р.р. 

на час проведення конкурсу; наявності ліцензій на види страхування 
майна; рейтингу фінансової надійності страхової компанії; участі стра-
хової компанії у страхових асоціаціях в міжгалузевих об’єднаннях, регі-
ональних і галузевих союзах; наявності резервного капіталу страхової 
компанії.

Прийом заяв та належним чином оформлених документів до них 
здійснюється управлінням комунальної власності міста виконкому 
міської ради (50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, каб. 246).

Кінцевий термін прийняття заяв – 11 грудня 2012 року включно. 
Конкурс відбудеться  14 грудня 2012 року о 14.00, кімната 246 ви-
конкому міської ради (пл. Радянська, 1).

Довідки щодо оформлення конкурсної документації можна отри-
мати в управлінні комунальної власності міста виконкому міськради, 
кімн. 360, 361, тел. 74-54-53, 74-49-29, 74-43-97.

Конкурсна комісія.
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Актуальні вакансії від підприємств та підприємців
Станом на 9.11.2012 р.

Криворізький міський центр зайнятості.

Міськдовідка

Лікар
Зар. пл. 1 745,00 грн.
«КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

ЦИРК» (0564) 92-87-73
Головний механік

Зар. пл. 4 500,00 грн.
Машиніст конвеєра

Зар. пл. 2 500,00 грн.
Механік дільниці

Зар. пл. 4 300,00 грн.
ПАТ Центральний гірничо-збага-

чувальний комбінат ЦГЗК (056) 406-
83-13
Модельник дерев’яних моделей

Зар. пл. 2 500,00 грн.
Слюсар із складання металевих 
конструкцій 

Зар. пл. 1 800,00 грн. 
Токар-розточувальник 

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
ВАТ КриворіжНДПІрудмаш до-

слідний завод (0564)27-14-93
Електрогазозварник, 
лицювальник-плиточник 

Зар. пл. 1 624,00 грн. 
ВСП Криворізьке будівельно-мон-

тажне експл. управління ДП Придн. 
залізниця (056)408-32-79
Інженер з охорони праці 

Зар. пл. 1 400,00 грн. 
ДВНЗ «Криворізький будівельний 

коледж» (056) 462-82-28
Покрівельник рулонних покрі-
вель та покрівель із штучних 
матеріалів 

Зар. пл. 2 013,00 грн. 
Тракторист 

Зар. пл. 2 264,00 грн. 
ДКП ЖЕО №31 (0564) 50-30-71

Практичний психолог 
Зар. пл. 2 275,00 грн. 
ДКП КЗ Дитячий будинок № 2 

(0564)95-63-86
Лікар-ортопед-травматолог 

Зар. пл. 1 621,00 грн. 
ДКП КЗ Криворізька міська дитяча 

поліклініка №3 ДОР (0564) 53-21-53
Лікар з ультразвукової 
діагностики 

Зар. пл. 1 722,70 грн.
Слюсар-ремонтник 

Зар. пл. 1 935,45 грн.
ДКП КЗ Криворізький перинаталь-

ний центр зі стаціонаром Дн. обл. 
(0564) 53-01-62
Підсобний робітник 

Зар. пл. 1 207,44 грн.
ДКП КЗО КОЛІ для сільської молоді 

(0564)53-30-65
Лікар-педіатр 

Зар. пл. 2 700,00 грн. 
ДКП ОКЗО Криворізька СЗОШ 

школа-інтернат для глухих дітей 
(0564)66-12-40
Акомпаніатор 

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
ДОЧП Овація ПАТ Центральний 

ГЗК (0564)22-01-84, (056)406-68-01, 
(0564)38-49-09
Механізатор (докер-механіза-
тор) комплексної бригади на на-
вантажувально-розвантажу-
вальних роботах, робітник на 

низькокваліфікованих ручних 
роботах у сільському господар-
стві, тваринник 

Зар. пл. 1 200,00 грн. 
ДП «СТЕПОВЕ» (056) 401-72-64

Пресувальник електродної 
продукції 

Зар. пл. 2 480,00 грн. 
ДП ВСП Криворізький регіональ-

ний відділ матеріально-технічного 
постачання ДП Придніпр. залізниці 
(056)408-31-02
Водій навантажувача 

Зар. пл. 2 130,00 грн. 
ДПП Кривбаспромводопостачан-

ня (056)404-83-13
Лаборант (освіта) 

Зар. пл. 1 143,00 грн. 
ЗАКЛ ДПТНЗ Крив.центр профос-

віти робітничих кадрів торгівлі та 
ресторанного сервісу (62) (0564)26-
09-63
Керівник колективу (театраль-
ного, самодіяльного та ін.), ре-
жисер театралізованих заходів 
та свят 

Зар. пл. 1 424,00 грн. 
КЗ «ПК «КАРАЧУНИ» (0564) 27-07-

63
Лікар-інфекціоніст 

Зар. пл. 1 987,00 грн. 
Лікар-педіатр 

Зар. пл. 1 624,00 грн. 
Лікар-хірург 

Зар. пл. 2 132,00 грн. 
КЗ Криворізька міська дитяча лі-

карня №2 (0564) 71-66-34
Лікар-акушер-гінеколог 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
Лікар-анестезіолог 

Зар. пл. 3 050,00 грн. 
Лікар-ендокринолог 

Зар. пл. 1 580,00 грн.
Лікар-невропатолог 

Зар. пл. 1 700,00 грн.
КЗ Криворізька міська лікарня 

№5 Дніпропетровської обласної ради 
(0564)65-12-82
Сестра медична операційна 

Зар. пл. 1 267,00 грн. 
КЗ Міська клінічна лікарня №2 

ДОР (0564) 65-21-53
Водій автотранспортних засобів 

Зар. пл. 1 720,00 грн. 
КЗ «МСШМД» (0564) 26-06-17

Лікар-ортопед-травматолог 
Зар. пл. 1 621,00 грн. 
Комунальний заклад «Криворізь-

ка міська лікарня № 9» ДОР (0564) 
66-36-13
Бухгалтер 

Зар. пл. 1 480,00 грн. 
Комунальний заклад культури 

«Міський виставочний зал» (0564) 
90-24-38
Водій автотранспортних засобів 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
Машиніст екскаватора 

Зар. пл. 3 000,00 грн. 
Концерн Стальпромбуд (056) 401-

29-40
Двірник 

Зар. пл. 1 610,00 грн. 

КП «ЖЕО №20» (0564) 26-15-89
Електрогазозварник 

Зар. пл. 2 409,00 грн. 
КП ЖЕО №45 (056)407-26-30

Електрогазозварник 
Зар. пл. 2 507,00 грн. 
КП ЖЕО №8. (056)409-25-89

Електромонтер з експлуатації 
розподільних мереж 

Зар. пл. 2 117,00 грн. 
КП Криворізьке міськсвітло 

(0564)26-15-30
Лялькар 

Зар. пл. 1 992,00 грн. 
КП Криворізький міський театр 

ляльок (0564)26-61-45
Лікар-дезінфекціоніст 

Зар. пл. 1 673,00 грн. 
Начальник відділу 

Зар. пл. 4 629,00 грн. 
КП САНСЕРВІС (056) 401-03-72

Соціальний робітник 
Зар. пл. 1 600,00 грн. 
КУ «ТЦ СО у Дзержинському райо-

ні» (0564) 74-34-13
Соціальний робітник 

Зар. пл. 1 611,00 грн. 
КУ ТЦ СО у Довгинцівському райо-

ні (0564) 71-48-41
Завідувач господарства 

Зар. пл. 1 267,00 грн. 
Сестра медична 

Зар. пл. 1 197,00 грн. 
КУ Центр первинної медико-сані-

тарної допомоги № 4 КМР (056)410-
03-26
Лікар-педіатр 

Зар. пл. 1 460,00 грн. 
КУ Центр соціальної реабіліта-

ції дітей-інвалідів у м. Кривому Розі 
(0564)64-63-10
Помічник керівника (директора, 
начальника і т.ін.) установи 
виконання покарань 

Зар. пл. 1 300,00 грн. 
КФ ТОВ Венбест. (056)409-06-60

Головний бухгалтер 
Зар. пл. 2 420,00 грн. 
Міський комунальний заклад 

культури «Народний Дім» (0564) 26-
08-23
Лікар-трансфузіолог 

Зар. пл. 1 580,00 грн. 
Обласний комунальний заклад 

«Криворізька станція переливання 
крові» (056) 407-10-48
Сестра медична стаціонару 

Зар. пл. 1 491,25 
Обласний комунальний заклад 

«Психоневрологічний диспансер 
м. Кривий Ріг» (056) 440-80-74
Викладач (методи навчання) 

Зар. пл. 1 424,00 грн. 
ОКЗ «Криворізьке училище підви-

щення кваліфікації та перепідготов-
ки молодших (0564) 90-63-42
Лікар-інфекціоніст 

Зар. пл. 2 200,00 грн. 
ОКЗ Криворізький шкірно-вене-

ричний диспансер (0564) 64-02-41
Енергетик цеху 

Зар. пл. 2 386,00 грн. 

Слюсар-електрик з ремонту 
електроустаткування 

Зар. пл. 2 150,00 грн. 
ПАТ «Криворізький суриковий за-

вод» (056) 404-27-12
Вантажник 

Зар. пл. 2 409,00 грн. 
Водій автотранспортних засобів 

Зар. пл. 2 695,00 грн. 
Водій навантажувача 

Зар. пл. 1 824,00 грн. 
Слюсар з контрольно-вимірю-
вальних приладів та автомати-
ки (електромеханіка) 

Зар. пл. 1 684,00 грн. 
ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» 

(056) 404-98-21
Електромонтажник-налагоджу-
вальник, свердлувальник 

Зар. пл. 2 800,00 грн. 
Заточувальник,  
ливарник пластмас 

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
Маляр, слюсар з механоскла-
дальних робіт, слюсар із скла-
дання металевих конструкцій, 
токар-револьверник 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
Оператор верстатів  
з програмним керуванням 

Зар. пл. 2 350,00 грн. 
Правильник на машинах 

Зар. пл. 1 700,00 грн. 
Розмітник 

Зар. пл. 2 300,00 грн. 
Слюсар-інструментальник 

Зар. пл. 2 100,00 грн. 
Токар 

Зар. пл. 3 000,00 грн. 
ПАТ Електрозавод (0564) 95-84-

08, (0564) 50-12-10
Електромонтер з ремонту 
та обслуговування 
електроустаткування 

Зар. пл. 1 900,00 грн. 
Електрохімоброблювач,  
слюсар-інструментальник 

Зар. пл. 1 800,00 грн. 
Заточувальник 

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
Начальник (завідувач) 
виробничої лабораторії 

Зар. пл. 2 300,00 грн. 
Оператор верстатів з програм-
ним керуванням 

Зар. пл. 1 500,00 грн. 
Полірувальник лопаток 

Зар. пл. 2 200,00 грн. 
Токар 

Зар. пл. 2 800,00 грн. 
Токар-розточувальник, 
шліфувальник 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ПАТ КрТЗ «КОНСТАР» (056) 404-06-

22, (056) 409-32-29
Інженер

Зар. пл. 4 000,00 грн. 
Представник торговельний 

Зар. пл. 3 000,00 грн. 
Фахівець 

Зар. пл. 3 500,00 грн. 
ПАТ ХайдельбергЦемент Україна 

(056) 404-45-25, (056) 404-44-70
Вантажник 

Зар. пл. 1 200,00 грн. 

ПП «КЛІНІНГ-ЦЕНТР» (067) 638-
34-64
Головний інженер проекту, 
машиніст автовишки та 
автогідропідіймача 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ПП «Технопарк КР» (056) 401-10-07

Газозварник, машиніст екскава-
тора, машиніст крана автомо-
більного, монтажник будівель-
ний, покрівельник будівельний 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ПП Будівник Кривбасу (056) 401-

45-22
Фармацевт 

Зар. пл. 1 700,00 грн. 
ПП Гален (056) 440-18-23, (056) 

404-40-57
Кондитер 

Зар. пл. 1 250,00 грн. 
ПП Діалог оптіма (056) 442-67-54

Підсобний робітник 
Зар. пл. 1 300,00 грн.

Столяр 
Зар. пл. 1 400,00 грн. 
ПП Інтер’єр (056) 404-99-45

Водій автотранспортних засобів 
Зар. пл. 1 300,00 грн. 
ПП Одіум-Престиж (056) 401-48-08

Машиніст навантажувальної 
машини 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ПП Паккас (0564) 66-34-32

Перукар (перукар - модельєр) 
Зар. пл. 1 200,00 грн. 
ПП Самей (0564) 64-78-42

Електрослюсар (слюсар) черго-
вий та з ремонту устаткування 

Зар. пл. 3 800,00 грн. 
ПП Спецконтакт (0564) 50-22-60

Водій автотранспортних засобів
Зар. пл. 2 500,00 грн. 

Газорізальник, 
електрогазозварник 

Зар. пл. 2 800,00 грн. 
ПП Техбудальянс (0564) 71-50-55, 

(067) 630-36-07
Заступник директора 

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
Менеджер (управитель) в роз-
дрібній торгівлі непродовольчи-
ми товарами 

Зар. пл. 1 210,00 грн. 
ПП Токо Паритет (056)410-01-57

Апаратник пастеризації (молоч-
не виробництво) 

Зар. пл. 2 480,00 грн. 
Тракторист 

Зар. пл. 2 080,00 грн. 
ПРАТ «Криворізький міськмоло-

козавод № 1» (0564) 27-18-35
Токар 

Зар. пл. 2 200,00 грн. 
СП ПАТ ММК ім.Ілліча ГЗК Укрме-

ханобр. (056)404-80-53
Електромонтер з ремонту  
та обслуговування 
електроустаткування 

Зар. пл. 1 600,00 грн. 
Моторист бетонозмішувальних 
установок 

Зар. пл. 1 400,00 грн. 

ТОВ «БУДКОНСТРУКЦІЯ» (056) 401-
46-38
Виконавець робіт, майстер діль-
ниці, начальник дільниці 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
Електрозварник на автоматич-
них та напівавтоматичних ма-
шинах, слюсар із складання ме-
талевих конструкцій 

Зар. пл. 1 800,00 грн. 
Монтажник будівельний 

Зар. пл. 2 300,00 грн. 
ТОВ «МК-МОНТАЖ» (056) 404-85-62

Електромеханік з ліфтів 
Зар. пл. 1 422,00 грн. 
ТОВ «ПРОМЛІФТ» (0564)92-08-24

Головний бухгалтер 
Зар. пл. 2 500,00 грн. 

Складальник верху взуття 
Зар. пл. 1 800,00 грн. 
ТОВ «СТАЙЛІНГ-УКРАЇНА» (0564) 

72-15-26
Модельник виплавних моделей 

Зар. пл. 1 190,00 грн. 
Плавильник металу та сплавів 

Зар. пл. 1 250,00 грн. 
ТОВ «ШЛЯХПОСТАЧ КР» (0564) 39-

69-53
Лікар-стоматолог,  
лікар-стоматолог-терапевт 

Зар. пл. 1 600,00 грн. 
ТОВ Діадема (0564) 92-04-01

Електрогазозварник 
Зар. пл. 1 142,00 грн. 
ТОВ Дніпропромсінтез (056) 404-

44-74
Керуючий рестораном (кафе, 
їдальнею і т. ін.) 

Зар. пл. 1 850,00 грн. 
Покоївка 

Зар. пл. 1 445,00 грн. 
ТОВ Дружба Люкс (056) 409-82-10

Головний бухгалтер 
Зар. пл. 1 200,00 грн. 
ТОВ Дячок (0564) 65-13-14

Електрослюсар (слюсар) 
черговий та з ремонту 
устаткування, машиніст бурової 
установки, начальник дільниці 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
Помічник бурильника капіталь-
ного ремонту свердловин 

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
ТОВ Елко-буд (0564)92-99-22

Випробувач балонів 
Зар. пл. 2 000,00 грн. 
ТОВ ІВФ Ремтехгаз (056)404-15-80

Охоронник 
Зар. пл. 2 000,00 грн. 
ТОВ Інтерлок-Кривий Ріг (056) 

410-44-56, (056) 409-70-57
Інструктор з фізкультури, 
спортсмен-професіонал з виду 
спорту, тренер з виду спорту 
(федерації, збірної чи клубної 
команди, спортивної школи  
і т. ін.) 

