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g Анонс

В эту субботу, 22 сентября, в 20.30 на канале ИНТЕР 
команда Кривого Рога сразится за выход в финал 
танцевального шоу «МАЙДАНС»!

Наши ребята покорили Украину предыдущими выступлениями, 
но теперь им предстоит очень напряженная борьба сразу с 8-ю  
командами соперников! Им нужна наша поддержка!

Болей и голосуй за Кривой Рог!  
Отправляй SMS с номером нашей команды  

во время прямого эфира на номер 2012! Поддержим наших!

Мамо і тато,  
я чекаю на вас
Читайте 6 стор. _______________________________________ Фото Олександра ПОРТНЯГІНА
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g Реклама
Шановні мешканці міста, прилеглих районів та селищ!

В Кривому Розі працює ЦЕНТР БЕЗ-
ВІДСОТ КОВОГО КРЕДИТУВАННЯ за на-
ціональною програмою енерго збе ре-
ження.

Безвідсоткові кредити надаються ви-
ключно на металопластикові вік на та 
двері з високо якісних профілів VEKA, 
DECEUNINCK та REHAU виробництва Німеч-
чини та Бельгії з підвищеним коефіцієнтом 
енерго збереження. Можливе оформлення 
без першого внеску, без комісії та перепла-
ти, строком до одного року.

За детальною інформа цією звертайтесь 
до консультантів кредитного цент ру за 
адресою: м. Кривий Ріг, вул. Мелешкіна, 1а, 
магазин «ТВОЯ КІМНАТА», 2-й поверх (район 
площі Артема, зупинка «Вул. Філатова»), або 
за багатоканальним телефоном гарячої лінії 
у м. Кривий Ріг: 401-33-44 (моб. тел. 097-
309-00-99), з понеділка по суботу з 9 до 18. 
При замовленні вікон за даною програмою 
доставка, монтаж та демонтаж висококва-
ліфікованими спеціалістами підприємства 
«ВІКНОПЛАСТ» виконується БЕЗКОШ ТОВНО. 

Пільговикам та пенсіонерам надається до-
даткова знижка 2%.

Зверніть увагу, при монтажі вікон в зи-
мовий період використовуються високо-
якісні герметики Penosil (Німеччина), що 
гарантують якісний монтаж при темпера-
турі до мінус 18⁰С.

У разі виникнення зауважень щодо 
якості обслуговування, ви можете звер-
нутись до конт ролюючого керівництва у 
м. Кривий Ріг за тел. 097-289-22-22 чи у 
м. Києві за тел. 044-466-26-66. 

Телефон офіційної гарячої лінії у м. Кривий Ріг: (056) 401-33-44.

Подробиці

У великому півфіналі  
криворізька команда  
буде освідчуватись у коханні
Цієї суботи, 22 вересня, не забудьте 
повболівати за криворізьку команду «Май-
дансу». На кону – квиток у фінал.

У прямому ефірі триста 
криворізьких танцюристів 
зійдуться у танцювальній 
битві за місце у фіналі теле-
проекту «Майданс». На цей 
раз криворізькі хореографи 
Коля і Жора вирішили зди-
вувати танцем у стилі «кон-
темп».

– Тема цього разу зовсім 
не така, як була в попередні 
ефіри, – освідчення в ко-
ханні під пісню Олександра 
Пономарьова «Він чекає на 
неї», – коментує заступник 
начальника управління 
культури і туризму викон-
кому міської ради Наталія 
Стрига. – Лірика, пастель... 

Костюми будуть бежевого 
кольору.

Цього тижня «майдансе-
ри» репетирують особливо 
потужно – вже у п’ятницю 
вони вирушать до столиці, 
щоб на головному майдані 
країни у великому півфіналі 
якнайкраще презентувати 
рідне місто. Наша команда 
виступає за підтримки де-
путата обласної ради Кос-
тянтина Павлова.

– Він приїздить на репе-
тиції, постійно опікується, 
минулого разу був на ефірі. 
Підбадьорює дітей, вирішує 
всі необхідні питання, – 
розповідає Наталія Стрига.

_____________________________ Анна РОДІЧКІНА.

КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
12.09.2012       м. Кривий Ріг             №272

Про початок опалювального сезону  
2012-2013 років

З метою забезпечення своєчасного початку опалювального 
сезону, відповідно до розпорядження голови Дніпропетров-
ської обласної державної адміністрації від 28 квітня 2012 року 
№Р-289/0/3-12 «Про підсумки проход ження опалювального 
сезону 2011/2012 року і заходи щодо підготовки жит лово-
комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до 
роботи в осінньо-зимовий період 2012/2013 року», Закону 
України «Про житлово-кому нальні послуги», Постанови Ка-
бінету Міністрів України від 21 липня 2005 року №630 «Про 
затвердження Правил надання послуг з централізованого опа-
лення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення 
та типового договору про надання послуг з централізованого 
опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідве-
дення», керуючись Законом України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», виконком міської ради вирішив:

1.  Комунальному підприємству теплових мереж «Криво-
ріжтепломережа» (Мітін С.М.), державному підприємству 
«Криворізька теплоцентраль» (Рововой О.С.) та іншим підпри-
ємствам – виробникам і постачальникам теплової енергії:

1.1   до 10 жовтня 2012 року організувати виконання всьо-
го комплексу пусконалагоджувальних робіт, здійснити про-
бні пуски тепла та утримувати системи теплопостачання в 
робочому гідравлічному режимі;

1.2  розпочати опалювальний сезон 2012-2013 років, у  
разі стійкого зниження температури повітря (утримання 
протягом 3-х діб середньодобової температури повітря не 
вище +8⁰С) забезпечити подачу теплоносія на житлові бу-
динки та іншим споживачам теплової енергії не пізніше 15 
жовтня 2012 року.

2.  Виконкомам районних у місті рад (Терьохін В.П., Ко-
ритнік В.В., Беззубченко В.В., Колесник І.В., Степанюк С.Д., 
Салтовська І.П., Рижков Є.В.) узяти під особистий контроль 
подачу тепла на житлові будинки та об’єкти соціально-куль-
турного призначення всіх форм власності.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступни-
ка міського голови Вербицького Г.П.

В.о. міського голови –  
секретар міської ради С. МАлЯРЕНКО.

g Ювілеї

Вік живи – вік рятуй
Минулого тижня Криворізький спеціальний 
воєнізований гірничорятувальний загін 
Міністерства надзвичайних ситуацій 
України відзначив свій сторічний ювілей.

Святкування розпочало-
ся в загоні. Молоді гірни-
чорятувальники (чимало 
їх прийшло з дружинами 
та дітьми), статні ветерани, 
гості, серед яких – пред-
ставники підприємств 
ГМК України, Держгір-
промнагляду, профспілки 
гірників і металургів, поча-
ли збиратися ще задовго до 
офіційного початку захо-
ду. Дехто з квітами відразу 
йшов до стели, встановле-
ної біля штабу на честь гір-
ничорятувальників, тра-
гічно загиблих під час лік-
відації аварій. Тут же, біля 
штабу, розгорнули вистав-
ку обладнання та засобів 

для ліквідації аварій і ряту-
вання людей. Рівно опівдні 
командир Криворізького 
СВГРЗ Ігор Євстратенко 
запросив присутніх на на-
вчальний полігон, де бійці 
загону продемонстрували 
свою професійну готов-
ність до боротьби з небез-
пекою під час надзвичай-
них ситуацій.

Урочистості з нагоди 
визначної дати загону та 
професійного свята ряту-
вальників продовжилися 
в Палаці культури мета-
лургів ПАТ «АрселорМіт-
тал Кривий Ріг». Цього дня 
командному та особовому 
складу СВГРЗ, який обслу-

говує 214 потенційно 
небезпечних об’єктів 
промислових підпри-
ємств, було адресо-
вано щирі вітання, а 
також слова вдячнос-
ті за мужність під час 
виконання аварійно-
рятувальних робіт. 
Перший заступник 
голови Дніпропе-
тровської облдерж-

адміністрації Вячеслав За-
дорожний наголосив на 
відмінній підготовці ря-
тувальників криворізько-
го загону. Також він пові-
домив, що за дорученням 
губернатора Олександра 
Вілкула в області реалізу-
ється програма, спрямо-
вана на техпереоснащен-
ня цього підрозділу МНС. 
Міський голова Юрій Віл-
кул підкреслив, що і влада, 
і звичайні люди цінують 
гірничорятувальників за 
високий професіоналізм, 
бо їхня оперативна допо-
мога часто виручала як ви-
робничників, так і жителів 
міста у різних ситуаціях. 
За вікову діяльність загону 
врятовано близько 8,5 тис. 
людських життів, ліквідо-
вано 5 тис. аварій.

В урочистій обстановці 
кращі працівники підроз-
ділу були заохочені нагоро-
дами різних рівнів.

 Голова ЦК профспілки 
металургів і гірників Укра-
їни Володимир Казаченко 
та голова Криворізького 
міськкому ПМГУ Анато-
лій Макаренко у своїх ви-
ступах побажали праців-
никам загону продовжува-
ти високо тримати марку 
рятувальника, отже, і на-
далі залишатися надійною 
опорою гірників і мета-
лургів.

Справжнім відпочинком 
для душі присутніх став 
яскравий концерт земля-
ків, які із задоволенням да-
рували свій талант тим, хто 
обрав своєю професією ге-
роїзм.

_______________________________________________ Оксана ШАХМОТЬ. Фото Олександра Портнягіна.

g «Майданс»

g Офіційно Вартість передплати на «Червоний гірник» 
на IV квартал 2012 року

з урахуванням поштових послуг з доставки (грн.)

g Передплата-2012

Передплати «ЧГ»  
на четвертий квартал 

2012 року 

та виГрай  
Путівку  

до Ялти. 
 ТЕлЕФОНИ  ДлЯ  ДОВІДОК:  92-97-18,  92-70-70.

ПІлЬГОВА (для учасників війни, пенсіонерів,  
інвалідів усіх груп і категорій, чорнобильців)
Передплатний індекс: 61621

ЗВИЧАЙНА  
Передплатний індекс: 37385

ВІДОМЧА (для підприємств, установ  
та організацій) 
Передплатний індекс: 37386

В Ялту разом з «Гірником»

36,96
39,96
46,56

g Новини регіону
Лідер у захисті  
прав дитини 

Згідно з оперативною інформацією Кабіне-
ту Міністрів України за підсумками першого 
півріччя 2012 року Дніпропетровська область 
стала лідером серед регіонів України в категорії 
«Захист прав дитини». Про це сказав Уповно-
важений Президента України з прав дитини 
Юрій Павленко під час прес-конференції, яка 
пройшла за підсумками обласної наради щодо 
розвитку сімейних форм виховання у Дніпро-
петровській області.

Оцінювання облдержадміністрацій в кате-
горії «Захист прав дитини» було впроваджено 
з 2012 року Кабінетом Міністрів України. Во-
но проходило за такими критеріями: реаліза-
ція права дитини на виховання в сімейному 
оточенні; влаштування дітей до інтернатських 
закладів як негативний показник діяльності; 
дитяча смертність; розвиток мережі дитячих 
садків і позашкільних закладів; захист прав ді-
тей, які перебувають у конфлікті та контакті із 
законом; діяльність із забезпечення права ди-
тини-сироти або позбавленої батьківського пі-
клування на житло; реалізація права дитини на 
відпочинок та оздоровлення.
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g ПодіяДень  за  Днем:
Тернівський район

Подробиці

Матимемо суд 
присяжних   

Чергова сесія Тернівської ра-
йонної у місті ради затвердила 
список осіб, які дали згоду ввій-
ти до складу суду присяжних. 

У відповідності до нового Кри-
мінально-процесуального кодексу 
України, який набуде чинності в 
листопаді 2012 р., в українському 
судочинстві передбачена також 
участь присяжних. Відтак, у судових 
процесах по кримінальних справах 
братимуть участь два судді та три 
присяжних. Щоправда, законода-
вець визначив, що присяжні за-
лучатимуться до судового процесу 
лише в тих випадках, коли слуха-
тимуться  справи про злочини, 
мірою покарання за які є довічне 
ув’язнення.

Презентація  
соціальних  
проектів

Перший рік у Тернівському 
районі працює робоча група, 
яка забезпечує соціальне парт-
нерство компанії Метінвест з 
місцевою громадою. 

І вже є реальний результат тако-
го партнерства – напередодні Дня 
незалежності України тернівчани 
отримали оновлений центральний 
парк відпочинку ім. Комсомолу 
України. Днями відбулося розши-
рене засідання робочої групи за 
участю представників Групи Метін-
вест, місцевої влади, бізнесу, а та-
кож працівників різних соціальних 
сфер – освіти, медицини, культури, 
спорту, органів самоорганізації на-
селення, органів соцзахисту тощо. 
На ньому було презентовано 15 
громадських соціальних проектів. 
Насправді ж таких проектів у районі 
розроблено набагато більше, проте 
на розгляд робочої комісії  відібра-
но найактуальніші з них. Зокрема, 
пропонувалося в 2013 р. здійснити 
благоустрій вул.  23 Лютого, відкри-
ти амбулаторію в одному з віддале-
них селищ, впорядкувати пляж на 
Даманському, провести 2-й місь-
кий театральний фестиваль тощо.

За своїх – горою
 На обліку Тернівської район-

ної ради ветеранів перебуває 
понад 30 тисяч чоловік. 

Днями структура ради поповни-
лася ще однією первинною органі-
зацією, яка опікуватиметься вете-
ранами війни та праці мікрорайону 
Даманський. Її очолив Віктор Пер-
вушин. А всього «первинок» у райо-
ні працює 18. Крім того, свого часу 
саме Тернівська рада ветеранів ви-
ступила ініціатором створення  ще 
й низових ветеранських організацій 
з метою повнішого охоплення ува-
гою кожної літньої людини. Зараз 
таких організацій у Тернах більше 
100. Днями відбулось засідання 
президії ради ветеранів, на якому 
розглядалося, зокрема, питання за-
безпечення безплатним молоком 
інвалідів війни, які потребують сто-
роннього догляду. Троє ветеранів 
конче потребують ремонту своїх 
осель. Тож вирішено було  зверну-
тись з проханням посприяти в його 
проведенні до управителя – під-
приємства «Уют». Ветерани дуже 
сподіваються, що керівництво 
«Уюта» їм не відмовить. І в бага-
тьох інших житейських питаннях 
рада ветеранів на чолі з  Віктором 
Васильовичем Бурдієнком за своїх 
стоїть горою.

Мотрона ПАНОВА.

На «ХайдельбергЦемент Україна» урочисто  
відзначили 60-річчя підприємства
Минулого тижня ПАТ «HeidelbergCement Україна», до складу якого 
входить Криворізький цементний завод, святкувало 60-річчя з дня за-
снування підприємства і 10-річчя роботи цієї міжнародної компанії в 
Україні. Урочистості відбулися в Палаці молоді і студентів.

Приємно, що саме святкування вийшло 
досить оригінальним і явно «не попсовим». 
Ще на вході гостей зустрічала ціла коман-
да мімів, які веселили присутніх протягом 
усього свята. Були й вікторини з історії ком-
панії, подарунки та цікава концертна про-
грама, до якої ввійшли виступи колективу 
барабанщиків, світлове шоу, танцювальні 
номери шоу-балетів нашого міста тощо... 
Святкування було витримано в українсько-
му етностилі, який гармонійно ввібрав у се-
бе сучасні постановки.

Урочиста програма свята почалася з при-
вітання голови правління, керуючого під-
приємствами групи «HeidelbergCement» в 
Україні Карела Оклештека, який розповів 
про історію виникнення і 60-річну роботу 
підприємства.

У свою чергу, керівництво і трудовий колек-
тив підприємства з подвійним святом приві-

тали представники обласної і міської влади, 
зокрема перший заступник голови Дніпро-
петровської обл держадміністрації Вячеслав 
Задорожний, Криворізький міський голова 
Юрій Вілкул і голова Довгинцівської райради 
Ігор Колесник.

– Дніпропетровщина є регіоном-лідером в 
Україні за всіма показниками, – сказав Вяче-
слав Казимирович. – Зростання промисло-
вого виробництва останніх трьох років без 
використання продукції «HeidelbergCement 
Україна» було б неможливим!

– Наше місто не збудувалось би таким, як-
би не існувало такого підприємства, як Кри-
ворізький цементний завод, – зазначив Юрій 
Вілкул. – Ваше підприємство багато зробило 
для розвитку не тільки нашого регіону, але 
й багатьох міст України. Мене радує те, що 
ви ретельно займаєтесь питаннями не тіль-
ки економіки, але й екології. Підприємство 

не залишається байдужим і до соціального 
захисту працівників. На 8% зросла зарпла-
та на заводі і в цьому році. Ми багато і плід-
но співпрацюємо з керівництвом компанії 
«HeidelbergCement» в Україні, щоб забезпечу-
вати подальший розвиток підприємства і міс-
та, підвищення зарплати, покращення якості 
продукції, соціального пакета пра цівників. У 
компанії є добрі перспективи розвитку, який 
забезпечить, у першу чергу, чудовий трудо-
вий колектив.

Також представники місцевої влади взяли 
участь в урочистому нагородженні робітників 
підприємства.

__________________________________________________________________________________________________ Андрій РОЙКО.

g Професійне свято фармацевтів

Вони покликані поліпшувати якість життя
Сьогодні здоров’ям мешканців нашого міста в 
аптечній мережі опікуються КП «Фармація» (кому-
нальне підприємство налічує 19 аптек, 58 аптечних 
пунктів, кіосків) та численні комерційні структури. 

Напередодні  Дня фармацев-
тичного працівника вони отри-
мували поздоровлення в Палаці 
культури «Саксагань». Першим 
привітав фармацевтів з їх профе-
сійним святом заступник місько-
го голови Костянтин Бєліков.  

– Ми пишаємося, що в нас у 
фармацевтичній галузі трудиться 
дуже професійна команда, – наго-
лосив К. Бєліков. – Спільно з меди-
ками ви покликані допомагати лю-
дям і робити все, щоб їхня якість 

життя в Кривому Розі, нашій об-
ласті, якість отриманих медичних 
послуг були на найвищому рівні.

Щиро поздоровила фармацев-
тів заступник начальника управ-
ління охорони здоров’я міськви-
конкому Тетяна Сухіна. Вона за-
значила, що тільки професійна 
співпраця медиків і фармацевтів 
дає можливість пацієнту бути 
здоровим, відчути радість сво-
го буття.  Долучився до вітань і 
заступник начальника Держав-

ної служби лікарських засобів у 
Дніпропетровській області Єгор 
Волков.  Він запевнив, що неза-
баром  з’явиться міжрегіональна 
лабораторія, нині вже встановле-
но й сучасне обладнання на суму 
більш як 15 мільйонів гривень. За 
словами Є. Волкова, ця лаборато-
рія дозволить фармагалузі вийти 
на значно вищий рівень. 

– Зараз лабораторія проходить 
акредитацію у столичних спеці-
алістів, – пояснив директор КП 
«Фармація» Антон Бігдан. – За 
оснащенням, своїми параме-
трами ця лабораторія – друга в 
країні після Київської обласної. 
Вона, і це радує, стане ще одним 

бар’єром для неякісних медика-
ментів, які, на жаль,  просочу-
ються на аптечний ринок. І це 
наша біль та біда. Дуже сподіває-
мось на цю лабораторію, яку й не 
кожна область має.