Зар. пл. 3 000,00 грн. 
ТОВ Кривбасбаскет (056) 409-49-34

Підсобний робітник 
Зар. пл. 1 700,00 грн. 
ТОВ МЕТАЛОЦЕНТР СМАРТ (056) 

409-21-00

Виконком Криворізької міської ради оголошує конкурс  
на заміщення вакантних посад

В УПРАВЛІННІ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ  
СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

– головного спеціаліста відділу планування 
та техногенно-екологічної безпеки

Вимоги до претендентів: громадянство України, 
повна вища освіта відповідного професійного спря-
мування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магі-
стра чи спеціаліста, стаж роботи за фахом на служ-
бі в органах місцевого самоврядування чи держав-
ній службі на посадах провідного спеціаліста не мен-
ше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах 
управління не менше 3 років, вільне володіння дер-
жавною мовою, знання основних програм роботи на 
комп’ютері.

В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЙНО- 
ПРОТОКОЛЬНОЇ РОБОТИ

– спеціаліста І категорії відділу документо-
обігу

Вимоги до претендентів: громадянство України, 
повна вища освіта відповідного професійного спря-
мування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магі-
стра чи спеціаліста, без вимог до стажу роботи, вільне 
володіння державною мовою, знання основних про-

грам роботи на комп’ютері, почуття відповідальності, 
вміння працювати з людьми, коректність, оператив-
ність, дисциплінованість.

В УПРАВЛІННІ ОСВІТИ І НАУКИ
– спеціаліста І категорії фінансово-економіч-

ного відділу
Вимоги до претендентів: громадянство України, 

повна вища економічна освіта за освітньо-кваліфіка-
ційним рівнем спеціаліста чи бакалавра, без вимог до 
стажу роботи, вільне володіння державною мовою, 
знання основних програм роботи на комп’ютері.

Заяви до конкурсної комісії приймаються протягом 
30 днів із дня опублікування оголошення за адресою: 
50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, кімн. 226.

За додатковою інформацією щодо основних функ-
ціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці 
звертатися за телефонами:

74-66-28 (кадрова служба виконкому міської ради); 
74-49-32 (управління з питань надзвичайних ситуа-
цій та цивільного захисту населення виконкому місь-
кої ради); 74-29-12, 74-81-41 (управління освіти і науки 
виконкому міської ради); 74-37-78 (управління органі-
заційно-протокольної роботи виконкому міської ради).

g Офіційно
Запрошуємо до конкурсу!

Управління комунальної власності міста ви-
конкому міськради запрошує суб’єктів госпо-
дарювання усіх форм власності взяти участь у 
конкурсі на право укладення договору оренди 
об’єкта комунальної власності міста:

– нежиле приміщення загальною площею 51,5 
м2, вбудоване у підвал окремо розташованої нежи-
лої будівлі на вул. Федоренка, 5а, прим.17, балан-
соутримувач – управління комунальної власності 
міста виконкому міської ради.

Істотні умови конкурсу:
– найбільший відсоток розміру орендної плати 

до вартості об’єкта, визначеної експертним шля-
хом, порівняно зі стартовим;

– ефективне використання об’єкта оренди за 
цільовим призначенням відповідно до видів ді-
яльності; належне утримання об’єкта оренди;

– найбільший розмір загальної вартості робіт з 
відновлення експлуатаційного стану об’єкта;

– створення та збереження нових робочих 
місць; створення безпечних та нешкідливих норм 
експлуатації об’єкта і умов праці;

– ужиття заходів для захисту навколишньо-
го середовища з метою дотримання екологічних 

норм експлуатації об’єкта;
– своєчасне і у повному обсязі внесення оренд-

ної плати з урахуванням індексу інфляції;
– забезпечення страхування об’єкта оренди 

на весь період оренди, пожежної безпеки та його 
охорони;

– оформлення документів про сплату за зем-
лю, на якій розташований об’єкт оренди;

– без права передачі в суборенду.
Кінцевий термін прийняття заяв та конкурсної 

документації – 28.11.2012 року.
Дата, час та місце проведення конкурсу – 

30.11.2012 року о 14.00, кімната 246 викон-
кому міської ради (пл. Радянська, 1).

Учасникам конкурсу необхідно надати до 
конкурсної комісії заяву на участь у конкур-
сі, пропозиції щодо використання об’єкта, за-
печатані у конверті з написом «На конкурс», та 
належним чином оформлену конкурсну доку-
ментацію. Довідки щодо оформлення конкурс-
ної документації можна отримати в управлінні 
комунальної власності міста виконкому місь-
кої ради (пл. Радянська, 1, кімн. 361, 360, тел. 
74-49-29, 74-43-97).

Конкурсна комісія.
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Архіваріус

Добірку підготував Володимир БУХТІЯРОВ, тел.: 097-280-18-76.

g Фотообрази минулого

Память  
о человеке  
в буденовке
«Дорогому брату Арка-
дию от Л.И. Срибника, 
г. Палдиски (Эстония). 
13.02.41 г.». Это все, что 
сохранилось в память о 
еще одном криворожани-
не, погибшем на фронте. 
Лев Срибник родом из  
с. Логишн Минской губер-
нии. Родился в разгар  
1-й мировой войны: 1915 г. 

В раннем детстве родители вы-
везли его из прифронтовой полосы в 
Кривой Рог. Та война – первая миро-
вая бойня – до наших краев, к сча-
стью, не дошла. Смышленый паренек 
учился в неполной средней школе. 
Целых 7 классов смог окончить. До 
войны такое образование считалось 
«солидным». Многие с таким бага-
жом знаний в годы Великой Отечест-
венной войны полками и  дивизиями 
командовали. Лев больше учиться не 
мог. Нужно было помочь семье. Та-
кая проблема существовала в 30-х у 
многих. Срибник-младший выучился 
на электрослесаря. Практически сто-
ял у истоков массовой электрифика-
ции Кривого Рога. Лев Срибник хотел 
больше знать о своей профессии. По-
ступил на вечернее отделение Кри-
ворожского электромеханического 
техникума. Окончить это учебное за-
ведение не смог.

 Его в июне 1940 года призвали 
в армию. Новобранца провожали 
целой улицей со двора Криворож-
ского горвоенкомата. Призывни-
ки и не знали, куда их везут. Толь-
ко по названиям станций знатоки 
гео графии определили – на запад. 
Так и получилось. Позади остались 
родная Украина, родина Льва Сриб-
ника – Белоруссия, а поезд мчал 
дальше. Команда «Выгружаться!» 
прозвучала только в Эстонии. Там 
на сборном пункте криворожанина 
Срибника определили в команду 
связистов в гарнизон г. Палдиски. 
Тревожные времена переживали те 
прибалтийские земли. Мягко гово-
ря, далеко не все местные жители 
радовались вводу полков Красной 
Армии на их территорию. Нелегко 
приходилось бойцам и  команди-
рам РККА служить в тех условиях. 
Родные Льва Израилевича говори-
ли автору этих строк, что он написал 
несколько писем из Эстонии, Н-ской 
воинской части. К сожалению, они 
не сохранились. 

И вообще, эта семья очень по-
страдала в той войне. Переписка 
прервалась с началом боевых дей-
ствий. До сих пор неизвестна судь-
ба красноармейца Л.И. Срибника. 
Он числится пропавшим без вести. 
Эта фотография в буденовке – все, 
что сохранилось и дошло до наших 
дней. И те четыре коротких строчки, 
написанные рукой солдата 1941-го 
года.

Спільний 
інтерес

Ці жінки пра-
цювали в місь-
кій житловій 
кооперації. Що-
вечора та по не-
ділях зустрічали-
ся в гуртку. Хто 
шив, кроїв, хто 
моделі виготов-
ляв... Фото від 
16.05.1937 року.

Нелегкі часи 
пережила країна 
та ці молодиці. 
Уже почалася ла-
вина арештів та 
репресій. Не дай 
Боже такому по-
вторитися…

Без коментарів
ФОТО №1

Текст до цього фото короткий – 1932-й. У 
центрі (праворуч від хлопчика) – Дмитро Лах-
тін. Відомо також, що він працював на заводі 
«Криворіжсталь».

Подарунок від магната
ФОТО №2

Коли  помер криворізький рудопромисловець 
Колачевський, юристи відкрили його особистий 
сейф. А там – заповіт. Ось цей будинок він пере-
давав громаді. Деякий час там знаходилася руд-
нична контора, а після 1917 року – дитячий са-
док. На фото 1931 року саме й бачимо персонал, 
що опікувався малечею. Цю споруду криворіжці 
втратили під час війни. Публікується вперше.

Ми з тридцятих
ФОТО №3

Ось так лозуватці зустріли 7 листопада 1934 
року. До центру подій людей звозили із сіл, що 
підпорядковані Лозуватській сільраді. Леген-
дарні «полуторки» саме на початку 30-х по-
чали масово надходити до замовника. Вони з 
роками винесуть на своїх двигунах та кузовах 
весь тягар Великої Вітчизняної війни. У листо-
паді 1934 року ці відкриті люди не знали, що їх 
чекає. А поки вони радіють можливості зібра-
тися разом. Хто пригадував події буремних 
років революції та громадянської, хто з гід-
ністю проніс транспарант. Люди вірили в май-
бутнє. Фото І. Трюхана. Публікується вперше.

Так розважалися
ФОТО №4

1929-й рік. Парк рудні ім. Леніна. То було місце 
справжнього тяжіння. І гірників, і молоді, і лю-
дей літніх. Фотограф міг запропонувати ось та-
кий фон. Зоя Максимець, красуня і спортсменка 
(праворуч), погодилася сфотографуватися. Мож-
на сказати, що вона стояла біля витоків гандболу 
в Кривому Розі. Публікується вперше.

№1

№2

№3 №4
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Не маю права так казати
Зустріч була випадковою – 

прямо посеред проспекту, 
як мовиться, ніс до носа, мало 
не зіштовхнулися. А як поба-
чились, то щиро один одному 
зраділи. В університеті ніби не 
дуже товаришували, але через 
стільки років зустрітись були 
по-справжньому раді. Як го-
диться, зайшли до кав’ярні 
неподалік, перехилили по ке-
лиху за минулі часи, розгово-
рилися.

– То ти як, Андрію? Як бачу, 
змужнів, де й подівся той ху-
дорлявий із завжди нечеса-
ною чуприною, що був колись.

– Та й ти, Саньок, нівроку. 
Бач яку пику собі наїв, – під-
моргнув з посмішкою.

– Це все від сидячої робо-
ти. Я ж на фірмі працюю, за 
комп’ютером цілісінький день 
просиджую.

– Та я теж сиджу переважно, 
і нервів вистачає. Я в банку за-
раз, провідним спеціалістом 
кредитного відділу.

–  Андрію, мені тебе сама 
доля послала. Якраз потрібна 
консультація кредитного фа-
хівця. Пиво – з мене!

– Та які там рахунки поміж 
своїми. Кажи – що треба? За-
раз і прикинемо, що й до чого.

– Річ ось у чому – одружив-
ся я років кілька тому.

 – Вітаю.
– Дякую. Лишень свого кут-

ка в нас немає. Треба щось ку-
пити, бо вже й жінка нервує, 
не хоче разом із моїми далі 
жити, хоче сама собі в хаті 
господаркою бути.

– Це зрозуміло, кожна жін-
ка таке хоче. На що націлився, 
Саньок?

– Та щось двокімнатне, тисяч 
до п’ятнадцяти доларів. Трохи 
назбирали, але самотужки не 
впораємось. Грошенят не ви-
стачає. А тут якраз тебе зу-
стрів. Гріх такою нагодою не 
скористатись. Поясниш?

– Само собою. Зараз при-
кинемо. За стовідсоткову точ-
ність розрахунків не поручу-
ся, але туди-сюди, плюс-мінус 
тисяча можу полічити, як мо-
виться, не підводячись із-за 
столу. То скільки тобі треба? 
Тільки врахуй, що кредити 
видаються лише гривнями.

– Ну тоді тисяч сто, гадаю, 
вистачить.

– Офіційно на своїй фірмі 
працюєш?

– Звичайно. Нема дурних 
робити по-чорному.

– Це полегшує справу.

Однокашник дістав кулько-
ву ручку з кишені й тут же, на 
серветці, став вимальовувати 
стовпці цифр, допомагаючи 
собі калькулятором на мобілці.

– Готово. Якщо ти візьмеш 
сто тисяч на максимальний 
строк за мінімальною став-
кою, тоді щомісяця сплачува-
тимеш щось близько трьох з 
половиною тисяч, доки весь 
кредит не погасиш.

– Повтори ще раз – скільки 
на місяць?

– Три з половиною тисячі.
– Далебі, нічогенько вихо-

дить. Чи не забагато буде?
– Це я тобі порахував за най-

більш прийнятними тарифа-
ми, як мовиться, для своїх. В 
іншому разі було б ще більше.

– А скільки мені сплатити 
вашому банку на загал дове-
деться?

– 270 тисяч.
– Скільки?!
– 270.
– Та чи не подуріли ви там, у 

своєму банку?! Беру сто тисяч, 
а віддаватиму майже триста 
тисяч?! Утричі більше???

– А що ти хочеш? Це банк, 
він на цьому заробляє.

Саньок замовчав, потім 
рвучко підвівся й пішов до 
стійки. Повернувся звідти з 
двома кухлями бурштинового 
напою.

– Дякую тобі за старан-
ня, Андрію. Ось твоє пиво, 
але, знаєш, не буду я з вами 
зв’язуватись. Почепити собі 
такий гембель на шию, щоб 
стільки років усю получку вам 
віддавати, – ні, на таке ніколи 
не погоджусь. Простіше жін-
ку втихомирити, аніж по три 
з половиною тисячі віддавати, 
щоб триста колись повернути.

– А може, й більше.
– Як, ще більше?
– Дуже може бути. Бо банк, 

наш у тому числі, має право змі-
нювати умови кредитного дого-
вору. На свою, звісно, користь і 
чи не в будь-який момент.

– Тож триста тисяч – це не 
межа?

– Коли чесно – то ні, може й 
більше бути. Як загальна сума 
до виплати, так і розмір щомі-
сячних платежів. За свою ба-
гаторічну роботу чого тільки 
від клієнтів не наслухався, і 
сльози, і крики, і сварки, і на-
віть погрози. Але люди йдуть і 
продовжують брати кредити. І 
хоч не маю права такого каза-
ти, але тобі одному скажу – не 
бери кредит у банку. Ніколи, 
нізащо й ні за яких обста-
вин. Пам’ятаєш, як нас учили 
в університеті, що в Америці 
кредит звуть проданим май-
буттям? І чим далі працюю, 
тим більше в цьому перекону-
юся – праві вони, американці, 
це справді продане майбутнє, 
коли куплене у кредит – ще не 
твоє, а банку ти вже винен чи-
маленьку суму. Поміркуй про 
це на дозвіллі.

 – А тут і міркувати нічого 
– закрию своїй рота, та й усе.

Продане майбуття
(Квартирно-кредитний моветон)

Життя як життя

Е. МІСЦЕВИЙ.

Однокімнатні борги
– Хоч плач, Люсю, хоч смійся, 

але мене таки звільнили за 
скороченням штатів.

– Як за скороченням? Як звіль-
нили? А як же ми тепер житиме-
мо, як за квартиру банку платити-
мемо? – плач у слухавці ставав усе 
голоснішим, перетворюючись на 
скиглення.

– Нічого, якось протримаємося. 
А щодо квартири, то, швидше всьо-
го, її доведеться повернути банку, 
– сумно видихнув, – та знову пере-
їхати до твоїх батьків. Доки щось 
інше не підшукаємо. Бо платити за 
квартиру в нинішній ситуації у нас 
вже просто не вийде. Ми й так не 
дуже розкошували, а тут, після цьо-
го триклятого скорочення, зовсім 
сутужно буде. Але це треба якось 
пережити. І невдовзі – ось побачиш 
– усе налагодиться, все буде добре, 
і ми це все ще згадуватимемо з по-
смішкою. Я тобі обіцяю!