Найдостойніші представники 
фармацевтичної галузі в урочис-
тій обстановці отримали грамоти 
міськвиконкому, управління охо-
рони здоров’я міськвиконкому 
та Державної служби лікарських 
засобів у Дніпропетровській об-
ласті.  Комунальне підприємство 
«Фармація» було удостоєно по-
чесної грамоти Асоціації «Наці-
ональний рейтинг фармацевтич-
ної промисловості». 

_________________________________________________________________________________________________ Віталій ТКАЧУК. 

g Круглий стіл 

Вимагаю адвоката!
З початку наступного року призначення захисника 
в кримінальному провадженні здійснюватиметься 
відповідно до положень нового Кримінального про-
цесуального кодексу України через механізм, за-
кладений у Законі України «Про безоплатну правову 
допомогу». 

Про це йшлося під час нещо-
давнього виїзного круглого сто-
лу на тему «Розбудова системи 
безоплатної правової допомоги», 
який проводився на базі Криво-
різького міського управління юс-
тиції за участі керівництва Ко-
ординаційного центру з надання 
безкоштовної правової допомоги 
та Головного управління юстиції 
у Дніпропетровській області. У 
ньому також узяли участь криво-
різькі правники, судді, адвокати 
та інші представники юриспру-
денції. 

Начальник Криворізького 
міського управління юстиції Іван 
Стельмах зазначив, що справа ця 
для нашої країни та її громадян 

нова й допоки не вповні зрозу-
міла, хоча й спрямована передов-
сім на захист їхніх прав та сво-
бод. Адже з початку 2014-го року 
правоохоронці при затриманні 
особи повинні повідомляти про 
це до спеціальних центрів, де зо-
середжені адвокати, які надають 
безкоштовну допомогу громадя-
нам. 

Як зауважила перший заступ-
ник начальника Головного управ-
ління юстиції у Дніпропетров-
ській області Ольга Захарова, та-
кий центр уже зареєстрований в 
обласному Дніпропетровську. З 
початку наступного року він, як 
це і передбачено законодавством, 
розпочне свою практичну робо-

ту з надання безоплатної право-
вої допомоги. Виходячи з криво-
різьких умов, у планах Мін’юсту 
в Кривому Розі в подальшому 
також створити подібний центр, 
забезпечивши його необхідною 
кількістю правників. 

За словами заступника дирек-
тора обласного Координаційного 
центру з надання безкоштовної 
правової допомоги Оксани Васи-
ляки, нині загалом по Україні вже 
створено або перебуває в кінце-
вій стадії створення 26 подібних 
цент рів, які знаходяться в облас-
них містах, а також у Києві та Се-
вастополі. Натомість, наступного, 
2013-го року передбачається ство-
рення ще 45 міжрайонних центрів 

з надання безкоштовної правової 
допомоги, що значно розширить 
цю мережу. Остаточно процес 
формування бази установ без-
коштовної допомоги має завер-
шитись у 2014-му році, коли до за-
галу додадуться ще 24 центри, які 
мають з’явитися в містах обласно-
го та республіканського значення. 

Відтоді, зазначалося під час 
круглого столу, кожен затрима-
ний за адміністративним або кар-
ним звинуваченням матиме пра-
во на безкоштовного адвоката, 
послуги якого оплачуватимуться 
державним коштом. Допоки ж 
процес перебуває в стадії докорін-
ного реформування, як і вся сис-
тема судочинства нашої країни. 

______________________________________________________________________ Е. МІСЦЕВИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Жовтневий район

Милують око  
містечка краси

Своєрідні оази краси ство-
рили в дитячому будинку № 2, 
що на 5-му мікрорайоні Заріч-
ному, та в Криворізькій гімна-
зії № 49. 

Радують очі всіх, хто сюди заві-
тає, квітники, газони, дитячі ігрові 
майданчики, фонтани, різьблені 
лавочки, ліпні скульптури у вигля-
ді звірів і птахів. А ось своєрідним 
куточком затишку та відпочинку 
для малечі вже 7-го мікрорайо-
ну Зарічного та 129 кварталу ста-
ли дитячі майданчики, котрі було 
облаштовано за ініціативою де-
путатів від Партії регіонів. Ці май-
данчики приваблюють своїм ці-
кавим оформленням та яскрави-
ми кольорами розмаїття ігрових 
форм. До речі, зараз у Жовтнево-
му районі діє вже понад 50 дитя-
чих майданчиків, які своїми різ-
номанітними барвами приваблю-
ють малечу.

Стежками  
партизанської 
мужності

Напередодні Дня партизан-
ської слави, котрий щорічно 
відзначається 22 вересня, в 
усіх закладах освіти Жовтне-
вого району буде проведено 
Єдиний урок мужності «Дні-
пропетровщина в роки війни. 
Партизанськими стежками». 

А ось 20 вересня в бібліотеці 
№ 2 (для дорослих) відбудеться 
районний захід, присвячений Дню 
партизанської слави та 70-річ-
чю створення підпільної органі-
зації «Молода гвардія» (початок 
о 12.30). Люди старшого поколін-
ня добре пам’ятають про героїч-
ний подвиг молодогвардійців, а 
юнь про це дізнається з вуст ве-
теранів. Наступного дня в сели-
щі Бажанове на братській могилі 
пройде мітинг, під час якого вша-
нують загиблих героїв Великої Віт-
чизняної війни – партизанів та 
молодогвардійців…

Віталій Ткачук.

Вибори – 2012

g Политическая реклама

Когда депутат отвечает  
перед людьми и округом
Главное политическое событие 2012 года – выборы в Верховную Раду, 
которые состоятся 28 октября. На Днепропетровщине избирательная 
кампания отмечена важным нововведением. кандидаты в народные 
депутаты от ПаРТИИ РЕГИОНОВ, которые баллотируются по мажори-
тарным округам, идут на выборы с четкими Социальными обязательст-
вами перед избирателями: они будут решать актуальные для городов и 
сел вопросы и активно работать над развитием своего округа. Эти Соци-
альные обязательства будущие народные депутаты от ПаРТИИ РЕГИО-
НОВ фиксируют на бумаге, подписывают сами и предлагают подписать 
документ каждому избирателю. Гарантом выполнения этих предвыбор-
ных обязательств выступает ПаРТИЯ РЕГИОНОВ.
О том, как формируются Социальные обязательства кандидатов в де-
путаты от ПаРТИИ РЕГИОНОВ, кто выступает гарантом их выполнения 
и что принесет это нововведение людям, мы беседуем с руководителем 
аппарата криворожской городской организации ПаРТИИ РЕГИОНОВ 
Олегом Леонидовичем Жицким.

– Расскажите, пожалуйста, в чем смысл 
нового проекта ПАРТИИ РЕГИОНОВ и 
для чего формируются Социальные обяза-
тельства будущих народных избранников?

– Начну ответ на этот вопрос с реалий се-
годняшнего дня, типичных для времени 
предвыборных кампаний. Достаточно вый-
ти на улицу, включить телевизор, послушать 
радио – везде «ярмарка обещаний» от поли-
тиков. Некоторые искатели народного дове-
рия строят воздушные замки из своих без-
ответственных обещаний. Такая ситуация 
приводит к полной потере доверия к поли-
тикам со стороны людей.

Поэтому важнейший вопрос – как вернуть 
доверие политикам и повысить реальную цен-
ность предвыборных обещаний? Ответ на эти 
вопросы на Днепропетровщине нашла ПАР-
ТИЯ РЕГИОНОВ. Каждый кандидат в народ-
ные депутаты от нашей партии идет на вы-
боры с четкими социальными обязательства-
ми перед людьми и своим округом. Это – еще 
один шаг со стороны ПАРТИИ РЕГИОНОВ 
в деле формирования эффективной и ответ-
ственной политики. Тем самым достаточно 
четко определяются новые критерии ответ-
ственности власти на всех уровнях. Социаль-
ные обязательства являют собой документаль-
но зафиксированный перечень задач, которые 
будущий народный избранник обязуется ре-
шить в интересах своих избирателей.

– Какой будет содержательная сторона 
Социальных обязательств?

– Ответ на этот вопрос начну с предысто-
рии. Когда прошли выборы в местные сове-
ты 2010 года, депутатами органов местного 
самоуправления в нашем городе с преобла-
дающим большинством стали представители 
ПАРТИИ РЕГИОНОВ. На сегодня у нас есть 
эффективная прямая связь с криворожанами 
– через общественные приемные, на сходах 
жителей микрорайонов и множестве наших 
общественных акций. В Кривом Роге дейст-
вуют 9 общественных приемных, еще в 120-
ти приемных ведут прием людей наши депу-

таты в своих округах. В итоге мы конкретно, 
а не понаслышке знаем проблемы криворо-
жан. В начале нынешнего года на основе их 
обращений мы составили своеобразный ре-
естр этих проблем. И когда мы обсуждали с 
нашими кандидатами в народные депутаты 
Украины их предвыборные программы, у нас 
определился перечень вопросов, типичных 
для избирателей всех криворожских округов. 
Это, например, – ремонт дорог и освещения, 
создание новых зон отдыха для криворожан.

Но есть еще и актуальные вопросы, свя-
занные с жизнью людей в конкретном окру-
ге. Приведу простые примеры. Среди таких 
вопросов, важных для жителей Жовтневого 
и Терновского районов, – газификация отда-
ленных поселков. В Центрально-Городском 
районе – строительство плавательного бас-
сейна и капитальный ремонт Дворца куль-
туры на Карачунах. В Саксаганском районе – 
ремонт моста возле 5-й городской больницы 
и капитальный ремонт амбулатории Центра 
первичной медико-санитарной помощи.

Я привел короткий, далеко не полный пе-
речень местных проблем, которые нашли 
конкретное отражение в социальных обяза-
тельствах наших кандидатов.

– В какой форме будут закреплены Соци-
альные обязательства кандидатов в народ-
ные депутаты от ПАРТИИ РЕГИОНОВ?

– Социальные обязательства обязательно 
оформляются в виде двух идентичных доку-
ментов. С одной стороны, их подписывает 
кандидат в народные депутаты от ПАРТИИ 
РЕГИОНОВ, с другой, причем, по желанию – 
избиратели. Один документ – одна часть со-
циального обязательства – остается у канди-
дата, вторая – у избирателя. Этот документ 
в его руках находится для контроля. Тем са-
мым избиратель осуществляет действенный 
контроль за выполнением Социальных обя-
зательств. Отмечу, что на сегодняшний день 
уже подписано свыше 90 тысяч договоров с 
конкретными избирателями по выполнению 
таких Социальных обязательств.

– Есть уверенность в том, что будущие 
народные депутаты-регионалы от Дне-
пропетровщины будут добросовестно вы-
полнять взятые на себя Социальные обя-
зательства?

– Безусловно, иначе и быть не может. ПАР-
ТИЯ РЕГИОНОВ выдвинула своими канди-
датами в народные депутаты Украины по че-
тырем округам в Кривом Роге известных и 
уважаемых людей. Это первый заместитель 
губернатора Вячеслав Задорожный, первый 
заместитель городского головы Константин 
Павлов, это Юрий Любоненко, в течение 19-
ти лет возглавлявший громаду Кривого Рога 
и народный депутат Украины Дмитрий Шпе-
нов. Все четверо наших депутатов – люди с 
большой жизненной школой и бесценным 
опытом хозяйственной работы. Это – пер-
вое, что гарантирует состоятельность при-
нимаемых нашими кандидатами Социаль-
ных обязательств.

Второе: в случае их невыполнения поли-
тик лишается своего главного капитала – до-
верия избирателей и политической репута-
ции. Но мы уверены, что подобного не про-
изойдет ни с одним из будущих депутатов от 
ПАРТИИ РЕГИОНОВ. А любые конкретные 
вопросы по ходу реализации Социальных 
обязательств избиратели могут выяснять, 
обращаясь в наши общественные приемные.

И третий главный момент: наши кандидаты 
в народные депутаты Украины – члены единой 
мощной команды губернатора Днепропетров-
ской области, председателя областной органи-
зации ПАРТИИ РЕГИОНОВ Александра Вил-
кула. Эта команда уже подтвердила свою со-
стоятельность в решении насущных социаль-
ных проблем Кривого Рога. Это команда па-
триотов, деловых и прогрессивных людей.

Мы понимаем, что наша репутация зави-
сит от того, насколько эффективно наши де-
путаты будут работать в парламенте. ПАР-
ТИЯ РЕГИОНОВ поддерживает своих кан-
дидатов в народные депутаты, и цена такой 
поддержки – высокая ответственность на-
родного депутата перед избирателями.

Избиратель доверяет.  
Депутат выполняет.  

ПАРТИЯ РЕГИОНОВ гарантирует!

Олег Жицкий.

Про наслідки відстеження  
результативності дії регуляторних актів

Відповідно до Закону України «Про засади дер-
жавної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності» рішенням виконкому міської ради від 
12.09.2012 №292 «Про затвердження звіту про по-
вторне відстеження результативності дії регуля-
торного акта – рішення виконкому міської ради 
від 13.07.2011 №249 «Про внесення змін до міської 
маршрутної мережі пасажирського автомобільного 
транспорту», затверджено відповідний звіт.

Зі змістом рішення можна ознайомитись на офі-
ційних сторінках в мережі Інтернет:

– виконкому міської ради у підрозділі «Регу-
ляторна політика» розділу «Інформаційна база» 
(www.kryvyirih.dp.ua);

– виконкомів Дзержинської, Довгинцівської, 
Жовтневої, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, 

Центрально-Міської районних у місті рад: www.
dzr.dp.ua, www.dlgr.ho.ua, www.zhrrkrog.dp.ua, 
http//ing-org.dp.ua, http//srvk.org.ua, www.trnvk.
dp.ua, http//vykonkom-tsmkr.gov.ua;

– у розробника рішення – відділу транспорту 
і зв’язку виконкому міської ради (каб. №№ 151, 
155, тел. 74-70-49, 74-24-41).

Відділ транспорту і зв’язку  
виконкому міської ради.

Про результати проведення  
публічних слухань

Відповідно до розпорядження міського голови від 
13.08.2012 №188-р «Про проведення публічних слу-
хань» 11.09.2012 о 16.00 у муніципальному центрі по-
слуг міста Кривого Рогу (пл. Радянська, 1) відбули-
ся публічні слухання з обговорення громадянами, 
суб’єктами господарювання регуляторного акта – про-
екту рішення міської ради «Про внесення змін до по-

рядку переведення жилих будинків і приміщень (квар-
тир) у нежилі в м. Кривому Розі» та аналізу його регуля-
торного впливу за участю керівників структурних під-
розділів виконкому міської ради, суб’єктів господарю-
вання, мешканців міста та засобів масової інформації.

Присутніх проінформовано про необхідність при-
йняття проекту рішення міської ради «Про внесен-
ня змін до Порядку переведення жилих будинків і 
приміщень (квартир) у нежилі в м. Кривому Розі».

Управління благоустрою та житлової політики ви-
конкому міської ради є розробником зазначеного 
регуляторного акта - проекту рішення міської ради 
«Про внесення змін до Порядку переведення жилих 
будинків і приміщень (квартир) у нежилі в м. Криво-
му Розі», письмові пропозиції та зауваження прийма-
тимуться до 23.09.2012 за адресою: 50101, м. Кривий 
Ріг, пл. Радянська,1, каб. 362, 550, тел. 74-09-41.

управління благоустрою та житлової 
політики виконкому міськради. 

g Офіційно
Интервью вела Дарья акуЛОВа.

g Нам  
       відповідають
Аптека – разом  
з амбулаторією  
сімейного лікаря

До редакції «ЧГ» надійшов ко-
лективний лист мешканців селища 
колишнього РУ ім. Карла Лібкнех-
та (усього – понад 30 підписів) зі 
схвальною оцінкою роботи КП «Фар-
мація». Разом з тим, наші дописува-
чі звернулися з проханням дізнати-
ся про можливість відкриття аптеки 
або аптечного пункту, кіоску в їхньо-
му селищі.

Цей лист було надруковано в «Чер-
воному гірнику» за № 62 від 18 серп-
ня 2012 року під назвою «Потріб-
на селищу аптека», а також наді-
слано нами до управління охорони 
здоров’я виконкому міськради, звід-
ки ми одержали, зокрема, таку ін-
формацію:

«Зараз вишукується відповідне 
приміщення для відкриття амбула-
торії сімейного лікаря КУ «Центр пер-
винної медико-санітарної допомоги 
№4» по вул. Світлогірській. При поя-
ві такого в ньому буде також відкри-
то аптечний пункт.
В.о. начальника управління 

О. Лук’яненко».
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День за Днем:
Саксаганський р-н

Нещодавно одна з криворожанок 
розмістила в Інтернеті відеофільм «Наш 
город», в якому Кривий Ріг постає в усій 
його природній і рукотворній красі. Га-
даю, кожний, хто перегляне його, карди-
нально змінить своє уявлення про наше 
промислове місто. Адже воно красиве, 
сучасне, впорядковане, з численними 
мальовничими куточками, де можна 
відпочити душею і тілом. 

Усе це – результат спіль-
ної праці і попередніх по-
колінь криворіжців, і нині 
сущих. Учені тому й змо-
гли написати історію люд-
ства, що кожне покоління 
залишало після себе на 
землі плоди своєї праці.

17 вересня 2012 р. випо-
внилося 40 років відтоді, 
як пішов з життя Олек-
сандр Васильович Боров-
ський. Людина, яка си-
лою своєї волі, характеру, 
професійних здібностей, 
організаторського талан-
ту якісно змінила облич-
чя нашого міста. Людина, 
яка залишила нам у спа-
док, власне, ту Дзержин-
ку, яку ми зараз знаємо. 
Він єдиний, чиє прізвище 
тричі занесено на Дошку 
пошани в когорті кра-
щих упорядників нашо-
го міста. Саме Олександр 
Боровський був другим 
серед наших земляків, ко-
го вдячна громадськість 
удостоїла високого зван-
ня «Почесний громадя-
нин Кривого Рогу».

Хіба міг він, сімнадця-
тирічний хлопчина, який 
у далекому тепер 1913 ро-
ці прийшов працювати на 
криворізьку залізоруд-
ну копальню звичайним 
ручним слюсарем, знати, 
які суспільні катаклізми 
випадуть у майбутньому 
на його долю, яка безмір-
на відповідальність лежа-
тиме на його плечах? Ма-
буть, що ні.

Олександру Боровсько-
му було 20, коли сталася 
Жовтнева революція, що 
кардинально змінила хід 
всієї новітньої історії. Йо-
му було 23, коли в країні 
почалася громадянська 
війна, і як солдат Черво-
ної Армії він опинився на 
фронті. Повернувшись з 
війни, працював то по-
мічником машиніста па-
ровоза, то рахівником, то 
на інших роботах. Та де б 

не довелося заробляти со-
бі на хліб насущний, він 
твердо знав одне – без на-
вчання, без глибоких про-
фесійних знань нічого в 
житті не досягнеш. Олек-
сандру Боровському було 
вже 35, коли він вступив 
до Московського еконо-
мічного інституту. По за-
кінченні навчання прий-
шов працювати головним 
бухгалтером на Криво-
різький завод гірничого 
обладнання «Комуніст». 
І знову війна. Велика Віт-
чизняна. На Олександра 
Васильовича було по-
кладено завдання забез-
печити евакуацію заводу 
«Комуніст» на Урал, від-
новлення його роботи 
уже в Магнітогорську. 
Два з половиною роки за-

вод працює для фронту, 
для Перемоги. А в лютому 
1944-го знову повертаєть-
ся в Кривбас. Нам, сьо-
годнішнім, навіть важко 
уявити той неймовірний 
тягар відповідальності, 
який лежав на плечах цієї 
людини. У 1946 р. Олек-
сандр Боровський був на-
городжений медаллю «За 
доблестный труд в Вели-
кой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.». Згодом 
він буде удостоєний ін-
ших державних нагород, 
зокрема й ордена Леніна, 

але ця найперша медаль 
залишиться найдорож-
чою.