– Коли це все станеться…
У кабінет кредитного інспек-

тора несміливо зазирнула пара, 
певно, подружжя. Він окинув їх 
уважним поглядом, і пам’ять по-
служливо підсунула вихідні дані 
на відвідувачів – кілька років тому 
побралися, він працює якимсь ро-

бітником, на залізниці, зда-
ється, а вона… А хто ж вона, а, 
згадав, ніби нянечка у дитсадку.

Для проформи відкрив 
комп’ютер, аби надати більшої со-
лідності власній роботі, бездумно 
поклацав по клавіатурі, вдивляю-
чись у монітор, а потім перевів очі 
на них. Уже розуміючи, чого при-
йшли ці відвідувачі, – знову про-
ситимуть відстрочки кредитних 
платежів. Але здивувався, бо ті 
прохали не відстрочки, а повніс-
тю відмовлялись від кредиту.

– Розумієте, мене звільнили, – 
похмуро почав чоловік. – А тільки 
на жінчину платню ніяк не про-
тримаємось, та ще й кредит плати-
ти мусимо. Тож хоч і не хочеться, 
але ми відмовляємось від кварти-
ри, яку придбали за кредит. Може-
те забирати.

– Он воно що, – потер носа ін-
спектор. – Гадаю, це зважене рішен-
ня?

– Дуже зважене, – приречено під-
твердив відвідувач.

– Ну так, то й так. Хай буде по-
вашому, квартиру забираємо. А 
коли решту повернете?

– Яку решту? – прийшов час зди-
вуванню відвідувачів.

– Що за договором визначена. 
Осьдечки пункт 8.12 – прочитайте 
самі ще раз. Згідно з ним ви муси-
те повернути решту навіть у разі, 
коли не можете виплатити кредит.

– І скільки там лишилось? – пере-
зирнулось подружжя.

– Зараз, одну мить, – узявся за 
комп’ютер по-справжньому. – Пе-
ревірю ваші платежі та підсумую 
залишок.

Кілька митей клацав на клавіату-
рі та на калькуляторі, щось додавав 
і віднімав, і тільки потім виголосив:

– 170.
– Усього тільки, – радісно видих-

нули відвідувачі.
– Тисяч, – з притиском додав. – Та 

143 гривні. Себто загалом 170 тисяч 
143 гривні ви залишаєтесь винні 
нашому банку.

– Скільки-скільки? – ураз сполот-
нів чоловік. – Ми ж вам свою одно-
кімнатну квартиру віддаємо.

– Ви мене добре почули. Навіть з 
урахуванням того, що квартира пе-
реходить у власність банку, ви нам 
залишаєтесь винні 170143 гривні. 
Прострочення платежу – подальше 
збільшення боргу й дуже суттєві 
неприємності…

Гербове сподівання
– Олю, вони повинні нас зро-

зуміти. Вони мусять нас 
зрозуміти. Вони просто зобов’язані 
це зробити, бо ми ж – багатодітна 
родина. І цей будинок не нам потрі-
бен, а нашим дітям. А діти – це гор-
дість держави, це його майбутнє, – 
чоловік не стільки її переконував, 
скільки себе. – І лист, який ми віді-
шлемо аж туди, – тицьнув пальцем 
кудись угору, – нагадає тим злощас-
ним банкірам, що з державою жар-
ти погані. Вони ще покрутяться, 
як коропи на пательні. Там на них 
управу швиденько знайдуть!

Жінка сумно зітхнула, підводя-
чись з табурета. Обвела поглядом 
стіни кухні, до якої вже майже зви-
кла, і пішла вкладати свою четвірку 
спати, адже завтра трьом – до шко-
ли, а четвертого в дитсадок вести 
спозарання. Вона не поділяла чоло-
віків запал з листом «у верхи», але 
сподіватись вже справді не було на 
що. Третина мільйона, на яку пере-
творився кілька років тому взятий 
кредит, не просто пригнічувала, а 
придавлювала до підлоги. Від таких 
боргів, а ще від іронічно-улесливо-
го голосу в слухавці з нагадуван-
ням про потребу чергової оплати, 
хотілося впасти на долівку та вити 
на повні груди, як тій вовчиці. Тіль-
ки вовчиці не треба думати, за що 
вдягати-взувати малечу, що на тор-
мозок завтра кожному дати, як зе-
кономити, розглядаючи довжелезні 
ряди смачного в супермаркеті, чи 

як перешити одежину з більших, 
які з неї вже повиростали, на мен-
ших, яким ще дещо може згодити-
ся.

– Олю, все буде гаразд! – в очах 
чоловіка горіла непохитна впев-
неність. – Ось ти тільки послухай, 
що я тут написав, лишень дійди до 
глибин сказаного. Хіба ж вони не 
люди, хіба в них совісті немає. Ми 
ж не для себе, ми за державу пере-
ймаємось!..

На відповідь чекали так, ніби від 
цього залежить усе їхнє майбутнє. 
Хоча, за великим рахунком, так і 
було – від цього все дійсно й зале-
жало. Бо тоді, до кризи, здавало-
ся, що витягнуть, що впораються, 
що заради діточок своїх зможуть 
встояти. Лишень не так сталося, 
як гадалося. Криза, обвал курсу, 
здорожчання повсюдне й стрімке 
зростання кредитних платежів, тяг-
нути які вже стало несила.

Відповідь таки прийшла, загор-
нута в гарний конверт з великим 
тризубим гербом. У ньому вели-
чалися вони не інакше як вельми-
шановне панство, якому держава 
щиро вдячна за підтримку демо-
графічної програми, та перелічу-
валися вигоди й пільги, передбаче-
ні багатодітній родині. А ось щодо 
найважливішого, щодо кредиту 
триклятого, то був тільки один аб-
зац, уся думка в якому зводилась 
до того, що держава не втручаєть-
ся у взаємини між кредитодавцем 

та позичальником. І всі суперечки 
повинні вирішуватись або шляхом 
переговорів, або в судовому поряд-
ку, як це й передбачено чинним за-
конодавством.

– … – не стримався чоловік, до-
читавши відповідь до кінця. – Ось 
тепер нам повний…

– Не лайся вголос, діти почують, 
– обірвала його жінка. – Цим справі 
не зарадити.

– А чим зарадити? Чим? Де взяти 
не триста з чимось, а хоча б трид-
цять тисяч, щоб від нас відчепили-
ся бодай на якийсь час?

– Не знаю. Тільки сьогодні знову 
дзвонили з банку, нагадували. Обі-
цяли, що заберуть наш будинок, а 
нас викинуть на вулицю. А тебе, як 
позичальника, закриють у буцегар-
ні. Як ми тоді житимемо?

– А ось цього і я не знаю, – кинув 
листа додолу. – Я вже взагалі нічого 
не знаю…
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g Фізичні досліди

Рекордна вага
Візьми аркуш 
паперу, порожню 

скляну банку,  
дві бляшані банки.

1. Постав дві бляшані банки на 
відстані 30 см одна від одної.

2. Поклади зверху аркуш паперу, 
щоб вийшов «місток».

3. Постав наверх порожню скля-
ну банку. Папір не витримає ваги банки і 
прогнеться вниз.

4. Тепер зігни аркуш паперу гармошкою 
(рис. А, Б, В, Г).

5. Поклади цю «гармошку» на дві бляшані 
банки і постав на неї скляну банку (рис. Д). 
Гармошка не прогинається.

А Ви зможете скласти альбомний 
аркуш навпіл? А тепер ще раз навпіл? 

А 8 разів навпіл? Спробуйте!

А як думаєте, ви зможете скласти 8 разів 
навпіл аркуш формату А3? А ватман?

Цікаві посилання для дітей 
Сьогодні дуже популярне паперове констру-
ювання. З паперу роблять все – від маленьких 
«тюльпанів-орігамі» до роботів і машин в на-
туральну величину. Всі роботи безпечні, але 

будьте уважні – паперове конструювання 
дуже затягує і захоплюючий спосіб творчо 
провести вільний час.
http://cp.c-ij.com/en/contents/
1006/ – Canon Paper Craft,  3D поробки з 
паперу! 249 чудових моделей!
http://www.cubeecraft.
com/ – дуже кумедні іграшки!

Могутнє дихання
Візьми одежну вішалку, міцні нитки, 
книгу.

1. Прив'яжи книгу за допомогою ниток 
до одежної вішалки (див. рис.).

2. Повісь вішалку на білизняну мотузку.
3. Встань біля книги на відстані приблиз-

но 30 см. Щосили подми на книгу. Вона злег-
ка відхилиться від початкового положення.

4. Тепер подми на книгу ще раз, але ле-
генько. Як тільки книга трохи відхилить-
ся, подми їй услід. І так кілька разів.

Виявляється, такими повторювани-
ми легкими подихами можна зрушити 
книгу набагато далі, ніж один раз силь-
но подувши на неї.

g «Перлини» з вуст найменших

1. Сир. 2. Пасха. 3. Вистава. 4. Космонавт. 
 5. Серпень. 6. Клара. 7. Юда.

g Кросворд «Листопад»

Склала Ірина БОЛОНСЬКА.

g  Допомагає Інтернет

g Батькам на замітку

Чим зайняти малюка восени
Похмура погода, холодний вітер, мрячить дощ… На вулицю не 
хочеться навіть ніс висовувати… Що ж таке придумати, щоб з 
користю провести вдома час з дитиною? 

Створюємо прикраси
Назбирайте під 

час прогулянки різ-
нокольорові лис-
тя різноманітних 
форм, ягоди шип-
шини та горобини. 
Для маленьких мод-
ниць цікавим і захо-
плюючим заняттям стане створення при-
крас. Ягоди шипшини та горобини можна 
нанизати на нитку, вийдуть намисто або 
браслет. Сплетіть з різнокольорового лис-
тя вінок або барвисту гірлянду, яка стане 
відмінною прикрасою будинку.

Майструємо вироби
Восени божевіль-

ну кількість ідей 
можна втілити у ви-
готовленні виробів з 
природного матеріа-
лу. Влаштовуйте ви-
ставки ваших творінь 
і запрошуйте друзів 

та родичів. Саморобки можна вручати як 
подарунки-сувеніри родичам і близьким.

Осінній ліс вдома
Дитина любить малювати? Чудово! 

Виріжте листочки різних форм зі зви-
чайного білого паперу. Разом з дитиною 
розфарбуйте заготовки фарбами або 
олівцями і прикрасьте своїми творами 
стіну в дитячій кімнаті.

Гра «Вгадай-ка»
З малюками з допомогою дарів осені 

можна пограти в цікаву гру «Вгадай-

ка». Візьміть щільний мішечок, покла-
діть туди осінні дари: каштани, жолуді, 
шишки, камінчики. Нехай дитина про-
совує ручку в мішечок і на дотик вгадує, 
що за предмет взяла.

День неслухняності
Ну а якщо осінній 

дощик закінчився, 
а слідом за ним ви-
глянуло сонечко, 
– не пропускайте 
такої можливості, 
щоб насолодитися 
восени на вулиці. 
Влаштуйте день не-

слухняності. Наприклад, можна дозво-
лити дитині походити по калюжах. Зви-
чайно, попередньо треба екіпіруватися: 
надіти непромокальні штанці та гумові 
чоботи. Змайструйте з дитиною човен 
своїми руками і вирушайте в далеке пла-
вання по величезних калюжах.

Пікнік у лісі
Якщо осінній 

день видався те-
плим – неодмінно  
вирушайте в най-
ближчий ліс. По-
слухайте спів птахів 
і поспостерігайте за 
ними, зверніть ува-
гу дитини на дари 
природи, просто 
подихайте свіжим і чистим повітрям. Не 
забудьте взяти з собою щось з їжі і вла-
штувати в лісі невеликий пікнік, адже 
на свіжому повітрі у всіх апетит просто 
відмінний.

Доньці (2,5 року) 
задають дурне запи-

тання:
– Юлю, кого ти 
більше любиш 

– маму чи 
тата?

Вона, поду-
мавши:
– Маму.

– А може однаково?
– Так, тата однако-

во, а маму – більше!
* * *

Дочка (4,5 роки) пе-
ред сном розмовляє з 
собою вголос:

– Золото – це кра-
сиво. Ведмідь – це 
страшно. Золотий 

ведмідь – це страшно 
красиво.

* * *
Син у зоопарку за-

питує у батька:
– Тату, а якщо з 

клітки вирветься 
тигр і з'їсть тебе, 
то на якому автобусі 
мені їхати додому?

Дитяча сторінка
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Дивні звуки
Візьми дволітрову пляшку з-під ли-
монаду, монету, якою можна накри-
ти шийку пляшки, чашку води.

1. Поклади на кілька хвилин у морозильник 
порожню незакриту пляшку.

2. Змочи монетку водою.
3. Накрий монеткою вийняту з морозильни-

ка пляшку.
Через кілька секунд монетка починає підска-

кувати і, вдаряючись об шийку пляшки, вида-
вати звуки, що нагадують клацання. Монетку 
піднімає повітря, яке в морозильнику стисну-
лось і зайняло менший об'єм, а тепер нагрілось 
і почало розширюватися.

1. Молочноки-
слий продукт. 
2. Великдень. 
3. Театральний 
твір. 
4. Юрій Гагарін – 
перший ... . 
5. Місяць жнив. 
6. Жіноче ім’я. 
7. Хто зрадив 
Ісуса Христа?
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Наша кухня
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Развенчиваем 
мифы
1 Миф: взрыв желез-

ной тарелки. Упорно 
держатся утверждения, что же-
лезная тарелка может спрово-
цировать взрыв большой мощ-
ности (на самом деле, в худшем 
случае, она вызовет поврежде-
ние магнетрона из-за искрения).

Микроволновое излучение 
не может проникать внутрь 
металлических предметов, 
поэтому невозможно приго-
товить еду в металлической 
посуде. Металлическая посу-
да и металлические приборы 
(ложки, вилки), находящиеся 
в печи в процессе нагревания, 
могут вывести её из строя.

2 Миф: микровол-
новка приводит к 

потере питательных 
веществ. На самом деле 
любой процесс приготовления 
пищи приводит к потере пита-
тельных веществ и витаминов.

Микроволновка просто на-
гревает еду, в результате чего и 
происходит потеря (распад, ис-
парение и т.д.) части веществ.

3Миф: об аллергии. 
Миф об аллергии звучит 

так: микроволновая печь мо-
жет вызвать аллергию… на 
электромагнитные волны.

4 Миф: микровол-
новки радиоактив-

ны. Микроволновые печи не 
являются радиоактивными. 
Они, так же как и солнце, и огонь, 
просто нагревают еду. Печи из-
лучают микроволны, которые 
вызывают трение молекул воды 
(дипольный сдвиг), в результа-
те чего происходит нагревание.

5 Факт: в микровол-
новке нельзя на-

гревать яйца. Нельзя 
нагревать в микроволновой 
печи жидкость в герметично 
закрытых ёмкостях и целые 
птичьи яйца — из-за сильно-
го испарения воды внутри них 
создаётся высокое давление 
и, вследствие этого, они могут 
взорваться.

Из этих же соображений не-
желательно сильно разогревать 
сосисочные изделия, обтянутые 
полиэтиленовой плёнкой.

6 Факт: Воду в ми-
кроволновке мож-

но перегреть. Разогревая 
в микроволновке воду, следует 
соблюдать осторожность – 
вода способна к перегреванию, 
то есть, к нагреванию выше 
температуры кипения.

Перегретая жидкость спо-
собна почти мгновенно вски-
петь от неосторожного движе-
ния. Это относится не только к 
дистиллированной воде, но и к 
любой воде, в которой содержит-
ся мало взвешенных частиц.

Чем более гладкой и одно-
родной является внутренняя 
поверхность сосуда с водой, 
тем выше риск. Если у сосуда 
узкое горлышко, то велика ве-
роятность, что в момент нача-
ла кипения перегретая вода 
выльется и обожжёт руки.

7 Факт: В СССР выпу-
скались микровол-

новки. В СССР с середины 
80-х микроволновые печи вы-
пускались на заводах ЗиЛ (мо-
дель «ЗИЛ») и ЮжМАШ (моде-
ли «Мрия МВ», «Днепрянка-1» 
(1990 г., 32 литра, мощность 
2300 ватт, масса 40 кг, цена 
350 руб.), «Днепрянка-2»), но 
использовались в них импор-
тные магнетроны японского 
производства.

g Маленькие хитрости
Как вымыть СВЧ-печь без особых хлопот
Внутренняя поверхность микроволновой печи имеет специальное 
напыление, которое отражает СВЧ-волны. 