З 1951 року і до вихо-
ду на пенсію в 1969 році 
життя Олександра Боров-
ського тісно переплело-
ся з рудоуправлінням ім. 
Дзержинського. Якийсь 
час він працював голо-
вним бухгалтером руд-
ника, а потім був призна-
чений заступником ке-
руючого РУ ім. Дзержин-
ського з комерційно-гос-
подарської частини. Мені 
вдалося розшукати ко-
лишнього механіка шах-
ти ім. Ворошилова Дзер-
жинського РУ, упродовж 
багатьох років парторга 
шахти, Якова Андрійови-
ча Бичкова – він півто-
ра десятиліття працював 
пліч-о-пліч з Олексан-
дром Боров-
ським. Ось як 
він згадує про 
цю людину.

 – Я прий-
шов працюва-
ти на рудник 
у 1951 р. піс-
ля закінчен-
ня гірничого 

технікуму. Сам родом з 
Кіровоградської області, 
тож поселили мене в гур-
тожитку на 101 кварталі 
(це там, де нині магазин 
«Кришталь» по пр. Дзер-
жинського). Перше зна-
йомство з Олександ ром 
Васильовичем відбулося 
за таких обставин. Жи-
вучи в селі, батьки попро-
сили мене поклопотати 
через рудник, щоб купити 
їм на зиму вугілля. Я ще 
подумав тоді: де та в Бо-
га Кіровоградщина, а де 
Кривбас? Хто мені те ву-

гілля дасть? Одначе подав 
у рудничну бухгалтерію 
заяву з проханням випи-
сати мені кілька тонн па-
лива. І тут викликає мене 
до себе Боровський.

 – Ти що, хлопче, найба-
гатший на руднику? – за-
питав з порога. – Ні? Тоді 
чого ж відмовляєшся від 
пільги?

Виявляється, як мо-
лодий спеціаліст я мав 
право виписати вугілля 
для своїх батьків ще й за 
пільговою ціною. Цього 
я не знав, а ніхто не під-
казав, тож і написав у за-

яві: «За повну 
вартість». Був 
би Олександр 
В а с и л ь ов и ч 
байдужою лю-
диною, під-
махнув би ту 
заяву та й усе. 
60 років відто-
ді минуло, а й 
досі той випа-
док у пам’яті. 
Згодом Бо-

ровського призначили 
заступником керуючого 
рудоуправління з КГЧ. Це 
тепер на підприємствах 
і фінансові, і комерційні 
директори, і директори 
з побуту та соціальних 
питань. А тоді вся ця ро-
бота на нашому руднику 
лежала на одній людині – 
Олександру Боровському. 
Очолював Дзержинське 
РУ тоді Андрій Павлович 
Жмайло, керівник жор-
сткий, вимогливий. Ідучи 
у відпустку, він залишав 
усе рудничне господар-
ство – а воно було велике 
і складне – на Олександра 
Васильовича. Зауважте, 
то були повоєнні роки 
відбудови Кривбасу, і наш 
рудник не тільки займав-
ся видобутком руди, а й 
брав найактивнішу участь 
у житловому будівництві, 
асфальтуванні доріг, об-
лаштуванні стадіону, 
впорядкуванні скверів і 
парків, прибудинкових 
територій. Адже на тому 
місці, де зараз простяг-

нувся красень-проспект 
ім. Дзержинського, в той 
час розташовувалися са-
мі вугільні та лісосклади, 
а довкола гуляв пустир. 
Начальником відділу ка-
пітального будівництва 
на руднику був тоді Лід-
невич, а головним інже-
нером – Вознесенський. 
Контролював же процес 
будівництва та благо-
устрою Олександр Бо-
ровський. Як про нього 
казали: і сам не спить, й 
іншим не дає. Згодом як 
парторгові шахти мені 
доводилося звертатися 
до Олександра Васильо-
вича з багатьох питань. 
Не з чиїхось слів, а осо-
бисто знаю, яким авто-
ритетом серед рудничан 
він користувався, яким 
чуйним, уважним він був 
до людей, до їхніх по-
треб, якої високої вну-
трішньої культури це був 
керівник. Багато зробив 
він для міста і як депутат 
Дзержинської райради з 
багаторічним стажем. Ве-
лика заслуга Олександра 
Васильовича і в тому, що 
для наших рудничних ді-
тей був побудований чу-
довий піонерський табір 
«Чайка» (нинішній «Дзер-
жинець», – авт.) на узбе-
режжі Азовського моря 
в Бердянську. Про таких, 
як Боровський, прийнято 
говорити: «Людина з ве-
ликої літери». Таким він 
лишився в моїй пам’яті, 
таким його знали люди 
мого покоління. У 1969 
р. Олександр Васильович 
вийшов на пенсію, а цю 
посаду зайняв Володимир 
Григорович Таранущенко.

Минають роки й деся-
тиліття, стираються імена 
і дати, проте нетлінними 
лишаються добрі діла, 
що перейшли нам у до-
вічну спадщину. Стоїть 
Дзержинка, хорошіючи з 
кожним роком, прирос-
таючи новими об’єктами, 
та кожна її цеглинка 
пам’ятає тих, перших, хто 
колись дав їй життя.

g Щоб пам’ятали

Нетлінна спадщина

________________________________________________________________________________ Мотрона ПАНОВА. Фото з архіву.

Святкував  
мікрорайон  
Сонячний...

Понад 700 дорослих та дітей 
стали активними учасниками 
святкувань на мікрорайоні 
Сонячному. Біля торговель-
ного центру минулої п’ятниці 
ніде яблуку було впасти: ко-
жен прагнув долучитися до 
торжеств.

Можна було ознайомитись з 
виставкою народної творчості 
шкільних умільців, скуштувати 
різну смачну випічку. І, звичайно, 
поласувати козацькою кашею, яку 
безплатно роздавали всім охочим 
та гурманам. А яке свято мікро-
району, та ще й з такою красивою 
назвою – Сонячний, без представ-
ників підростаючого покоління? 
Продемонстрували своє вміння та 
фізичний гарт спортсмени: гімнас-
ти, дзюдоїсти. Потішили жителів 
мікрорайону, насамперед малечу, 
лялькарі зі своєю імпровізованою 
виставою. Після чого розпоча-
лась офіційна частина: присутніх 
сердечно привітав заступник 
голови Саксаганської райради 
Юрій Красножон. Він також вру-
чив солідні подарунки (побутову 
техніку) переможцям у номіна-
ціях «Кращий дім мікрорайону», 
«Кращий під’їзд», «Довгожитель» 
та в інших. Сподобалась усім і кон-
цертна програма, а також аукціон, 
де розігрувались абонементи на 
відвідування басейну. Порадував 
у кінці свята, особливо молодь, і 
яскравий феєрверк.

Взаємо- 
корисний діалог 
з владою 

Схід мешканців вулиць  
Подбєльського та інших при-
леглих зібрав чимало грома-
дян у КЗШ № 43. 

Тут відбулась інформаційна 
зустріч, яку провів заступник 
голови Саксаганської райради з 
питань діяльності виконавчих 
органів ради Василь Старовойт. 
Порушувались різні актуальні пи-
тання, у тому числі з благоустрою 
району, підготовки до опалю-
вального сезону, інші житлово-
комунальні проблеми. 

А начальник служби у справах 
дітей виконкому Саксаганської 
районної у місті ради Ірина Сиро-
ватка проінформувала присутніх 
про заходи щодо профілактики 
правопорушень і негативних 
явищ серед дітей.

Стартували  
осінні турніри

Днями в районі стартували 
два футбольних турніри се-
ред хлопчаків різних вікових 
категорій – «Осінні зірочки» 
та «Шкіряний м’яч».

– У першому змаганні свої сили 
випробовують 10-річні хлопчики, 
які борються за право представ-
ляти районну команду, – гово-
рить голова Саксаганського рай-
спорткомітету Валентин Толбас. 
– А вона, команда-переможниця, 
як відомо, може суперничати в 
міському турнірі «Осінні зірочки» 
на призи загальноміської газети 
«Червоний гірник». Паралельно 
проводимо й «Шкіряний м’яч», 
де виступають трохи старші хлоп-
чаки. Азарту, не сумніваюсь, ви-
стачить на всіх.

Віталій ТКАЧУК.

g Оголошення

Шановні виборці Саксаганського району!
Відділ ведення Державного реєстру виборців 

виконкому Саксаганської районної у місті ради за-
прошує всіх мешканців Саксаганського району, які 
є громадянами України та яким на сьогоднішній 
день виповнилося 18 років, здійснити перевірку 
своїх персональних даних, що містяться у базі да-
них Реєстру.

Особливу увагу звертаємо громадян України, 
котрі з різних причин були зняті з реєстраційного 
обліку та до цього часу не зареєстрували місце сво-

го проживання. Такі громадяни будуть позбавлені 
можливості використати своє право голосу під час 
проведення виборів народних депутатів України.

Не залишайтеся осторонь та скористайтесь 
своїм правом голосу на виборах народних депу-
татів України 28 жовтня 2012 року, попередньо 
здійснивши перевірку та уточнення своїх персо-
нальних даних, внесених до Державного реєстру 
виборців.

Звертайтесь до відділу ведення Державного ре-

єстру виборців виконкому Саксаганської районної 
у місті ради за адресою; вул. Мелешкіна, 32, кімн. 
201, 202, з понеділка до п’ятниці, з 8.30 до 17.00, 
перерва з 12.30 до 13.00, щосуботи з 9.00 до 13.00. 
Довідки за телефонами: 64-23-50, 64-14-38, 64-30-
05.

При зверненні до відділу ведення Держав-
ного реєстру виборців наявність паспорта або 
тимчасового посвідчення громадянина України 
обов’язкова.

________________________ Відділ ведення Державного реєстру виборців виконкому Саксаганської районної у місті ради.

Особистість
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g Дитину в родину

Що треба знати усиновлювачам
Останнім часом у законодавстві України 
відбуваються певні зміни в частині зміцнення 
державної підтримки сімей, які виявили бажання 
усиновити дитину.

Після прийняття усиновлюва-
чем у свою сім’ю дитини-сироти 
або дитини, позбавленої батьків-
ського піклування, на правах до-
чки чи сина, що здійснене на під-
ставі рішення суду, такі діти втра-
чають статус сироти або позбав-
леної батьківського піклування, 
а разом з ним і державні пільги.

З моменту здійснення усинов-
лення припиняються особисті 
та майнові права і обов’язки між 
батьками та особою, яка усинов-
лена, а також між нею та іншими 
її родичами за походженням.

При усиновленні дитини од-
нією особою ці права та обов’язки 
можуть бути збережені за бажан-
ням матері,  якщо усиновлювачем є 
чоловік, або за бажанням батька, 
якщо усиновлювачем є жінка.

З моменту усиновлення вини-
кають взаємні особисті немай-
нові та майнові права і обов’язки 
між особою, яка усиновлена (а 
в майбутньому – між її дітьми, 
онуками), та усиновлювачем і йо-
го родичами за походженням.

Усиновлення надає усиновлю-
вачеві права і накладає на нього 
обов’язки щодо дитини, яку він 
усиновив, у такому ж обсязі, які 
мають батьки щодо дитини.

 Дитина, яка усиновлена, збе-
рігає права на пенсію, а також на 
відшкодування шкоди у зв’язку з 
втратою годувальника, які вона 
мала до усиновлення.

 Особа, яка усиновила дитину-
сироту або дитину, позбавлену 
батьківського піклування, має 
право:

 – на грошову допомогу при 
усиновленні дитини у розмірі як 
при народженні першої дитини, а 
при усиновленні двох і більше ді-
тей розмір допомоги 
не змінюється;

 – на отримання 
відпустки по догляду 
за дитиною до досяг-

нення нею трирічного віку;
 – на отримання одноразової 

оплачуваної відпустки триваліс-
тю 56 календарних днів без ура-
хування святкових і неробочих 
днів (при усиновленні дитини ві-
ком старше трьох років);

– на отримання щорічної опла-
чуваної відпустки тривалістю 10 
календарних днів.Така відпустка 
надається за заявою особи, яка 
усиновила дитину, на підставі 
рішення про усиновлення ди-
тини та оформлюється наказом 
(розпорядженням) власника або 
уповнова женого ним органу.

При цьому, заява про надання 
відпустки у зв’язку з усиновлен-
ням дитини віком старше трьох 
років має подаватись не пізніше 
трьох місяців з дня набрання за-
конної сили рішенням суду про 
усиновлення дитини.

Законом України «Про держав-
ну допомогу сім’ ям з дітьми» пе-
редбачено новий вид допомоги 
– допомога при усиновленні ди-
тини.

Право на допомогу при уси-
новленні дитини має особа, яка 
є громадянином України, по-
стійно проживає на її території 
та усиновила дитину з числа ді-
тей-сиріт або дітей, позбавлених 
батьківського піклування. У разі, 
якщо усиновлювачами є подруж-
жя – право на допомогу при уси-
новленні дитини має один із них 
на їх розсуд.

Допомога при усиновленні ди-
тини призначається на кожну 
усиновлену дитину на підставі 
рішення суду про її усиновлення 
за умови, якщо звернення за при-
значенням такої допомоги надій-
шло не пізніше дванадцяти міся-

ців з дня набрання законної сили 
рішенням суду про усиновлення 
дитини.

Допомога при усиновленні ди-
тини призначається незалежно 
від одержання на дитину інших 
видів допомоги.

 Розмір такої допомоги має до-
рівнювати розміру, встановлено-
му для виплати допомоги при на-
родженні першої дитини, зокре-
ма, у 2012 році –26 790,00 гривень, 
з 1 квітня – 27 330,00 гривень, з 1 
липня – 27 510,00 гривень.

Тобто, на відміну від допомоги 
при народженні дитини, на яку 
мали право лише усиновлюва-
чі дитини до 1 року, на сьогодні 
право на допомогу у відповідно-
му розмірі мають всі усиновлю-
вачі, незалежно від віку усинов-
леної дитини.

Порядок і умови виплати до-
помоги при усиновленні дитини 
та підстави для припинення ви-
плати такої допомоги визначено 
у Порядку призначення і випла-
ти державної допомоги сім’ям з 
дітьми, затвердженому постано-
вою Кабінету Міністрів України 
від 27 грудня 2001 р. № 1751 (зі 
змінами та доповненнями).

Допомога при усиновленні ди-

тини призначається і виплачуєть-
ся усиновлювачу органом праці 
та соціального захисту населення 
за місцем його реєстрації або за 
місцем фактичного проживання 
(за умови подання довідки про 
неодержання зазначеної допомо-
ги за місцем реєстрації).

Документи, необхідні для при-
значення допомоги при усинов-
ленні, подаються особою, яка 
претендує на призначення допо-
моги, особисто.

Зазначеним Порядком також 
передбачено, що орган, який 
призначає і виплачує державну 
допомогу сім’ям із дітьми, у тому 
числі допомогу при усиновлен-
ні, повинен давати роз’яснення з 
питань її призначення і виплати 
та надавати заявнику допомогу в 
одержанні необхідних докумен-
тів.

Допомога при усиновленні ви-
плачується щомісяця за вибором 
усиновлювача, якому призначена 
допомога, Українським держав-
ним підприємством поштово-
го зв’язку «Укрпошта» за місцем 
його проживання або через упо-
вноважені банки, визначені в 
установленому законодавством 
порядку.

Зазначеним Порядком передбачено, що для призначення допо-
моги при усиновленні дитини органу праці та соціального захисту 
населення за умови пред’явлення паспорта або іншого докумен-
та, що посвідчує особу, подаються такі документи:

1) заява усиновлювача (якщо усиновлювачами є подруж-
жя – одного з них), що складається за формою, затвердженою 
Мінпраці;

2) копія свідоцтва про народження дитини, виданого держав-
ним органом реєстрації актів цивільного стану після внесення 
змін до актового запису про народження дитини на підставі 
рішення суду про усиновлення дитини;

3)копія рішення суду про усиновлення дитини.

 Для отримання більш детальної інформації про 
державну підтримку сімей, які усиновили дитину, 
ви можете звернутись до служби у справах дітей 
виконкому Криворізької міської ради за тел.: (0564) 

748344, м. Кривий Ріг, пл. Радянська,1, каб.138, або 
до районного управління праці та соціального захис-
ту населення, що у виконкомі районної у місті ради, 
за місцем свого проживання.

____________________________________________________ Служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради.

Юридичний лікнеп

g Нове в законодавстві України 
Про виконання програм Глобального фонду для боротьби зі СНІДом,  
туберкульозом та малярією

21 липня 2012 року набрав чинності Закон 
України «Про виконання програм Глобального 
фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та 
малярією в Україні», прийнятий Верховною Радою 
України 21 червня 2012 року. Цей Закон визначає 
порядок виконання програм Глобального фонду 
для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та маля-
рією (далі – Глобальний фонд) в Україні.

Відповідно до інформації, наведеної на офіцій-

ному сайті Глобального фонду, Глобальний фонд 
– це унікальне глобальне приватно-державне 
партнерство, створене для залучення та розподі-
лу додаткових ресурсів з метою профілактики та 
лікування ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та малярії. Це 
партнерство між урядами, громадянським сус-
пільством, приватним сектором та потерпілими 
громадами є інноваційним підходом до міжна-
родного фінансування охорони здоров’я. Глобаль-

ний фонд працює в тісній співпраці з іншими дво-
сторонніми та багатосторонніми організаціями, 
доповнюючи загальні зусилля по боротьбі з цими 
трьома захворюваннями.

Таким чином, прийнявши згаданий Закон, Вер-
ховна Рада України створила основу правового 
регулювання фінансування боротьби з епідемією 
ВІЛ/СНІДу та туберкульозу в державі, у тому числі 
за рахунок коштів, наданих Глобальним фондом.

Олена БЕРЕЗОВСЬКА, юрист «Червоного гірника»,  
викладач Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія».

Присяжні  
для суду

Минулого тижня відбулася по-
зачергова XX сесія Довгинцівської 
районної у місті ради VI скликан-
ня, в роботі якої взяв участь ке-
рівник апарату Довгинцівського 
районного суду м. Кривого Рогу 
Дмитро Глушаниця. Це зумов-
лювалося тим, що в порядку 
денному сесії було й питання про 
затвердження списку присяжних 
Довгинцівського районного суду.

Відповідне рішення було ухва-
лено, присяжні були затверджені.

Штраф за спа-
лювання листя

Днями було проведено ін-
формаційну зустріч голови 
Довгинцівської районної у 
місті ради Ігоря Колесника з 
керівниками органів самоор-
ганізації населення та голова-
ми будинкових комітетів. 

Серед іншого на зустрічі йшло-
ся про порядок виплати дотації 
за поголів’я молодняку великої 
рогатої худоби. З цього питан-
ня було зазначено, що людина, 
яка подала необхідні документи 
для виплати дотації за утриман-
ня поголів’я молодняку великої 
рогатої худоби, отримує перед-
бачені кошти на свій банківський 
рахунок.