Это покрытие довольно тонкое, и его легко 
повредить. Поэтому грязь и жир, скопившие-
ся в камере СВЧ-печи, нельзя удалять с при-
менением соды и других абразивных средств. 
Микроволновку следует мыть мягкой тряпкой, 
слегка надавливая на стенки. Существует один 
хитрый прием, который позволяет вычистить 
микроволновку без усилий. В тарелку налить 
стакан воды, добавить в воду несколько до-

лек лимона или растворить 1 ч. л. лимонной 
кислоты. Тарелку поставить в печь и включить 
режим максимальной мощности. Через неко-
торое время жидкость начинает кипеть и ак-
тивно испаряться. Конденсируясь на стенках 
камеры, она распаривает грязь и жир до такого 
состояния, что их можно легко стереть влажной 
губкой или тряпкой. Лимон и вода прекрасно 
справляются и с запахами, и с загрязнениями.

СВЧ-КАРТОФЕЛЬ
Картофелины очистить 

(молодой картофель мож-
но не чистить, а только 
вымыть) разрезать на по-
ловинки или четвертуш-
ки и разложить на тарелке 
срезами вниз. При жела-
нии разрезать пополам 1 
зубок чеснока и натереть 
им тарелку. Посыпать со-
лью, перцем, мускатом. В 
тарелку плеснуть немного 
воды или залить картофе-
лины сметаной. Три сред-
ние картофелины потребу-
ют 5-6 минут готовки при 
мощности 600-700 Вт. По-
сыпать укропом.

СВЧ-ПЕЛЬМЕНИ
Зарубежные изготовите-

ли СВЧ-печек не знают, что 
такое пельмени, и в их ин-
струкциях нет такого экзо-
тического рецепта. Заморо-
женные пельмени сложите 
в плоскую посуду, плесните 
немного воды, добавьте ма-
сла и закройте крышкой или 
тарелкой. 20 штук требу-
ют 5-10 минут при 70%-ной 
мощности.

СВЧ-КАШИ
Особенно хорошо полу-

чаются в микроволновке 
каши: гречневая, рисовая, 
овсяная, кукурузная, ман-
ная. Крупяные каши полу-
чаются вкуснее и рассыпча-

тее, чем на плите, овсяная, 
манная и геркулес – очень 
нежные.

Макаронные изделия 
надо сразу заливать кипя-
щей водой и ставить в печь 
на время, указанное на 

упаковке. Экономия вре-
мени здесь не очень боль-
шая, но одной проблемой в 
жизни: как бы недоварить 
или переварить – у вас ста-
нет меньше.

СВЧ-РАГУ 
ИЗ ОВОЩЕЙ

Хозяйки знают, что ту-
шение овощного рагу – 
смеси нарезанных кабач-
ков, баклажанов, моркови, 
помидоров, сладкого перца 
и других овощных радо-
стей летнего стола на ма-
леньком-маленьком огне 
занимает до 4-5 часов и 

требует постоянного пе-
ремешивания и присмо-
тра, чтобы не подгорело. 
В микроволновой печи это 
блюдо отлично получает-
ся за 30 минут без всякого 
присмотра. Перемешивать, 

если вам неймется, мож-
но. Кроме перечисленных 
выше ингредиентов доба-
вить соль и растительное 
масло.

СВЧ-КОФЕ
Молотый кофе залейте 

200 г холодной воды и по-
ставьте в печку примерно на 
2 минуты при мощности 700 
Вт. Важно, что одновремен-
но равномерно прогревает-
ся вся масса, и можно без 
проблем и забот избежать 
бурного кипения, из-за ко-
торого исчезает кофейный 
аромат и нежная пенка.

Бисквит в чашке
Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.,
Молоко – 4 ст. л.
Масло раст-ное – 3 ст. л.
Какао-порошок – 2 ст. л.
Сахар – 2 ст. л.
Мука  – 4 ст. л.
Разрыхлитель – 1/3 ч. л.

Способ 
приготовления:

Вилкой в чашке последовательно смешайте: яйцо, 
сахар, какао, муку и разрыхлитель, растительное ма-
сло, молоко. Тщательно все перемешайте до получе-
ния жидкого теста. Затем поставьте чашку с тестом 
(не забудьте вынуть вилку) в микроволновку ровно 
на 3 минуты на максимальную мощность (900 w).

Как и с чем подавать
Украсьте сахарной пудрой или цветной присып-

кой. Подавайте к кофе.

g Готовим вместеg Вкуснятина!

Як відомо, більшість шеф-кухарів у світі – чоловічої 
статі. Та чомусь на домашній кухні вони рідко виявля-
ють активність. А дарма. Такий потенціал пропадає! 
Доказом цьому – рецепт «Картопляної курки» від кри-
воріжця Владислава Клюшника.

Смакує така курка вишукано, 
а от готується за півгодини. Біль-
шість цього часу, до речі, за вас все 
робить мікрохвильовка. Ну а люби-
телі традиційних підходів у куліна-
рії можуть приготувати її у духовці.

Що потрібно  
для «Картопляної курки»:

– 2 курячих окорока або куря-
че філе;

– 200 грамів грибів (будь-яких, 
на ваш смак);

– 3-4 середні картоплини;
– ½ чайної ложки карі;
– 1 чайна ложка коріандру;
– 2-3 дольки часнику;
– лавровий лист;
– сіль, перець – за смаком.

Готуємо  
«Картопляну курку»

М’ясо промиваємо, кладемо на 
дошку, щоб воно обсохло. Пере-
кладаємо на посудину, яку можна 
використовувати для мікрохви-
льової пічки. Філе можна порізати.

Дрібненько нарізаємо часник. 
Посипаємо ним зверху м’ясо, а 
також – солимо, перчимо і додає-
мо порошок карі та коріандр.

Приступаємо до картоплі. Її тре-
ба нарізати кубиками або грубою 
соломкою. Висипаємо картоплю до 
м’яса. Додаємо сюди ж гриби. Звер-

ху можна покласти ще один шар 
картоплі. Накриваємо кришкою та 
запікаємо у мікрохвильовій печі 15 
хвилин при потужності 600 ватт. 
Якщо не лінуватися і кожні 5 хви-
лин витягати страву, щоб полити її 
соком, який з’являється, то можна 
досягти ефекту соковитості. За де-
кілька хвилин до готовності кар-
топлю можна посипати натертим 
твердим сиром.

За рецепт –  
гонорар!

Конкурс «ЧГ» триває. Взяти в 
ньому участь запрошуємо всіх 
читачів. А за рецепти, що бу-
дуть на друковані, їхні автори 
отримають 50 гривень! Щоб по-
ділитися своїм кулінарним до-
робком, вам треба надіслати:
3рецепт страви (не 

забудьте детально описати 
інгредієнти)

3фотографію готової 
страви та своє фото 
(або сфотографуйтеся з 
улюбленим смаколиком)

3розповідь про себе
3 бажано – фоторецепт.

Тож не баріться, приносьте 
рецепти в редакцію, присилай-
те поштою – «Червоний гірник», 
пр. Металургів, 28, м. Кривий Ріг, 
50027, або на елект ронну адресу – 
niavka@i.ua

Ведуча рубрики Анна РОДІЧКІНА.

g Кращі рецепти від читачів

«Картопляна курка» в мікрохвильовці

g Гурманам на заметку

Красивые корзиночки  
для оформления салатов 
Готовим тесто для блинов, по вашему 
любимому рецепту. Выпекаем тонень-
кие небольшие блинчики, чем тоньше, 
тем лучше. 

Теперь самое интересное 
– готовим корзинки. Для 
этого перевернуть обыкно-
венный стакан, положить на 
него блинчик, и поставить 
в микроволновку секунд на 
20-50, в зависимости от ва-
шей печки. Снимаем корзи-
ночку. Корзиночка получа-
ется как вафельный сухарик, 

вот поэтому и важно их делать тоненькими. Можно сде-
лать и солёную начинку, и сладкую. Для солёной – тво-
рог, соль, перец, зелень, огурчик, помидорчик – то, что 
любите, или что вам ваша фантазия подскажет.
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g Готовим вместе

Віддача від дачі

g На замітку
Грядку  
для перцю  
готують з осені

Як відомо, перець досить 
непроста городня рослина, 
тому для нього готують спе-
ціальні грядки. І роблять це 
з осені.

Грядки мають бути заввишки 
приблизно 30 см і завширшки 
80 см, довжина – довільна. Для 
цього восени, наприкінці жов-
тня – на початку листопада (а 
якщо осінь тепла, то ці роботи 
можна проводити і весь остан-
ній місяць осені) виймають на 
два штики грунт, розпушують 
вилами підошву, встановлю-
ють листи старого шиферу й 
заповнюють траншею спочатку 
гілками малини, смородини, 
соломою, а потім – травою, гич-
кою моркви, буряків, стеблами 
айстр, чорнобривців, що відцві-
ли, і, нарешті, верхнім шаром 
знятої землі, змішаної із супер-
фосфатом, хлористим калієм і 
перегноєм. У верхній шар дода-
ють річковий пісок.

У такому вигляді грядка за-
лишається до весни. Після того 
як протряхне грунт, вирівнюють 
його граблями і вкривають чор-
ною плівкою, а зверху встанов-
люють тунельне укриття. Так 
грунт швидше прогрівається, 
і розсаду можна висаджувати 
вже в середині квітня.

А для того, щоб її не пошко-
дили серйозні весняні замо-
розки, над плівковим укриттям 
встановлюють дуги більшого ді-
аметра і вкривають їх прозорою 
плівкою. Під таким укриттям 
перець відмінно росте і розви-
вається.

«Ковдра»  
для суниці

Коріння суниці розташо-
ване близько до поверхні 
грунту. Відтак узимку (осо-
бливо, коли малий сніговий 
покрив) ягідники дуже ушко-
джуються або й повністю 
вимерзають. Аби уникнути 
цього, напередодні холодів 
грядки необхідно утеплити.

Для цих потреб зазвичай ви-
користовують солому, торф чи 
компост. Їх вносять на грядки 
завтовшки 4-5 см. Хоча непогано 
захистять рослини і тирса, глиця, 
стружка хвойних дерев тощо.

Інше надійне укриття – листя. 
Особливо дубове, яке має диво-
вижну здатність залишатися су-
хим, забезпечуючи доступ пові-
тря до рослин. Настеляють його 
шаром 5-20 см. Цей матеріал 
не лише стане перепоною хо-
лодам, а й завдяки фітонцидам 
убереже рослини від спор зи-
муючих грибків. Листя яблунь, 
груш, вишень використовувати 
не рекомендується, адже у цих 
дерев спільні із суницею хворо-
би та шкідники.

Укривають суничні грядки, 
коли грунт промерзне на гли-
бину 3-5 см. Окрім коренів, 
потребують утеплення і точ-
ки росту («сердечка»), які теж 
дуже вразливі до низьких тем-
ператур.

g До часу

Із викопуванням жоржин поспішати не треба

Вже закінчився збір зимових і пізньозимо-
вих сортів яблук. Вони зайняли своє місце 
в льохах і підвалах. Як забезпечити пло-
дам комфорт? При яких умовах і які сорти 
зберігаються довше? Як попередити псу-
вання яблук при зберіганні? Коротше, як 
правильно зберігати яблука зі свого саду?

Досвідчені садівники 
знають, що в холодне до-
щове літо плоди слабо за-
барвлені, у них підвищена 
кислотність і вони погано 
зберігаються. Але і спе-
котне літо не краще: про-
цес зростання і дозріван-
ня плодів йде інтенсивно, 
лежкість знижується. У 
роки з помірним поєд-
нанням тепла і вологи, без 
різких коливань темпера-
тури яблука зберігаються 
краще і довше.

Що впливає  
на збереження 
плодів

Яблука з дерев, що рос-
туть на важкому гли-
нистому грунті, бувають 
дрібніше і слабкіше по-
фарбовані, мають більш 
щільну м'якоть і зберіга-
ються краще, ніж плоди 
такого ж сорту, вироще-
ного на легких супіщаних 
грунтах. Плоди з залуже-
ного саду краще пофарбо-
вані, багатші за хімічним 
складом, лежать довше, 
ніж плоди з саду, де грунт 
перекопують. При неста-
чі вологи в грунті яблука 
дрібні, низької якості і в 
зберіганні часто ушко-
джуються джонатановою 
плямистістю. З іншого 
боку, якщо ви поливаєте 
сад перед збором врожаю, 
то яблука будуть зберіга-

тися гірше. І їх хімічний 
склад зміниться: в яблу-
ках буде менше розчин-
них сухих речовин, цукрів 
та аскорбінової кислоти.
Три групи сортів

По тривалості збері-
гання всі сорти яблук 
можна розділити на 
три групи: ран-
ньозимовий (пло-
ди зберігаються до 
90 днів), зимовий 
(91-150 днів), зимо-
во-весняний (біль-
ше 150 днів).

Без охолодження 
в звичайному підвалі 
до 90 діб збережуться 
яблука сортів Антонів-
ка звичайна, Безсімянка 
мічурінська, Бельфлер-
китайка, Жигулівське, 
Зірочка, Куйбишевське, 
Орловське смугасте, 
Осіннє смугасте, Слава 
переможцям.

Сорти яблук зимового 
споживання: Бабусине, 
Болотовського, Корич-
неве нове, Імрус, Лобо, 
Макінтош, Помаранчеве, 
Орлик, Пам'ять воїну, Пе-
пін шафранний, Пам'ять 
Мічуріна, Россошанське 
смугасте, Спартан, Стро-
євське.

Сорти, яблука яких ле-
жать в підвалі більше 150 
діб: Богатир, Білоруський 
синап, Бефорест, Зимове 
смугасте, Ренет Черненка, 

Свіжість, Північний синап, 
Синап орловський, Уелс.
Де зберігати  
яблука взимку

Для цього можна вико-
ристовувати будь-які при-
міщення, в яких постійна 
температура не вище 5 гра-
дусів і не нижче мінус 1 гра-
дуса, з вологістю повітря 
80-90%. При більш низькій 
вологості яблука в'януть, а 
при вищій — пошкоджу-
ються грибковими хворо-
бами. У процесі зберігання 
яблука виділяють арома-
тичні речовини і етилен, 
які сприяють швидкому 
дозріванню. Тому правиль-
но буде регулярно прові-
трювати сховище.

Підготовку схови-
ща для яблук почи-
найте з весни, коли 

воно звільняється від 
плодів. Приміщення 

потрібно очистити від 
сміття, відремонтувати, 

просушити, закрити всі 
щілини, щоб не проникли 
гризуни.

Дерев'яні частини схови-
ща і підлогу дезінфікують 
розчином зеленого мила 
або 4%-ним розчином за-
лізного купоросу. Цим же 
розчином змочіть перед 
побілкою стіни і стелю. 
Всі паразитуючі гриби, 
включаючи цвільові, заги-
нуть від сірчаної кислоти, 
що виділяється в момент 
з'єднання залізного купо-
росу з вапном.

Правильно 
тримайте яблука 
на зиму

Плоди потрібно зніма-
ти руками, не обтрушу-
вати їх з дерева, оскільки 
биті плоди не зберігають-
ся. Потім їх сортують, ви-

даляють побиті фрукти. 
Найкраще яблука зберіга-
ються в дерев’яних ящи-
ках, дно яких вистеляють 
стружкою. Далі укладають 
папір у вигляді конверта 
так, щоб вільними кінцями 
можна було вкрити яблука 
зверху, та між рядами ро-
блять прошарок з паперу 
(дехто перестеляє ряди до-
бре просушеним яблуне-
вим листям). Різні сорти 
фруктів вимагають різної 
упаковки. Антонівка при 
щільній упаковці швидко 
вражається, тому її краще 
розміщувати в ящиках 
вільніше. Пепін, навпаки, 
краще укладати щільно.