Також на зустрічі ще раз наго-
лошено на категоричній забороні 
спалювання листя та сухої трави. 
Згідно з Кодексом України про ад-
міністративні правопорушення, 
випалювання стерні, луків, пасо-
вищ, ділянок із степовою, водно-
болотною та іншою природною 
рослинністю, рослинності або її 
залишків у смугах відводу авто-
мобільних доріг і залізниць, а та-
кож опалого листя у парках, інших 
зелених насадженнях та газонів у 
населених пунктах без дозволу 
державного контролю в галузі 
охорони навколишнього середо-
вища або з порушенням умов 
такого дозволу тягне за собою на-
кладання штрафів: на громадян – 
від 170 до 340 грн.; на посадових 
осіб – від 850 до 1190 грн. У разі 
нанесення вогнем збитків, паліям 
доведеться відшкодувати і їх.

Школярам про 
позашкільне

14-15 вересня юним меш-
канцям району гостинно 
відчинили двері п’ять поза-
шкільних навчальних закла-
дів. 

Під час проведення святкових 
заходів їхніми педагогічними 
колективами було презентовано 
структуру гуртків, що забезпе-
чуватимуть змістовне дозвілля 
дітей та юнацтва, розвиток тех-
нічної творчості, сприятимуть 
реалізації художньо-естетичних 
потреб, вихованню всебічно роз-
виненої особистості.

Виступи вокальних та хоре-
ографічних колективів, юних 
спортсменів та авіаторів, ви-
ставки декоративно-вжиткового 
мистецтва та технічного моделю-
вання нікого не залишили байду-
жими й продемонстрували, що 
в позашкільних навчальних за-
кладах кожен бажаючий знайде 
справу за своїми можливостями 
та вподобаннями.

Едуард БІлИК.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Дзержинський р-н

На часі

Вшанувати  
партизанський  
подвиг

У вихідні країна вшановува-
тиме подвиг тих наших спів-
громадян, котрі на захопленій 
фашистами території України 
вели нещадну боротьбу про-
ти окупантів. Головні урочис-
тості з цієї нагоди відбудуться 
напередодні.

У Дзержинському районі 21 
вересня 2012 року о 10.00 з на-
годи Дня партизанської слави 
відбудеться урочиста церемонія 
покладання квітів до меморіа-
лу Вічної Слави у сквері 60-річ-
чя Перемоги на вулиці Пости-
шева (біля колишнього кінотеа-
тру «Космос»). Виконком Дзер-
жинської районної у місті ради 
запрошує всіх бажаючих взяти 
участь у цій церемонії.

Оснащення  
виборчих  
дільниць

Район готується якнайкра-
ще провести вибори до Верхо-
вної Ради України, до котрих 
залишається зовсім небагато 
часу.

Нещодавно у виконкомі 
Дзержинської районної у місті 
ради за участю голови райради 
Сергія Степанюка та керуючої 
справами виконкому Катери-
ни Просвєтової проведено роз-
ширену нараду з питань підго-
товки до виборів народних де-
путатів України 28 жовтня 2012 
року. На заході були присут-
ні посадові особи та керівники 
закладів і установ, у приміщен-
нях яких розміщуються виборчі 
дільниці. Відтак, розмова йшла 
про стан матеріально-техніч-
ного забезпечення виборчих 
дільниць, їх підготовку до осна-
щення системами відеоспосте-
реження тощо.

Загалом на території району 
розміщується 30 виборчих діль-
ниць, з яких 4 – спеціальні, 26 – 
звичайні. У відповідності до ви-
мог чинного законодавства до по-
чатку виборів усі виборчі дільниці 
будуть обладнані системами віде-
оспостереження.

Небезпечний 
проїзд

Після перевірки металур-
гам доведеться внести корек-
тиви у свою турботу про без-
пеку виробництва.

Як стало відомо, Криворізьким 
теруправлінням Держгірпромна-
гляду було зупинено рух проїзним 
шляхом і тротуаром між шлако-
вими відділеннями №1 та №2, 
де через вивалений шлак відсут-
ня безпечна відстань до проїзних 
шляхів і тротуарів. Крім того, було 
зупинено роботу шлакового від-
ділення №1, де дренажні системи 
шлакової траншеї не забезпечу-
ють повний відвід технологічних 
та ґрунтових вод. Такий-от резуль-
тат нещодавньої планової пере-
вірки вимог нормативно-право-
вих актів з охорони праці та про-
мислової безпеки в конверторно-
му цеху ПАТ «АрселорМіттал Кри-
вий Ріг».

Володимир СкіДаНОВ.

g Досвід кривбасу – для україни

Ставка – на молодих
П’ятий рік поспіль у ПаТ «кривбасзаліз-
рудком» працює піклувальна рада на чолі 
з директором з персоналу Олегом Мака-
ровим.

Її завдання – через со-
ціальний діалог між ро-
ботодавцями, громад-
ськістю, профспілками, 
органами місцевого са-
моврядування, міською 
службою зайнятості, ке-
рівниками вищих профе-
сійно-технічних навчаль-
них закладів формувати 
професійно мобільного 
кваліфікованого фахів-
ця підземного видобут-
ку руди. Нині робоча гру-
па спеціалістів розро-
бляє стратегічну програ-
му розвитку ПАТ «КЗРК» 
до 2021 р., у системі коор-
динат якої кадровій полі-
тиці відводиться важли-
ва роль.

Як відомо, змінність 
кадрів у підземному ви-
робництві значно вища, 
ніж в інших галузях про-
мисловості. Водночас, су-
часний технічний стан 
підземного виробництва 
із застосуванням но-
вітньої техніки вимагає 
якісно нових підходів до 
підготовки гірницьких 
кадрів. Сьогодні випус-
кник технічного універ-
ситету повинен не тіль-
ки володіти глибокими 
теоретичними професій-
ними знаннями та вміти 
застосовувати їх на прак-
тиці, а й набути за час на-
вчання, як мінімум, дві, а 
то й три-чотири супутні 
робітничі професії. Тоб-
то йдеться про підготов-
ку універсального пра-
цівника підземного ви-
робництва.

За 5 років роботи пі-
клувальної ради ПАТ 
«КЗРК» уже напрацьова-
но значний досвід органі-
зації та проведення про-
фесійно-практичної під-
готовки молодих спеціа-
лістів, узгоджено спільні 
дії навчальних закладів 
та комбінату з урахуван-
ням вимог гірничого ви-
робництва. З кожним ро-
ком взаємодія освітян і 
виробничників вдоско-
налювалася. Зокрема, 
була розроблена необхід-
на навчально-плануваль-
на і технологічна доку-
ментація, що забезпечує 
нормативну та теоретич-
ну базу підготовки спеці-
алістів. За цей час у шах-
тах ПАТ «КЗРК» створе-
но 4 підземні навчальні 
дільниці для проходжен-
ня студентами вироб-
ничої практики. Нада-
лі планується збільшен-
ня кількості таких діль-
ниць. Комбінат робить 
ставку на молодь, і вже 
видно реальні результа-
ти. Молоді спеціалісти на 
робочих місцях досить 

швидко набирають темп 
кар’єрного росту. Так, за 
останні три роки 75 мо-
лодих спеціалістів зайня-
ли керівні посади, 19 спе-
ціалістів середньої лан-
ки за рахунок комбінату 
продовжили навчання в 
КНУ.

Днями відбулося роз-
ширене засідання пі-
клувальної ради ПАТ 
«КЗРК», яке традиційно 
проводиться на почат-
ку кожного навчально-
го року. На ньому було 
підбито підсумки зро-
бленого за минулий рік, 
проаналізовано набут-
ки й упущення на цьо-
му шляху з тим, щоб на-
далі постійно вдоскона-
лювати підготовку ви-
робничих кадрів. У засі-
данні піклувальної ради 
взяли участь перший за-
ступник міського голови 
Костянтин Павлов та ке-
рівники управлінь міськ-
виконкому, працівни-
ки Головного управлін-
ня освіти і науки Дніпро-
петровської облдержад-
міністрації, обласного 

Центру професійно-тех-
нічної освіти, керівни-
ки КНУ, технікумів, лі-
цеїв та профтехучилищ, 
міського комітету ПМГУ, 
Центру зайнятості. Осо-

бливо представницькою 
на нинішньому засіданні 
піклувальної ради була 
делегація науковців. Як 
зауважила завідуюча ла-
бораторією змісту про-
фесійної освіти і навчан-
ня Інституту ПТО На-
ціональної академії пе-
дагогічних наук України 

Лілія Сушенцева, Кри-
вий Ріг першим в Україні 
розпочав роботу з засто-
сування сучасних підхо-
дів до фахової підготов-
ки кадрів різного рівня 
і досяг у цьому значних 
успіхів. Напрацьований 
спільний досвід освітян 
і виробничників ПАТ 
«КЗРК» заслуговує де-
тального вивчення і по-
ширення на інших під-
приємствах ГМК Украї-
ни. Тож нині в засіданні 
піклувальної ради бра-
ли участь доктори педа-
гогічних наук Інститу-
ту ПТО Валентина Свис-
тун та Василь Ягупов, а 

також директор Доне-
цького інституту після-
дипломної освіти інже-
нерно-педагогічних пра-
цівників Олександр Сит-
ніков.