Перш за все, необхідно 
пам'ятати, що одна з голо-
вних умов успішного збе-
рігання плодів — швидке 
їх охолодження після збо-
ру. Відомо, що якщо зняті 
яблука тільки добу про-
тримати при температурі 
18-20 градусів, то термін їх 
зберігання скоротиться на 
10-15 днів. Ну і, звичайно, 
важливі умови зберігання, 
про що було сказано вище.

Як правильно зберігати яблука
g Школа садівника

Шанувальники жоржин змушені щороку вирішувати 
питання: як зберегти бульби улюблених рослин до 
наступного року? Є кілька тонкощів, які впливають на 
зберігання. В основному вони стосуються викопуван-
ня і підготовки бульб.

За правилами
Найголовніше у викопуванні 

– не поспішати. Бульби повин ні 
вирости і досягти зрілості в зем-
лі. Викопують жоржини після 
заморозків. Навіть якщо квіти 
вже потрапили під заморозки і 
надземна частина почорніла, по-
трібно витримати їх перед вико-
пуванням ще 5-7 днів.

Головну увагу слід приділити 
самому викопуванню. Особливої 
обережності вимагають кактусові 
жоржини і сорти з довгими бульба-
ми: слід бути уважним, намагатися 
якомога менше пошкодити корене-
ву шийку. Викопувати краще вила-
ми, підтримуючи знизу руками.

У режим сну
Чим краще підготовлені бульби 

до зберігання, тим успішніше вони 
перезимуоть. Протягом 10 днів їх 
просушують в прохолодному міс-

ці. В жодному разі не слід вносити 
в тепле опалюване приміщення, 
оскільки бульби швидко висихаоть.

Наступний етап – це очищення 
їх від землі. При цьому видаляють 
старі хворі бульби.
Способи  
зберігання

Найкраще збері-
гаються нерозділені 
бульби в ящиках, за-
сипані сухими тирсою, торфом, в 
оптимальних умовах: у провітрю-
ваному приміщенні з температу-
рою від +1 до +10°С. Успіх також 
залежить від розміру гнізда коре-
небульб і кількості екземплярів.

На жаль, таких умов у багатьох 
немає. Тому варто згадати, що 
з невеликими гніздами менше 
проблем. Їх можна загорнути в 
кілька шарів паперу або харчову 
плівку.

Якщо гніздо занадто велике, його 

потрібно поділити на 
дрібніші, так, як це 
робиться навесні. Го-
ловне – не «дрібніть» і 
не забувайте стежити, 
щоб при поділі зали-
шалася частина коре-

невої шийки з бруньками. Невели-
кі бульби можна загорнути в папір, 
плівку і зберігати в найхолоднішо-
му місці будинку.

Під надійним захистом
Парафінування бульб жоржин 

– досить клопітке заняття. Але 
воно окупиться! Парафінують 
бульби у два етапи.

1. Підготовка. Попередньо про-
сушене і очищене гніздо корене-
бульб ділять на дрібні частини. 

Бажано залишити довші стебла, 
ніж зазвичай. Зрізають дрібні ко-
рінці, бульби промивають водою 
і дезінфікують протягом 20 хв. у 
міцному розчині марганцівки. 
Потім 2-3 дні просушують у про-
холодному приміщенні.

2. Нанесення покриття. У ка-
струльці на водяній бані на мало-
му вогні розігрівають потрібну 
кількість парафінових свічок до 
напіврідкого стану (температура 
+40-50°С). Акуратно, тримаючи 
за стебло, бульби вмочують з усіх 
боків так, щоб вони повністю по-
крилися шаром парафіну, і від-
кладають до повного охолоджен-
ня (приблизно на 2 год.).

Бажано обробляти по одному 
сорту, щоб не переплутати. По-
тім бульби кожного сорту упако-
вують у папір, плівку або короб-
ку і зберігають у прохолодному 
приміщенні. Уважно стежте за 
етикетками! 

По закінченні зберігання «обо-
лонку» прибирають. Парафіну-
вання загрожує пошкодженням 
бруньок на кореневій шийці, але 
збереженість бульб вища.
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g  Зверніть увагу

Бронхіт як ускладнення 
застуди

Кашель – це один із симптомів застуди. Завдяки 
йому організм позбавляється від мокроти або сли-
зу. Але якщо кашель зберігається після того, як за-
студа закінчилася, слід повідомити про це лікаря.

Якщо ви відкашлюєте зелене або жовте мокротиння, 
або якщо ви хрипите, температура тіла вище 38 градусів, 
озноб, або ви відкашлюєте кров, то слід терміново звернутися до лікаря. Постій-
ний кашель може бути також ознакою астми.

Бронхіт є наслідком того, що повітряні шляхи в легенях запалені і виробляють 
занадто багато слизу. Буває два види бронхіту: гострий і хронічний. Гострий бронхіт 
зустрічається частіше і зазвичай викликається вірусною інфекцією.

При хронічному бронхіті кашель зберігається протягом 2-3 місяців щороку про-
тягом принаймні 2 років. Найчастішою причиною хронічного бронхіту є куріння.

Симптоми бронхіту: частий кашель, що супроводжується виділенням великої 
кількості слизу, задишка або звуки хрипіння, які супроводжують дихання, підви-
щена температура тіла (однак її може і не бути).

Чи можна лікувати бронхіт удома?
Якщо у вас бронхіт, то необхідно дотримуватися такого режиму:
• пийте рідину щогодини або двох доти, поки лікар не скасує такий питний режим;
• відпочивайте;
• не куріть;
• вживайте жарознижуючі засоби, аспірин або ацетамінофен (якщо ви приймає-

те будь-які інші препарати, скажіть про це лікареві, щоб уникнути медикаментоз-
ної взаємодії. Дітям не слід приймати аспірин);

• якщо ви відкашлюєте слиз, зверніть увагу на його колір і кількість. Повідомте 
про це лікареві.

Оскільки в більшості випадків причиною бронхіту є віруси, прийом антибіотиків 
необхідний дуже рідко (лише у випадках бактеріальної природи бронхіту).

Загрозливі  
симптоми при застуді, 
що вимагають 
негайного звернення  
до лікаря:
• температура тіла вище 40°С;
• температура тіла вище 38°С збері-
гається більше 3 днів;
• виражені симптоми інтоксикації: 
різка слабкість, озноб, сильний голо-
вний біль, сплутаність свідомості;
• утруднення ковтання;
• односторонні гнійні виділення з носа 
протягом 5 днів;
• виражений біль у грудях;
• сильний біль у горлі, що триває біль-
ше 2 днів;
• прискорене утруднене дихання;
•  виражене почервоніння зіва;
• наліт на мигдалинах;
• кашель з рясним мокротинням;
• кашель, що триває більше 10 днів;
• наявність герпетичних висипань на 
великих ділянках шкіри, особливо на-
вколо очей; перехід інфекції зі слизової 
обо лонки губ на слизову оболонку рота; 
нагноєння герпетичних висипань; поява 
висипань у жінок в період вагітності;
• збільшення розмірів регіональних лім-
фатичних вузлів, загальна слабкість.

g  Прості правила

Без хвороб

g На замітку
Чайний гриб проти грибка

Вам потрібно попередньо обробити шкіру навколо нігтя живильним кремом або саліциловою маззю. 
Потім укласти на ніготь шматочок перекислого чайного гриба. Зверху накрити целофаном і бинтом. До 
ранку ніготь розм’якне і його вже можна буде зрізати. Якщо це не виходить з першого разу, то необхідно 
повторити процедуру. Те ж саме можна зробити з листком каланхое, попередньо знявши з нього нижню 
плівку і обгорнувши ним ніготь.

Профілактика застуди та грипу
Найефективніший спосіб профілактики грипу, 
стверджують медики, — це вакцинація. Але існує 
ряд профілактичних заходів, які можуть значно 
знизити ймовірність захворювання на грип та 
застуду.

1ЗАВЖДИ МИЙТЕ РУКИ
Більшість вірусів грипу та засту-

ди передаються прямим контактом. 
Інфікована вірусом грипу людина 
чхає на руку, а потім торкається до 
трубки телефону, клавіатури тощо. 
Мікроорганізми можуть жити кіль-
ка годин (а іноді й тижнів), тому 
легко потрапляють в організм ін-
шої людини, що доторкається до цих 
предметів. Тому мийте руки якомога 
частіше. Якщо немає можливості по-
мити руки, то протирайте їх вологи-
ми серветками зі спиртом.

2  ДУМАЙТЕ ПРО ОТОЧУЮЧИХ
Коли ви чхаєте або кашляєте, то 

прикривайтеся серветкою, яку по-
трібно одразу викидати. Слідкуйте 
за тим, щоб краплі інфікованої ріди-
ни не потрапляли в повітря біля лю-
дей, які вас оточують.

3 НЕ ТОРКАЙТЕСЯ ДО СВОГО 
ОБЛИЧЧЯ

Віруси застуди і грипу потрапляють 
в наш організм через очі, ніс або рот. 
Торкання брудними руками до цих 
частин тіла – основний спосіб підче-
пити застуду.

4 ПИЙТЕ БАГАТО РІДИНИ
Рідина омиває наш організм, ви-

водить токсини. Здорова доросла 
людина повинна випивати за добу 
близько 2 л рідини. Як дізнатися, 
чи достатньо ми її вживаємо? Якщо 
колір сечі близький до прозорого, 
то достатньо. Якщо ж він насичено 
жовтий, то ви маєте потребу в біль-
шій кількості рідини.

5 ВІДВІДУЙТЕ САУНУ
Люди, які відвідують сауну дві-

чі на тиждень, хворіють на застуду 
вдвічі рідше. Коли ви відвідуєте сау-
ну, то вдихаєте гаряче повітря з тем-
пературою близько 80°С, при якій 
гинуть віруси застуди та грипу.

6 ДИХАЙТЕ СВІЖИМ 
ПОВІТРЯМ

Регулярне провітрювання примі-
щення є дуже важливим, адже при 
центральному опаленні слизові 
оболонки стають сухішими, внаслі-
док цього — організм вразливіший 
щодо вірусів застуди та грипу. Також 

за холодної погоди більше людей пе-
ребуває в приміщенні, що зумовлює 
більшу кількість циркулюючих мі-
кробів у сухому приміщенні.

7 ВИКОНУЙТЕ ВПРАВИ НА 
СВІЖОМУ ПОВІТРІ

Такі вправи сприяють прискорен-
ню обміну киснем між легенями і 
кровоносною системою. Крім того, з 
виділеним при виконанні фізичних 
вправ потом виводяться з організму 
токсичні речовини. Аеробні вправи 
сприяють збільшенню в організмі 
клітин-кілерів, які вбивають віруси.

8 ВЖИВАЙТЕ БАГАТУ  
ВІТАМІНАМИ ЇЖУ

Вживайте в їжу якомога більше тем-
но-зелених, червоних і жовтих ово-
чів та фруктів.

9 ЇЖТЕ ЙОГУРТ
Під час низки досліджень було 

доведено: щоденне вживання чаш-
ки знежиреного йогурту знижує 
сприйнятливість до застуди на 25%. 
Дослідники вважають, що корисні 
бактерії йогурту можуть стимулю-
вати вироблення імунною системою 
речовин, які перемагають хворобу.

10НЕ КУРІТЬ 
Згідно зі статистичними даними, 

курці частіше хворіють на застуду та 
грип, а також у них частіше зустріча-
ються ускладнення. Навіть пасивне 
куріння помітно знижує захисні сили 
організму. Тютюновий дим висушує 
носові проходи і паралізує війчастий 
епітелій (його функція – виведення з 

носових протоків, бронхів і леге-
нів вірусів застуди та грипу). Екс-
перти стверджують, що одна сига-

рета здатна паралізувати війчастий 
епітелій на 30-40 хв.

11ОБМЕЖТЕ ВЖИВАННЯ 
АЛКОГОЛЮ

Зловживання алкоголем пригні-
чує імунну систему. Люди, які часто 
вживають спиртні напої, особливо 
схильні до ускладнень застуди.

12НАВЧІТЬСЯ 
РОЗСЛАБЛЯТИСЯ

Якщо ви навчитеся розслаблятися, то 
зможете активізувати імунну систе-
му. Коли організм розслаблений, то в 
кровотоці збільшується кількість ін-
терлейкінів, які відповідають за імун-
ну опірність вірусам застуди та гри-
пу. Вчіться розслаблятися, уявляючи 
собі який-небудь приємний крає вид. 
Півгодини на день достатньо для під-
вищення опірності організму до різ-
них інфекцій.

g  Народна медицина

Апельсини –  
і грип нестрашний
Народна медицина рекомендує викори-
стання в холодну пору року плодів калини 
червоної з метою запобігання захворюван-
ням на грип та застуду.

Щоденне вживання кіль-
кох апельсинів запобігає ви-
никненню застуди та грипу, 
а також сприяє швидшому 
одужанню.

• 20 г бруньок берези на 
склянку води, кип’ятити 
3-4 хв., настояти. Пити при 
застуді та грипі протягом 
кількох днів по півсклянки 3 
рази на день.

• 1 склянку молока (си-
рого) і 1 ст. ложку шавлії 
кип’ятити 10 хв. на повіль-
ному вогні, процідити і 
знову закип’ятити, негай-
но остудити і випити перед 
сном.

• При високій темпера-
турі показаний постільний 
режим. Добре впливають 
гірчичні ножні ванни, по-
тогінні, судинозвужувальні 
засоби.

• У народній медицині 
широко застосовують пре-
парати цибулі ріпчастої при 
застуді, грипі, катарі верх-
ніх дихальних шляхів і 
ангіні.

• Лікування фітонци-
дами цибулі проводиться 
двома способами: ін-

галяційним – шляхом вди-
хання ефірної олії натертої 
цибулини, а також прийому 
всередину екстрактів спир-
тових та водних настоянок 
цибулі.

•Віруси вбиває тільки сві-
жоприготовлена кашка з 
цибулі: при перебуванні на 
повітрі протягом 10-15 хв. 
леткі бактерицидні речови-
ни зникають.

• У народній медицині для 
лікування хронічного брон-
хіту, застуди, грипу, кашлю 
застосовують мазь, приго-
товану з часникової кашки 
і топленого сала або несо-
лоного вершкового масла. 
Цією маззю натирають гру-
ди і плечі. Багаторазовим 
вдиханням летких фітонци-
дів розтертих зубчиків час-
нику лікують грип, застуду, 
ангіну.

g  Згодиться

Препарати для зміцнення  
імунітету при застуді 

При контакті з вірусами, що викликають 
застудні захворювання, імунна система 

організму не завжди може протистояти їм. 
Застосування імуностимуляторів сприяє 
підвищенню захисних сил організму.

Властивостями імуности-
муляторів володіють сполу-
ки різного походження і хі-
мічного складу. Це можуть 
бути речовини мікробного, 
тваринного, рослинного по-
ходження інтерферони та 
препарати, що стимулюють 
їх синтез в організмі.

Засоби рослинного похо-
дження мають лікувальну 
дію при застудних захво-
рюваннях за рахунок підви-
щення природних захисних 
сил організму.

Ехінацея пурпурова. 
Полісахариди ехінацеї пур-
пурової володіють імуно-
стимулюючою активністю. 
Препаратам ехінацеї влас-
тиві також антибактері-
альні, противірусні та про-
тимікотичні властивості. 
Ехінацея має протизапаль-
ну дію і стимулює виро-
блення інтерферонів в ор-
ганізмі.

Квітковий пилок є при-
родним біостимулятором, 
сприяє підвищенню імуні-
тету організму, активізації 
розумової діяльності, поліп-
шенню травлення, має тоні-
зуючу дію, підвищує фізич-
ну витривалість. Містить 
незамінні амінокислоти, 
повний комплекс вітамінів і 
мінерали.

Лимонник китайський 
містить схізадрин, ефірні 
масла, вуглеводи, вітамін С 
та ін. Препарат сприяє під-
вищенню розумової й фі-
зичної працездатності, стій-
кості організму до інфекцій.

Алое деревовидне міс-
тить багато ферментів, ві-
тамінів і має бактерицидну 
і бактеріостатичну дії. Пре-
парат використовується як 
біогенний стимулятор для 
зміцнення захисних сил 
організму і підвищення за-
гального тонусу.

За матеріалами вітчизняних Інтернет-видань.
Перед тим, як скористатись порадами, проконсультуйтесь з лікарем!
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Сторінку підготував Віталій ТКАЧУК.

Без хвороб

g Допоможуть фахівці

Панове курці!  
Кидайте палити – 
будете молодці

Не знаю, як хто, але автор цих рядків років 
сім тому кинув палити одразу. Причому усві-
домлене своє бажання реалізувати на прак-
тиці було непросто, бо викурював щодня по 
півтори-дві пачки цигарок. Якось навіть не 
помітив, як у роті опинилось одразу дві ци-
гарки. 

Одна ще диміла, а іншу вже хотів підкурити. Усе, 
подумалось, час настав! Аж тут мені ще знайомий 
порадив (причому в минулому – затятий курець). 
Мовляв, якщо кинеш палити 4-5 січня, то вже точно 
не повернешся до шкідливої звички. «Обривати» її 
слід раз і назавжди! І що ви думаєте? Спрацювала 
методика. Попервах, звичайно, відчував якийсь 
дискомфорт. До того ж, друг привіз із Голландії  
презент – пачку «Мальборо». Як невчасно! Сховав 
я той блок імпортних цигарок до шухляди у своєму 
робочому кабінеті. Аж тут навідався колега – фото-
майстер Станіслав Хоменко – і вихід було знайдено. 
Щодня до мене заходили близькі товариші, прияте-
лі, знайомі – і мій презент швидко «розтанув». Аби 
не зваблюватись – подарував друзям і всі запаль-
нички.  Тривалий час не курив – що то сила волі! 
Кум Богдан навіть, підкурюючи, жартував: «Давай, 
мовляв, друже, останню випалимо – і все». На цю 
пропозицію категорично не приставав. Через 3 мі-
сяці без цигарки мені вже не кортіло повертатися 
до звабливої звички. Коли знаходився десь у ком-
панії, на дні народження, де були курці, уже навіть 
не реагував на задимлені цигарки. І донині не тягне 
палити. Навіть перед дружиною якось вихвалявся: 
«Бачиш, Наталю, уже сім років не курю. Чи не прав-
да, молодець?» На що моя друга половина відпові-
дала: «Слава Богу. Ти б ще пива не пив». «Коли так, 
– реагую, – то я, у такому разі, вже стану ідеальним 
чоловіком. А це значить, що мені потрібна ідеаль-
на дружина». На це Наталя лише посміхнулась: «А 
хіба я не така?» Взагалі, ідеальний той чоловік, який 
вважає ідеальною свою дружину…

Та далеко не в усіх трапилось, як у мене: від-
сутність цигарок я компенсував жуйками. А через 
місяць-два відмовився і від них. Але багато хто не 
може кинути палити без допомоги фахівців. 

Головний лікар Криворізького центру 
здоров’я Лілія Веровенко: «В Україні 
серед чоловіків – курців  понад 71 
процент, жінок – понад 22 проценти, під-
літків – майже 46 відсотків.  А між тим, 
європоказники такі: 30,7%, 15% та 27,3%. 
У порівнянні з тими, хто не палить, курці 
в 30 разів (!) частіше хворіють на рак 
легенів, у 20 разів – емфізему, в 12 разів 
– інфаркт міокарда.  У курців у 9 разів 
частіше трапляються інсульти, у 8 разів 
частіше настає імпотенція у чоловіків та 
фригідність – у жінок». 

І цей список можна продовжувати: нікотин «да-
рує» курцю понад 40 різних хвороб. Окрім цього, 
паління різко прискорює процеси згасання організ-
му, гарантує народження дітей з фізичними та пси-
хічними вадами розвитку, відбирає у людей життє-
ву енергію, душевний спокій, гроші, впевненість у 
собі, самоповагу. 

«Паління або здоров’я –  
обирайте самі» 

Під таким гаслом Криворізький міський центр 
здоров’я безкоштовно проведе тренінг для всіх бажа-
ючих кинути згубну звичку. Захід відбудеться в рам-
ках Дня відмови від паління, що традиційно прово-
диться Всесвітньою організацією охорони здоров’я.  

Його проводитимуть лікар-нарколог, лікар-сано-
лог, психолог у групах по 12-15 чоловік (адреса Цен-
тру здоров’я: вулиця Орджонікідзе, 2, поряд зі стан-
цією швидкісного трамваю «Кільцева», – «ЧГ»).  У 
суботу, 17 листопада, тренінг для жінок – з 9 до 12 
години, для чоловіків – з 12 до 15 години. 

g Вивчаємо недугу

Не сядеш за кермо автомобіля,  
коли є макулодистрофія…
Ми дуже страждаємо, коли з роками погіршуєть-
ся наш зір. Те ж саме можна сказати про рідних, 
близьких, друзів.  Якось нещодавно зустрів 
близького знайомого, котрий поскаржився, що 
його дідусь має якесь незнайоме йому захворю-
вання ока.  Після обстеження в офтальмолога 
виявилось, що це – макулодистрофія. 

Переконаний, що мало хто 
знає про таку недугу очей. 
Хоча з кожним роком вона 
зустрічається все частіше. Що 
ж вона собою являє, які озна-
ки й наслідки має? Такі питан-
ня адресуємо головному місь-
кому офтальмологу Нінель 
Весніній, завідуючій офталь-
мологічним відділенням КУ 
«4 міська лікарня» ДОР.

– Це дегенеративне захво-
рювання центральної части-
ни сітчатки – макули, – по-
яснює Нінель Аркадіївна. 
–  Макулодистрофія є най-
частішою причиною втрати 
зору у людей, старших  за 50 
років. А оскільки зараз лю-
дей похилого віку стає біль-
ше, то проблема цієї недуги 
збільшується. Причиною є 
порушення функції макули. 
Вона відповідальна за цен-
тральний, чіткий зір. Тому 
при макулодистрофії спосте-
рігається втрата централь-
ного зору. 

– Який ступінь порушен-
ня зору при макулодистро-
фії?

– Він різноманітний. У 
найскладніших випадках це 
захворювання може при-
звести до повної втрати цен-
трального зору. В результаті 
чого будь-яка активність, 
пов’язана з гарним зором, 
скажімо, читання, водіння 
автомобіля, стає неможли-
вою. В інших випадках при 
макулодистрофії може роз-
винутись незначне порушен-

ня зору. На щастя, при цій 
недузі не буває повної сліпо-
ти, оскільки периферійний 
зір зберігається. Існує два 
види макулодистрофії – суха 
та волога. Частіше трапля-
ється суха (приблизно у 85-
90 відсотків хворих). Волога, 
зазвичай, характеризується 
більш значним порушенням 
зору. 

– Чи може суха макулоди-
строфія перейти у вологу?

– Так, приблизно у 10 від-
сотків хворих.  При цьому в 
місці знаходження макули, 
позаду сітчатки, утворюють-
ся нові кровоносні судини, 
а також з’являється  крово-
вилив. Це призводить до 
пошкодження світлочутли-
вих клітин, які відмирають. 
Унаслідок цього утворю-
ються плями в центрі поля 
зору. Точна причина появи 
хвороби невідома. Взагалі-
то, суха макулодистрофія 
– це рання форма хвороби, 
причиною якої є старіння й 
зношення тканини макули, 
відкладання в ній пігменту 
або сукупність цих двох про-
цесів. Недуга розвиваєть-
ся поступово, погіршується 
центральний зір. Сьогодні 
немає методів лікування су-
хої макулодистрофії. Гарний 
профілактичний ефект має 
бета-каротин (провітамін 
А) та вітаміни С і Е. Вони 
допомагають загальмува-
ти прогресування сухої ма-
кулодистрофії. Спеціалісти 

Національного  інституту 
ока (США) рекомендують 
пацієнтам користуватися 
сонцезахисними окулярами 
із захистом від ультрафіоле-
тових променів. 

– Які фактори ризику 
можна віднести до макуло-
дистрофії?

– Це, насамперед, вік. За-
звичай, макулодистрофія є 
головною причиною втрати 
зору у людей, які старші за 
60 років. Також відіграє роль 
сімейна спадковість: якщо в 
когось з вашої родини є цей 
недуг, то ризик розвитку за-
хворювання у вас підвище-
ний.  Макулодистрофія час-
тіше трапляється в жінок, а 
оскільки тривалість їх жит-
тя вища від чоловіків, то ця 
хвороба більше зустрічаєть-
ся саме в них. Окрім цього, 
до факторів ризику належать 

паління, ожиріння, світлий 
колір очей, ультрафіолето-
ве випромінювання. Хоча 
сітчатка й більш чутлива до 
ультрафіолетових променів, 
до неї доходить лише мала 
їх частина. Більша ж частина 
ультрафіолету затримується 
роговицею та кришталиком.  
І ще – це низький вміст у 
харчах речовин, необхідних 
для роботи ока. 

– Яких саме?
– До таких належать цинк, 

антиоксиданти, вітаміни 
(групи А, С та Е). Антиок-
сиданти захищають кліти-
ни від окислення, яке від-
повідає за процес старіння.  
Безперечно, можна отрима-
ти макулодистрофію, маю-
чи серцево-судинні недуги: 
артеріальну гіпертонію, ін-
сульт, інфаркт міокарда та 
стенокардію.  Тому й треба 
з метою профілактики вести 
здоровий спосіб життя, ра-
ціонально харчуватись (без 
тваринних жирів), відмови-
тись від згубних звичок, на-
самперед паління. Звертаюсь 
до тих, кому за 40: візьміть 
собі за життєве правило ре-
гулярно проводити профі-
лактичні огляди. Ясного вам 
погляду на тривалі роки.

g Обирайте самі

Гімнастика для втомлених очей
Вправа 1.

Глибоко вдихніть, заплющивши очі якомо-
га сильніше. Напружте м’язи  шиї, обличчя, 
голови. Затримайте дихання на 2-3 секунди, 
потім швидко видихніть, широко розкривши 
на видиху очі. Повторити 5 разів.
Вправа 2.

Заплющіть очі, промасажуйте надбрів-
ні дуги й нижні частини очниць круговими 
рухами – від носа до 
скронь.
Вправа 3.

Заплющіть очі, роз-
слабте брови. Пообер-
тайте очними яблуками 
зліва направо й справа на-
ліво. Повторити 10 разів.

Вправа 4.
Поставте великий палець руки на відстані 25-

30 сантиметрів від очей, дивіться двома очима 
на кінець пальця 3-5 секунд, закрийте одне око 
на 3-5 секунд, потім знову дивіться двома очи-
ма, закрийте інше око. Повторити 10 разів.
Вправа 5.

Покладіть кінчики пальців на скроні, злег-
ка стиснувши їх. 10 разів швидко і легко 

моргніть. Заплющіть очі і від-
починьте, зробивши кілька гли-
боких вдихів. Повторити 3 рази.

Наостанку можна згадати про 
так званий масаж очей. Добре 
впливають на циркуляцію крові і 
на нерви погладжування заплю-
щених очей, вібрація, натиск, 

масаж долонею і легке розминання. Найбільш 
поширений прийом масажу – двома  пальцями, 
вказівним та середнім, у вигляді руху «вісімки». 
По нижньому краю очей рух до носа, по верхньому 
краю очей – над бровами. Такий рух повторюється 
8-16 разів. У принципі, нічого складного в цьому 
немає, потрібно лише виробити правильну звичку 
і знайти час, коли ці вправи для очей робити. Усе 
це не повинно займати більше 5 хвилин. Зате 
користь принесе чималу. Навіть проста за-
рядка для очей дасть відчутний ефект. Реко-
мендується виконувати гімнастику й вправи 
для очей не менше двох разів на день, під 
час обіду чи в кінці робочого дня. Якщо хтось 
із співробітників буде з посмішкою сприйма-
ти ваші вправи для очей, то не варто звертати 
увагу. Бо від цього залежить ваше здоров’я. 

Вправи для профілактики короткозорості
Отож, початкове положення – сидячи. 

Кожна вправа повторюється 5-6 разів. 

1 Відкинувшись назад, треба зробити глибо-
кий вдих, потім, нахилившись вперед, видих.

2 Відкинувшись на спинку стільця, при-
крити повіки, міцно заплющити очі, від-

крити повіки.

3 Руки на пояс, повернути голову вправо, 
подивитись на лікоть правої руки, повер-

нути голову вліво, подивитись на лікоть лівої 
руки, повернутися у вихідне положення. 

4 Підняти очі догори, зробити ними круго-
ві рухи за годинниковою стрілкою, потім 

навпаки – проти годинникової стрілки.

5 Руки вперед, подивитися на кінчики 
пальців, підняти руки вгору (вдих), сте-

жити очима за рухами рук, не піднімаючи го-
лови, руки опустити (видих). Зазначені впра-
ви бажано повторювати через кожні 40-50 
хвилин роботи за комп’ютером. Тривалість 
одноразового тренування – 3-5 хвилин.



30 •ЧЕРВОНИЙ ГІРНИК•№86(21312)•СЕРЕДА, 14 ЛИСТОПАДА 2012 РОКУ

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

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

Пластичної 
мініатюри

Василя Новіко-
ва з нагоди Дня 

українського 
козацтва. Май-
стер-клас з тех-
ніки пластичної 

мініатюри.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

«Золоті 
зірки Кри-
воріжжя»

Міні-виставка, 
присвячена 

криворіжцям – 
Героям Радян-
ського Союзу, 

учасникам 
звільнення 
України.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

Персональна 
виставка

заслуженого ху-
дожника Украї-
ни Л. Давиден-
ка з нагоди Дня 

українського 
козацтва.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

«Миттєвість»
Персональна 

виставка 
фотохудожника 

Дмитра 
Співака.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

Міні-виставка,
присвячена 

пам’яті членів 
літературного 

гуртка 
«Рудана», які 

загинули в 
автокатастрофі 
30 років тому.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

«Ностальгія»
Персональна 

виставка робіт 
Миколи  

Рябоконя.
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00. 

Тел.: 90-37-59.

«Слово рідне 
в промінні 

чарівної ниті»
Персональна 
виставка кри-

ворізької поете-
си та народної 
умілиці Лідії 
Челнокової.

Філія КЗК «Міський 
історико-крає-

знавчий музей» 
сел. Веселі Терни – 

10.00-17.00.

Докумен-
тальна  

міні-виставка
про роботу 
підпільної 

групи «Черво-
ногвардієць» 

за матеріалами 
заслуженого 

вчителя України 
Л. Дроздова.

Філія КЗК «Міський 
історико-крає-

знавчий музей» 
сел. Веселі Терни – 

10.00-17.00. 
Тел.: 35-13-66.

«Скарби 
курганів 

Криворіжжя»
Виставка нових 
над ходжень з 

архео логії 2008-
2011 років.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00. 

Тел.: 90-27-56.

«Золотий 
фонд музею»
Виставка обра зо-
творчого мистец-

тва (із фондів 
музею).
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

«Рідний  
Інгулець»

Виставка 
фоторобіт  

Сергія 
Нєженцева.

Міський  
виставковий зал –  

10.00-17.00.

Фотовиставка
робіт  

Едуарда 
Странадка 

(м. Полтава).
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00.

Виставка
живопису  

Дмитра Лагуна.
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00.

Персональна 
ювілейна 
виставка 

В. Авраменка.
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00.

g Вистави

g Спорт g Вечіркиg Цирк

  

«Півник і 
Соняшник»

Лялькова вистава.
Криворізький місь-
кий театр ляльок.  

17 листопада  
об 11.00 та 12.30. 

Тел.: 26-61-45.

«Тук-тук!  
Хто там?»

Лялькова вистава.
Криворізький місь-
кий театр ляльок, 

18 листопада  
об 11.00 та 12.30.

g Виставки

Афіша

«Великий  
угорський 

цирк»
Циркова  
програма.

Державний 
цирк. 

Тел.: 92-88-68.
17 листопада  

о 16.00, 
18 листопада  

о 12.00  
та о   16.00.

g Кіно
 

«Сутінки. Сага. 
Світанок: 

частина 2»
Драма, 

фантастика, 
пригоди.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно», 
«Олімп». 

«007: 
Координати 
«Скайфол»

Бойовик, трилер.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», 

«Олімп».

«Сіністер» 
Трилер, жахи.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно»,  
тел.: 493-09-09.

«Ральф- 
руйнівник» 

3D
Мультфільм, 

комедія.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

«Монстри  
на канікулах» 

3D
Мультфільм.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно», 
«Олімп».

«Прокляття» 
3D

Трилер, жахи.
Кінотеатр: 

«Мультиплекс».

«Хмарний 
атлас»

Детектив, дра-
ма, фантастика.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно», 
«Олімп»,  

тел.: 440-07-77.

«1812 Уланська 
балада»

Історичний,  
пригоди.
Кінотеатр: 

«Мультиплекс», 
тел.: 493-83-63,  

493-84-74. 

Самбо
Чемпіонат міста 
серед юнаків та 
дівчат 2002-2003 

років народження. 
17 листопада  

о 10.00, ПС «Мо-
лодість» ДП «Спорт-
майстер» ПАТ ЦГЗК.

«Кривбас» – 
«Ворскла»

ХХІІ чемпіонат 
України з футбо-
лу серед команд 
Прем’єр-ліги. 
17 листопада  

о 17.00, стадіон  
«Металург».

Students black 
on white party

Феерическое 
шоу на самой 

большой танце-
вальной арене 

города!
Вход: 

40 грн. (предпро-
дажа) 

60 грн. (в день 
мероприятия)

Клуб: «ДМиС», ул.  
22-го Партсъезда 10а.  
Тел.: 096-504-03-18, 

067-604-87-34
17 ноября с 21.00  

до 05.00.

Сальто Назад
День студента. 
В гостях группа 
«Сальто Назад» 

(победители 
конкурса  

«Свежая кровь» 
на М1)
Вход: 

20 грн. (девуш-
кам) 

50 грн. (пар-
ням).

Клуб: «Shelter», 
пр. 200 лет Кривого 

Рога 7г.  
Тел.: 067-641-11-17.

17 ноября с 21.00 
до 04.00.
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Реклама. Оголошення

Куплю

Продаю

Послуги

Загублене

ІЗ ЧОРНОГО, ЧЕРВОНОГО, 
СІРОГО та ін. ГРАНІТІВ:

пам’ятники, вази, свічники, 
плитка та ін.

В наявності і на замовлення по каталогах 
та індивідуальних ескізах замовника. Про-
фесійне художнє оформлення, розстрочка, 
доставка, установка, безкоштовне зберіган-
ня до установки.
Трампарк, 
торговий центр, 1 поверх, 
вул. Каховська, 116, 
Тел. 401-16-27, 067-9806960, 098-2197663.

САЛОН-ВИСТАВКА
«ГРАНІТ+»
вироби

Знижки!

Різне

№ 1428. Газифікований будинок в с. 
Девладове: ділянка 0,15 га, є літня кух-
ня, сарай, підвал, басейн для води. Тел. 
097-5864741.

№ 1455. Эксклюзив! Состоятельным 
покупателям. 2-комн. квартиру «сталин-
ку» в центре (парк), 3/4, потолки 3,10 м, 
пл. 71 кв.м, кухня – 12 кв.м, с/у – 12 кв.м, 
сделан ремонт «под ключ». Тел. 097-
8921495.

№ 1472. 1-кімн. квартиру в Дзержин-
ському районі по пр. Металургів: 1/5, 
32 кв.м, цегляний будинок, броньовані 
двері, грати, нова сантехніка. Тел. 050-
4522502.

№ 1098. Дачу: 3-этажный домик, 8 сот. 
огорода, деревья, кустарники, малина. 
Цена договорная, отдельный заезд. Тел. 
050-2826045.

№ 1492. Дачу в р-не Марьяновки (пос. 
Авангард): 2-эт. домик, хозпостройки, 
деревья, кустарник, вода по графику. 
Тел. 26-67-72, 067-2802868.

№ 1473. Два платья – украинские 
вышиванки р. 44-48 – 450 грн., р. 58-60 
– 650 грн., состояние хорошее. Тел. 097-
3442760.

№ 1515. Массажный пояс для 
похудения, при целлюлите, радикулите, 
остеохондрозе. Тел. 096-4662015.

№ 1516. Массажер для нормализации 
давления, локализации головных, 
зубных болей («расческа»). Тел. 096-
4662015.

№ 1517. А/м «Волга-31029», один хо-
зяин. Тел. 050-3215111.

№ 1493. Шлак, отсев, щебень, гли-
ну, перегной и т.д. Вывоз мусора – 
КамАЗ+услуги погрузчика. Тел. 067-
6332513.

№ 509. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОР-
ПУС 72х54 м (С МОСТОВЫМИ КРА-
НАМИ); КПП – КОНТРОЛЬНО-ТЕХНИ-
ЧЕСКИЙ ПУНКТ (ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ); 
ЗДАНИЕ БЫТКОМБИНАТА и КЛУБА; 
КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 
АДРЕС: ул. СТРЕЛЬНИКОВА (ДЗЕРЖИН-
СКИЙ р-н). Тел. 92-91-27, 098-2189552.

№ 1547. Очень дорого! Цена до-
говорная. Старинные награды, 
знаки, документы на них. Кинока-
меру «Красногорск-3», объективы, 
фотоаппараты, монеты, иконы, 
фарфоровые статуэтки, картины, 
часы, статуэтки, военную форму до 
1960 г., знамена, столовое серебро, 
корал. бусы, старин. книги, мебель, 
люстры, бивни мамонта, моржа, 
кашалота (изделия), ТВ, радио до 
1955 г. Нивелир, теодолит. Тел. 401-
17-42, 063-7670807, 066-1761807, 097-
0422903.

№ 891. Старі неробочі ТВ (лампо-
ві) – 20-60 грн.; холодильники – 30-
60 грн.; газ. колонки – 100-150 грн.; 
пральні машинки – 20-50 грн.; ван-
ни чавунні – 100-120 грн.; батареї, 1 
секція – 12 грн.; метал. мотлох, брухт 
чорних металів. Тел. 097-6189585 
(передзвоню).

№ 1249. ВАЗ у будь-якому стані, ДЕУ, 
іномарку, «Славуту», «Таврію», мікро-
автобус. Дорого. Тел. 50-22-74, 067-
9209037, 050-0412760.

№ 1548. Фотоаппараты: «Нар-
цисс» – 500 грн., «Горизонт» – 
350 грн., «Ленинград» – 150 грн., 
«Спорт» – 3000 грн., «Спутник» – 200 
грн., «Геодезия» – 2000 грн., «Ре-
портер» – 1500 грн., «Киев-88» – 300 
грн., «Лейка» – от 1000 грн., «Друг» 
– 200 грн., «Искра» – 200 грн., «ФЭД» 
– 100 грн., «Зоркий» – 100 грн., 
«Киев-5» и «Алмаз» – 200 грн. ОБЪ-
ЕКТИВЫ: «Зодиак» – 400 грн., «Рус-
сар» – 250 грн., «Калейнар-3» – 300 
грн., «Вега-28» – 300 грн., «Гели-
ос-40» – 300 грн., «Юпитер» (3, 9, 11, 
12) от 150 до 650 грн., «Карл Цейс», 
«Пентакон», «Пан Колор», «Волна» 
и «Мир» – 350 грн. и др. Тел. 401-17-
42, 063-7670807, 066-1761807, 097-
0422903.

№ 899. Лом черных и цветных мета-
ллов. Гаражи, дачные домики, бочки, 
металлоконструкции. Порезка, по-
грузка, самовывоз. Тел. 097-6189585 
(перезвоню).

№ 1546. Очень дорого! Ордена, 
медали, нагрудные знаки «Почет-
ный...», «Заслуженный...», «От-
личный…», «Отличник...», «Удар-
ный...», «Ударник...». Награды 
царской России. Удостоверения к 
медалям, знакам, грамоты и бла-
годарности. Иконы, монеты, стату-
этки, столовое серебро, картины, 
портсигары, самовары и мн. др. Тел. 
408-16-68, 067-5641655.

№ 1495. Ваш 
любимый автомо-
биль (любой). Тел. 
098-3287864.

№ 1476. ВАЗ-2101-099, «Славуту», 
«Таврию», «Ланос», «СЭНС», «Матиз», 
«Москвич». Тел. 067-9819673.

№ 1430. Ваш автомобиль на выгод-
ных условиях. Воз-
можен выкуп из кре-
дита. Порядочность 
гарантирую. 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.

№ 1531. Куплю гараж. Тел. 067-
7659992, 401-39-19.

№ 1532. КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Тел. 
097-5700958. Лиц. АВ № 548802 МППУ.

№ 1533. Дублікат свідоцтва про пра-
во власності на кв. 56, буд. № 103 на вул. 
Косіора, на ім’я Бродько Нелі Іванів-
ни, видане на підставі розпорядження 
УЖКГ від 13.03.2007 № 80, вважати не-
дійсним.

№ 1534. Свідоцтво про право влас-
ності на кв. № 44, буд. № 41 на вул. Кро-
пивницького на ім’я Грицюк Оксани 
Василівни, Грицюк Аліни Сергіївни, Гри-
цюк Катерини Сергіївни, видане згідно 
з розпорядженням УЖКГ № Ж 1017 від 
15.07.1996, вважати недійсним.

№ 1535. Свідоцтво про право 
власності на кв. № 86, буд. № 8 на  
вул. Корнійчука на ім’я Кірдей Ан-
тоніни Миколаївни, видане згідно з 
розпорядженням УЖКГ № С-1087 від  
10.07.1996 р., вважати недійсним.

№ 1550. Свідоцтво про право влас-
ності на кв. № 54, буд. № 21 на вул. Ба-

лакіна на ім’я Косигіної Фіони Макси-
мівни, видане згідно з розпорядженням 
УЖКГ № С 1051 від 25.04.1995 р., вважа-
ти недійсним.

• 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.

№ 1302. Ремонт ПРАЛЬНИХ МА-
ШИН, МІКРОХВИЛЬОВОК, ТV, КОФЕ-
МАШИН, БОЙЛЕРІВ. Тел. 440-18-10.

№ 701. Ремонт ТВ. Тел. 401-82-63, 067-
3981097.

№ 1481. Ремонт ТВ любых. Тел. 74-62-
78, 097-2824057, Кондратьевич.

• ПАМ’ЯТНИКИ

№ 1502. Гранит (каталог – 
более 90 образцов), крошка, 
бетон; оградки, столики, ска-
мейки. Укладка плитки недо-
рого и качественно. Тел. 440-
50-39, 401-17-82, 098-1229633, 

ул. Телевизионная, 1-А.
№ 1360. ПАМЯТНИКИ. Пл. АРТЕМА, 

3. Тел. 401-26-28. Выставочный зал (бо-
лее 80 образцов). Профессиональное 
художественное оформление. Беспро-
центная рассрочка. Срочные заказы от 
трех дней. Хранение бесплатно. Благо-
устройство места на кладбище. Пенсио-
нерам скидки. Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 401-
26-28, 098-0421494.

№ 1465. Памятники. Пионер. Тел. 66-
10-77, 406-43-50.

• МЕБЛІ

№ 1537. Перевезу меблі та ін. По-
слуги вантажників. Недорого. Тел. 
401-31-05, 067-5671948.

№ 1536. ПЕРЕТЯЖКА И ИЗГОТОВЛЕ-
НИЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. РАССРОЧКА 
НА 10 мес. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА, 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНИ. Тел. 410-12-
88, 406-28-77.

• 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.

№ 1483. ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ И 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ. Тел. 097-3406107.

№ 1482. Ремонт, установка бой-
леров, колонок, стиральных ма-
шин, счетчиков воды, тепла; 
электрозащита замена труб. Тел. 66-
05-47, 098-4842663.

№ 1512. Врезка замков. Утепле-
ние, обшивка дверей, лоджий балко-
нов пластиком. Тел. 401-35-15, 098-
2413969, 65-98-52.

№ 1504. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕЖ ПА-
НЕЛЬНЫХ ШВОВ. Ремонт небольших 
объемов мягкой кровли, реставрация 
балконов. Тел. 477-27-51, 067-9659768. 
Лиц. АОО № 424525.

№ 1505. РЕМОНТ КВАРТИР И ДО-
МОВ, ДЕЛАЕМ ВСЕ. Тел. 401-05-73, 097-
7631311.

№ 1511. РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ 
ВАНН БЕЗ НАРУШЕНИЯ РЕМОНТА! 
ДОГОВОР! ГАРАНТИЯ! КАЧЕСТВО! 
Тел. 404-91-04, 098-6585254.

№ 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.

№ 1538. Школа крою та шиття. Сайт: 
www.liza.dp.ua.

№ 1507. Курси кравця одягу. Тел. 
096-6699770.

№ 1524. Фотошкола-студия «Мери-
диан» обучает: «Цифровая фотография 
от А до Я» и «Как продать свои фото-
графии». Запись по тел. 401-02-54, 096-
3703005, ул. Кобылянского, д. 219, оф. 
310 (рядом Ц-Гор. рынок, заправка, 
«Мультиплекс»).

№ 1315. СДАЮ ДОМИК НА ГДАН-
ЦЕВКЕ. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. Тел. 096-
6495386.

№ 1530. Сниму квартиру на 
длительный срок, желательно на 
длительный срок. Тел. 401-39-19, 067-
7659992.

№ 1545. Київський лікар психотера-
певт-нарколог Гарницький В.П. допомо-
же бажаючим позбавитись АЛКОГОЛЬ-
НОЇ, ТЮТЮНОВОЇ, ІГРОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ. 
Виводить із запою, зменшує зайву вагу, 
лікує енурез, заїкання, гіпертонію, не-
вроз. Прийоми: 17, 18, 19 листопада, 1, 
2, 3, 8, 9, 10 грудня 2012 р. Тел. 401-25-
42, 067-7992465. (Ліц. МОЗУ № 492005 
від 14.12.2009 р.).

№ 1509. ПРИЕМ ВРАЧА-
ЭНДОКРИНОЛОГА 1 КАТЕГОРИИ РАХ-
МАН А.М. в ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОЙ 
АПТЕКЕ по ул. ПУШКИНА, 14. Лиц. АВ 
431404 от 2.10.08. Тел. 493-80-46, 493-80-47.

№ 489. ЛУЧШИЕ ТУРЫ от «КРИВБАСС-
ТУРА»! ГУЛЯЕМ ПО-ГУЦУЛЬСКИ на 
НОВЫЙ ГОД! ВСЕМ, КТО ХОЧЕТ ПОГУ-
ЛЯТЬ, ЧТО-ТО НОВОЕ УЗНАТЬ – САНКИ, 
ЛЫЖИ И НА ГОРУ, ТАНЦЫ-ШМАНЦЫ 
ДО УПОРУ, СНЕЖКИ, СМЕШКИ, КУ-
ТЕРЬМА – С НАМИ В ТУР ПОРА! ПОРА! 
НОВЫЙ ГОД и РОЖДЕСТВО в КАРПА-
ТАХ! 31.12.2012 г. – 4.01.2013 г., ВЫЕЗД 
– 30.12.2012 г.; 4.01.2013 – 8.01.2013 г., 
ВЫЕЗД – 3.01.2013 г. СТОИМОСТЬ ТУРА 
1800 грн. (ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИ-
ВАЕТСЯ ПРОЕЗД, НОВОГОДНЯЯ ПРО-
ГРАММА С БАНКЕТОМ И РОЖДЕСТВЕН-
СКИЙ УЖИН). СПЕШИТЕ, ЕЩЕ МОЖНО 
УСПЕТЬ! ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ по 
адресу: ул. Мусоргского, 19. Тел. 51-00-24, 
51-02-63. Лиц. АГ № 580687 от 18.11.2011 г.

№ 1490. Сдаю 3-комн. квартиру с 
ремонтом по ул. Карла Маркса (район 
УВД): ТВ, мебель, стир. машина, 2000 
грн.+оплата счетчика воды и света. Тел. 
099-2176111, 067-9750103, 097-2686868.

№ 1508. Курси перукаря (універ-
сал). Тел. 067-5691471.

№ 1549. Всі, хто бачив ДТП 12.10.2012 
року близько 12 години дня на пере-
хресті вулиць Бикова і Балакіна за 
участі авто «Geely» і «ВАЗ-2104», про-
хання зателефонувати – 066-2956320, 
097-9329995.

№ 1551. Коммунальное предпри-
ятие «Сансервис» осуществляет прода-
жу саженцев деревьев – березы, липы, 
рябины, клена и других. Хвойные и 
вечно зеленые – сосна, ель, туя, сам-
шит, можжевельник. Кустарников, 
лиственных – спиреи, дейция, чубуш-
ник и других. Адрес питомника: г. Кри-
вой Рог, ул. Окружная, 12-Ж. Телефон 
067-5681198.

№ 1230. !РАБОТА! ДЛЯ ГОССЛУЖА-
ЩИХ! С НОРМАЛЬНЫМ ГРАФИКОМ, 
СТАБИЛЬНЫМ ДОХОДОМ 4000-
8000 грн. Тел. 096-5783177.

№ 1231. ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР-ОПЕ-
РАТОР, 2800-3500 грн. Тел. 096-5783177.

№ 1232. !КЛАДОВЩИК! ПРОЙДИ 
ПЕРЕПОДГОТОВКУ И ПОЛУЧИ РАБО-
ТУ. 4000-6000 грн. СТАБИЛЬНО. Тел. 
067-3452685.

№ 1233. ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК С 
ОПЫТОМ КРЕДИТНОГО ЭКСПЕРТА. 
Тел. 099-2769580. ДОХОД 3500-5000 
грн. ОБУЧЕНИЕ!

№ 1415. ТРЕБУЕТСЯ ПРИЕМЩИК. 
Тел. 097-3052016.

№ 1471. Информационному отделу 
требуется специалист по обработке ин-
формации. Тел. 067-1552226.

№ 1506. Работа молодым пенсионе-
рам. Собеседование. Тел. 096-3459236.

№ 1491. Молодые безработные! 
Большой выбор вакансий в связи с рас-
ширением. Работа с людьми, информа-
цией, прием звонков. Тел. 067-5693287.

№ 1539. Работа молодым пенсионе-
рам. Можно без опыта, обучение. Тел. 
098-1566008.

№ 1540. Требуется сотрудник. Функ-
ции диспетчера, прием звонков. Тел. 
067-8539123.

№ 1541. ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК 
ПО КАДРАМ, МОЖНО БЕЗ ОПЫТА, 
2000-2500. тел. 067-5865391.

Виконком Криворізької міської 
ради з глибоким сумом і скорботою 
повідомляє, що пішов з життя ко-
лишній директор державного під-
приємства «ДПІ «Кривбаспроект», 
депутат Криворізької міської ради 
3-х скликань 

ДРОБІН  
Георгій Федорович

Такі риси характеру, як цілеспря-
мованість, відповідальність та вмін-
ня бачити перспективу, чуйність 
і людяність, дозволяли йому на-
правляти діяльність на вирішення 
найскладніших завдань і викорис-
товувати будь-яку можливість для 
допомоги людям.

Завдяки великому досвіду робо-
ти й діловим якостям, умінню пра-
цювати з людьми Георгій Федоро-
вич здобув визнання талановитого 
керівника й був відзначений дер-
жавними, обласними та міськими 
нагородами.

Світла й добра пам'ять збере-
жеться про нього як про людину 
чесну, добропорядну, мудру та про-
фесійну. Його світла постать наза-
вжди залишиться в серцях колег, 
знайомих та всіх, хто знав і шанував 
Георгія Федоровича.

У цей скорботний час висловлю-
ємо найщиріші співчуття рідним і 
близьким покійного.

Поділяємо гіркий біль утрати.

Адміністрація, трудовий колек-
тив, студенти Криворізького педа-
гогічного інституту ДВНЗ «Криво-
різький національний університет» 
глибоко сумують з приводу смерті 
старшого викладача кафедри ін-
форматики та прикладної матема-
тики

ПЕТРОВА 
Володимира Володимировича

(6.06.1944 – 9.11.2012)
та висловлюють щирі співчуття 

його рідним і близьким.

№ 1542. ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК 
ДЛЯ ПРИЕМА ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ. 
Тел. 098-1563602.

№ 1543. ФИЛИАЛУ ТРЕБУЮТСЯ: МЕ-
НЕДЖЕР, ЮРИСТ, АДМИНИСТРАТОР, 
ВОЗМОЖНО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО. 
Тел. 066-0159774.

№ 1544. РАБОТА ДЛЯ АКТИВНЫХ, 
ЖИЗНЕРАДОСТНЫХ ПЕНСИОНЕ-
РОВ. ДОХОД 2000-3000 грн. Тел. 098-
0164934.

№ 1526. Компании требуются 
торговые работники. Фармацевты. 
Трудоустройство. Тел. 096-4662015.

На 78-му році пішла з життя чу-
дова людина великої душі, глибоко-
го розуму, веселої вдачі, справжній 
професіонал своєї справи

ДРОБІН 
Георгій Федорович

Георгій Федорович завжди був 
взірцем висококваліфікованого ке-
рівника, дуже порядної людини. Він 
заслужив великий авторитет і пова-
гу всіх, кому довелося з ним працю-
вати і спілкуватися.

Колектив Асоціації «Укррудпром» 
висловлює рідним і близьким по-
кійного щире співчуття, поділяємо з 
вами гіркоту втрати.

Світла пам’ять про Георгія Федо-
ровича назавжди залишиться в на-
ших серцях.

РЕКЛАМА «ЧГ» • 067-7437902 •REKLAMA@RMINER.DP.UA •

15 ноября – 40 дней светлой памяти 
прекрасного человека

ДУБРОВОЙ  
Татьяны Станиславовны 

(05.02.1971-07.10.2012)
Любим тебя, помним, скорбим.
Ты всегда в нашей памяти, в наших 
сердцах.

Коллектив управления  
Пенсионного фонда Украины  

в Долгинцевском районе.
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Калейдоскоп

g Гороскоп
На 19-25 листопада
Овен (21.03-20.04).

Ви задумали новий проект, але зна-
йти фінансову підтримку буде важко. 
Наприкiнцi тижня вам нагадають про вашi 
обов’язки. Вибираючи менше зло, нама-
гайтеся убезпечитися від негативних на-
слідків.
Телець (21.04-21.05).

Навiть просто змiна зачiски може багато 
чого змiнити в життi. У вихiднi на першому 
планi опиняться справи близьких.
Близнюки (22.05-21.06).

Ви здатнi на грандiознi подвиги, направ-
те хоча б частину своєї енергiї на роботу. 
Через брак коштiв не всi плани вдасться 
втiлити в життя.
Рак (22.06-23.07).

Ви опинитеся в центрi подiй, тому будьте 
готовi себе проявити. У складних ситуацiях 
покладайтеся на рiдних.
Лев (24.07-23.08).

Найвдалiшою буде середина тижня. Ви 
успiшно вирiшите деякi питання, зможе-
те закiнчити давнi справи. Для декого з вас 
настає творчий перiод.
Діва (24.08-23.09).

Вашi плани можуть рiзко змiнитися. 
Впертiсть – не кращий союзник для 
вас, тому будьте вiдкритi. На роботi 
прискiпливу увагу придiлiть фiнансовим 
документам.
Терези (24.09-23.10).

У вас буде багато приводiв вiдчути себе 
гуманiстом: то колегам потрiбна ваша 
участь, то друзям – пiдтримка. Словом, ви 
будете незамiннi.
Скорпіон (24.10-22.11).

Понедiлок-вiвторок – сприятливi дні 
для вирiшення побутових питань, зо-
крема це стосується благоустрою оселi. 
Наприкiнцi тижня у вас з’явиться нагода 
зустрiтися з давнiми друзями.
Стрілець (23.11-21.12).

Середина тижня – час, коли треба про-
являти активнiсть, здiйснювати заплано-
ване. Але вiд таких глобальних планiв, як 
змiна роботи, варто утриматися.
Козеріг (22.12-20.01).

Ви братимете участь у таких справах, до 
яких, як видається на перший погляд, не 
маєте жодного стосунку. Вихiднi – час но-
вих знайомств.
Водолій (21.01-19.02).

Можуть вiдбутися рiзкi й неочiкуванi 
подiї, ви можете посваритися з колега-
ми або вiдмовитися вiд планiв. Доля го-
тує вам крутий вiраж, пристебнiться! На 
роботi чекайте грошових надходжень.
Риби (20.02-20.03).

Вас чекає насичений тиждень, який по-
чнеться з приємних новин. Продовжиться 
вiн трудовими подвигами, а завершиться 
в компанiї давнiх друзiв.

g Реклама
ПАО «Криворожгаз» 

ПРИГЛАШАЕТ 
для установки бытовых счетчиков 
газа (БСГ) организации, имеющие 

соответствующие разрешения 
Госгорпромнадзора.

Установка БСГ выполняется в многоэтажных жи-
лых домах г. Кривого Рога, в квартирах, где установ-
лены газовые приборы для приготовления пищи и 
подогрева воды (плиты и колонки). Материалы для 
установки БСГ предоставляет ПАО «Криворожгаз».

Телефон для справок 409-59-37.

g Український світ високої моди

Хочете бути в тренді? Не викидайте 
речі з бабусиної скрині...
У той час, коли вся країна поринула у вир 
парламентських виборів, наша культурна та  
шоу-бізнесова  столиця активно  проводила  
заходи у сфері  фешн-індустрії. Не встиг 
закінчитися один тиждень моди, як на подіум 
увірвався наступний, більш неформальний та 
альтернативний. Mercedes Benz Kiev fashion days 
– справжнє роздолля для креативно мислячих 
людей, які звикли самовиражатися  
за допомогою одягу та стилю. 

Культурна подія проходить другий рік поспіль й  по-
ступово набирає обертів. За словами організатора та 
ідейного наставника Дарії Шаповалової,  такий про-
ект ставить за мету вивести  вітчизняну моду на між-
народний рівень, а також  підтримати  нове  покоління 
талановитих українських дизайнерів та моделей.  Їхня 
участь у проекті  хоч і безкоштовна, та  відкриває ба-
гато перспектив. Для одних – це   можливість заявити 
про себе  на професійних модних майдан-
чиках, для інших – шанс показати влас-
ну колекцію широкому загалу.  А підтрим-
ка, варто сказати, неабияка – більшість з 
учасників  знаходять  тут інвесторів, парт-
нерів, розпочинають успішну кар’єру за 
океаном,  відкривають будинки мод і про-
сувають власний бренд на світовому рин-
ку. В цьому сезоні свої колекції одягу  пре-
зентували Яся Хоменко, Ганна Октябр, Яся 
Міночкіна, Марія Бех, Олександр Канев-
ський, Костя Омеля, Ксенія Шнайдер і Юля 
Паскаль. Для деяких участь у проекті вже 
почала давати перші плоди. Наприклад, 
Костя Омеля вже встиг з’явитися на сто-
рінках  українського Harpers Bazaar,   Ма-
рія Бех отримала декілька великих замов-
лень із Ванкувера, Лос-Анджелеса, Сан-
Франциско та Мілана. А Юля Паскаль під-
писала контракт з італійською  торговель-
ною компанією LuisaViaRoma. 

Окрім дизайнерів-початківців, які  зна-
ходяться лише на старті зіркової  кар’єри,  
свої роботи  на великому подіумі проде-
монстрували  знані митці фешн-індустрії. Такі, як Ліля 
Пустовіт (посідає перше  місце в рейтингу найуспішні-
ших українських дизайнерів одягу), Наталя Зінько (чиє  
ім’я неодноразово з’являлось на сторінках британсько-
го Vogue), а також закордонні гості – знані в усіх куточ-
ках планети Ламберто Петрі і Жан-П’єр Браганза (про-
теже самого «імператора сучасної моди»  Карла Лагер-
фельда). У кожного – своє неповторне бачення того, 
якими повинні бути мода і стиль. І, зрозуміло, індиві-
дуальний почерк. Але дещо спільне все ж таки є. Як-то 
кажуть, мода циклічна, тому і кожна колекція дизайне-
рів – це своєрідне прочитання тенденцій минулих епох, 
адаптація їх до сьогодення. Тож усім при-
хильникам гарного смаку рекомендую 
не поспішати викидати речі з бабусиної 
скрині, якщо хочете бути завжди в трен-
ді. Адже одяг  з авторських колекцій тієї ж 

Пустовіт або Браганзи – задоволен-
ня не з дешевих. Переважно, це ви-
шукані речі класу люкс, які навряд 
чи можна назвати демократични-
ми, – так звані лімітовані колекції, 
що продаються в шоу-румах та кон-
цепт-сторах.

Варто зазначити, що Kiev fashion 
days   принципово не порівнюють 
із популярними в столиці світськи-
ми раутами. Організатори наголо-
шують, що всі запрошені – виключ-
но представники сучасної модної ін-
дустрії. Український бомонд, блоге-
ри, байєри (які відбирають найкра-
щі, на їхню думку, речі та продають 
у модних бутиках), редактори глян-
цевих журналів, а також «скауте-

ри»  в пошуках нових облич, ідей і нових талантів. Най-
більш епатажними гостями свята стали силіконова бі-
лявка Аманда Лепор (фрік-діва й символ транссексуа-
лів), а також ікона сучасного стилю, найбільш татуйова-
на людина планети Зомбі  Бой. 

 Особливо успішним нововведенням столичного дій-
ства стала безкоштовна просвітницька програма – за 
три дні тут   було проведено 11  лекцій та майстер-кла-
сів  професійних fashion-експертів.  Усі небайдужі до сві-
ту високої моди мали можливість відвідати семінари та 
особисто поспілкуватися з її  законодавцями.   Також у  
рамках програми відбулися фестиваль документаль-

них стрічок  про моду (се-
ред яких «Секрети Джона 
Гальяно», «Секрети Карла 
Лагерфельда»), різнома-
нітні інсталяції та яскраві 
модні вечірки. 

Головним майданчи-
ком заходу   став київ-
ський салон автомобі-
лів марки Mercedes Benz, 
який був основним спон-

сором. До речі, ця зіркова марка підтримує найваж-
ливіші модні події в  Нью-Йорку, Маямі, Москві  та Ні-
дерландах. За словами фінансового директора компа-
нії АвтоКапітал, генерального представника Mercedes 
Benz в Україні Ніни Васадзе, це не просто масштабний 
національний проект – це подія міжнародного рівня у 
світі моди. 

– З кожним роком інтерес до моди в Києві все  зрос-
тає, – говорить Н.Васадзе. – Прихильників high-fashion 
стає все більше. Їм уже недостатньо дивитися закор-
донні покази. Вони прагнуть бачити Київ із власним 
модним «я». Тож поки в нас буде можливість підтри-
мувати подібні акції, сприятимемо виходу української 
моди на міжнародний рівень.

Дар’я ТКАЧУК. Фото Ганни ШЕЛЕФОНТЮК (з Києва для «ЧГ»).

14.11.2012    15.11.2012

станом на 13.11.2012 р. 
(грн. за 100 од.)

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.

Вночі морозно
За даними Українського гід-

рометцентру, у четвер очіку-
ється малохмарна погода. Тем-
пература вночі до 4 градусів 
морозу, вдень до 3 градусів те-
пла. Вітер північно-західний та 
західний, 2-3 м/сек. Атмосфер-
ний тиск 759…762 мм рт. ст.

g Погода

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,30 25,29 1017,9086

УкрСиббанк
818,00 25,20 1030,00
823,80 26,20 1060,00

ПриватБанк
820,00 25,50 1034,00
824,00 26,50 1064,00

Промінвест-
банк

820,70 25,50 1038,00
823,00 26,30 1061,00

Райффайзен 
Банк Аваль

819,00 25,30 1027,00
823,00 26,30 1065,00

Форум
819,00 25,60 1017,00
824,90 26,90 1055,00

Південком-
банк

820,00 25,00 1040,00
822,90 26,10 1065,00

Укрексімбанк
809,00 25,40 1040,00
811,00 26,00 1056,00

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

02 09 19 22 42 48
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Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного 
розіграшу 
8 100 000 гривень

g Лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1210 
виграшні номери 10.11.2012 

джек-пот 8 000 000.00

g Курси валют

0:00 2 2
3:00 2 1
6:00 2 2
9:00 2 1
12:00 2 2
15:00 2 1
18:00 2 2
21:00 2 2

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 2 10805.00
4 139 217.00
3 2746 18.00
2 22463 6.00
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