– Головне завдання 
професійної школи сьо-
годні – готувати спеці-
аліста, затребуваного 
на ринку праці, – зазна-
чив перший заступник 
міського голови Костян-
тин Павлов. – На жаль, 
матеріально-технічна 
база професійно-техніч-

них навчальних закла-
дів міста вже не відпо-
відає вимогам сучасно-
го виробництва. Через 
те надзвичайно важли-
вою видається робота, 
яка впродовж п’яти років 
ведеться в ПАТ «КЗРК». 
У липні минулого року 
як наслідок спільних зу-
силь промислових під-
приємств, КНУ, міськви-
конкому була затвер-
джена програма «Шко-
ла – вуз – підприємство», 
яка сприяє координуван-
ню дій щодо професійно-
орієнтаційної роботи се-
ред молоді та підготов-
ки кваліфікованих кадрів 
для підземного виробни-
цтва. У лютому 2012 року 
на базі Криворізького на-
ціонального університе-
ту було проведено кру-
глий стіл за участю осві-
тян, промислових під-
приємств, громадських 
організацій, на якому об-
говорювалась проблема 
якості підготовки техніч-
них кадрів. За підсумка-
ми круглого столу було 
укладено угоди про про-
ведення міського кон-
курсу на кращого робо-
тодавця і замовника ка-
дрів, про бронювання ро-
бочих місць для пільго-
вої категорії випускників 
вузів. Міська влада й на-
далі сприятиме плідно-
му співробітництву ви-
щої школи та промисло-
вих підприємств.

 Як показує життя, діа-
лог між вищим навчаль-
ним закладом та підпри-
ємством є взаємовигід-
ним, оскільки при під-
готовці кадрів врахову-
ються обопільні інтереси 
сторін.

На засіданні піклу-
вальної ради йшлося та-
кож про те, що поширен-
ня криворізького досві-
ду співпраці освітян і ви-
робничників у підготов-
ці гірницьких кадрів на 
всю Україну – це добре, 
але було б непогано по-
чати з його поширення 
на підприємствах нашо-
го міста. Зокрема, за 5 ро-
ків роботи піклувальної 
ради ПАТ «КЗРК», у її за-

сіданнях жодного разу не 
брали участі представни-
ки ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг». Це підпри-
ємство не бере на практи-
ку студентів, не приймає 
на роботу випускників. 
Водночас, на комбінаті 
ведеться внутрішня ро-
бота з перепідготовки 
кадрів, і цей досвід теж 
дуже цікавий. Тож є до-
мовленість, що наступне 
засідання піклувальної 
ради ПАТ «КЗРК» плану-
ється провести на «Арсе-
лорМіттал Кривий Ріг».

Учасники засідан-
ня піклувальної ради 
відвідали також полі-
гон навчально-курсово-
го комбінату, побували 
в шахтах «Гвардійська», 
«Октябрська» та «Роді-
на», де ознайомилися з 
роботою нових гірничих 
комплексів, іншої гірни-
чої техніки, якою успіш-
но управляють молоді 
робітники.

 Традиційно в цей день 
у Палаці культури ПАТ 
«КЗРК» відбулося уро-
чисте посвячення цьо-
горічного поповнення у 
члени трудового колек-
тиву «Кривбасзалізруд-
кому», вшанування кра-
щих наставників молоді.

Мотрона ПаНОВа. Фото Олега ГРЯзНОВа.

У міському громад-
ському конкурсі, який 
цього року проводила 
Асоціація «Комсомо-
лець Кривбасу», ПАТ 
«КЗРК» посіло І місце 
серед промислових 
підприємств Кривого 
Рогу в номінаціях:
«Підприємство – кра-
щий роботодавець та 
замовник кадрів»;
«Кращий колектив-
ний договір щодо 
роботи з молоддю».
Кращим директором 
з персоналу названий 
Олег Макаров,
кращим молодіжним 
лідером – Василина 
Котович.

Протягом минулого навчального року практику в 
ПАТ «КЗРК» пройшли 1057 студентів. З технікумів 
– 544. З вузів – 380. З базових ліцеїв – 133 чол. 
Оплачувану практику на робочих місцях пройшли 
310 чол. Мінімальна зарплата учня склала 2,5-2,8 
тис. грн.
190 випускників КНУ, технікумів та ліцеїв у 2012 р. 
було відібрано для роботи в ПАТ «КЗРК». Уперше 
за багато років 2 з них написали письмову відмову 
від працевлаштування, 53 взагалі не з’явилися на 
робочі місця.
До кінця поточного року планується прийняти на 
роботу ще 374 чол.
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g Открытие сезонаДень  за  Днем:
Ц.-Міський район

Кривбас мистецький

«Шинель» 
Кто, зная все силы и свойства 
и всю глубину нашей природы,
одним чародейным мгновением 
мог бы устремить нас на высокую жизнь?
(Николай Гоголь)
Открытие двадцатого театрального сезона  в «Академии 

движения» (он же первый для этого театра в звании «ака-
демический») совпало с проведением в нашем городе ама-
торского фестиваля «Кино под звездами». Все без 
исключения участники кинофорума насладились 
обновленным спектаклем  по рассказу Н.В. Гоголя 
«Шинель».

Шинель в данном спектакле представ-
лена как дом, как образ вожделения и 
одновременно – символ молоха, спосо-
бного человека засосать, разрушить, 
уничтожить... В сложной визуальной 
партитуре спектакля задействовано 
много персонажей, но угадывается чет-
кое взаимодействие темных и светлых 
сил, которые руководят человеком. Так, 
душа согбенного чиновника  Акакия 
Акакиевича предстает в виде ребенка 
в милых белоснежных одеждах, бегаю-

щего, словно в райских кущах, с сачком за бабочками. 
Мысль о том, сколь скорбен путь человека от рож-
дения к смерти, передается пластически, образно, с 
предельной точностью по эмоциональному посылу и 
воплощению.

_____________________________________________________________________________ Александр ПОРТНЯГИН. Фото автора.

g Знай наших!

Книга Григорія Гусейнова –  
серед переможців

Раді повідомити нашим читачам про перемогу 
на львівському Форумі видавців – найбільшому в 
Україні літературному конкурсі – книжки нашого 
земляка, українського письменника, лауреата На-
ціональної премії України імені Тараса Шевченка 
Григорія Гусейнова «Повернення в Портленд». На-
ша газета вже розповідала про цей роман, наразі 
книгу активно купують у Кривому Розі.

Цінність цієї нагороди полягає ще й у то-
му, що за дев’ятнадцять років існування фору-

му це перша відзнака 
твору письменника з 
Придніпров’я. Черво-
ногірничан ця звістка 
тішить ще й тим, що 
автор видання – наш 
колега, колишній пра-
цівник «Червоного гір-
ника». Вітаємо Григорія Джамаловича з успіхом і 
зичимо подальших творчих перемог!

__________________________________________________________________ Тетяна ДРєєВА.

g Зустріч

Відкрили співпрацю по-новому
Минулого тижня в актовій залі головного 

корпусу Криворізького національного універ-
ситету відбулася зустріч студентів з другим се-
кретарем посольства держави Ізраїль в Україні 
Нелею Шульман.

– У наших народів є дуже багато спільного – ми 
знаємо, що й ізраїльський, й український народи 
тривалий час були позбавлені можливості жити 
у власній державі, були проблеми з рідною мо-

вою, – зазначив, звертаючись до присутніх, в.о. 
ректора КНУ Микола Ступнік.

– Ми працюємо з багатьма вишами України, 
зокрема другий рік – з вашим університетом. 
Сьогодні ми тут, аби по-новому в цьому навчаль-
ному році відкрити нашу співпрацю, – зазначила 
пані Шульман. Студентській аудиторії вона роз-
повіла про те, чим знаменитий Ізраїль, як країна 
представлена на світовій арені.

g Фестиваль

У Дніпропетровську побували 80 маленьких  
криворіжців

У VІ благодійному регіональному фестива-
лі «Мама + Я», який в обласному центрі щороку 
готується силами меценатів та волонтерів, взяли 
участь 80 криворізьких дітей з дитячих будинків 
№№ 2, 3, 4 та навчально-виховного комплексу «За-
гальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів №9 з 
посиленою спортивною підготовкою». За традиці-
єю, веселе свято відбувалось на базі креатив-клубу 
«Бартоломео», що розташований на березі Дніпра. 

За словами методиста «Інноваційно-методич-
ного центру» Наталії Турчин, протягом дня діти 
мали змогу взяти участь у майстер-класах – ху-
дожніх, танцювальних, гончарних та навчитися 
секретам стилю (вчилися робити візаж, зачіски, 
дизайнерський одяг). Усі вони стали активними 
учасниками творчого  конкурсу. Їхні вокальні 
й танцювальні номери були відзначені членами 
журі. Як підсумок – усі діти отримали подарунки. 

________________________________________________________________ Анна РОДІЧКІНА.

Птахи душі
Він створив 17 мільйонів 

малюнків птахів. Птах в його 
творчості – метафоричне зо-
браження устремлінь душі, 
внутрішнього «Я», яке рветь-
ся на волю із суворих рамок і 
обмежень. 

Спілкуючись з різними людьми, 
автор асоціював їх із птахами. Мова 
про всесвітньо відомого художни-
ка, філософа, літератора, музикан-
та й спортсмена – бенгальця Шрі 
Чінмоя Кумара Гхоша (1931-2007). 
Будучи багатогранною особистістю, 
він залишив по собі спадок у різних 
галузях мистецтва.

З завтрашнього дня криворізь-
кий глядач матиме нагоду осо-
бисто відчути свою спорідненість 
із пташиним світом – у міському 
історико-краєзнавчому музеї від-
кривається виставка графічних 
робіт художника із серії «Птахи 
душі». До Кривого Рогу 60 робіт, 
центральним образом яких є саме 
крилаті істоти, прибули після ви-
ставок у Нью-Йорку й Парижі.

– Картини дещо нагадують ди-
тячі малюнки, вони світлі й без-
посередні, легкі для сприйняття, 
– коментує директор музею Ірина 
Зінов’єва, – автор доносить до на-
шої свідомості ідею гармонії з на-
вколишнім середовищем.

Запрошуємо вас відвідати ви-
ставку, яка триватиме з 20 верес-
ня по 10 жовтня.

На спомин  
подвигу 

31-й світанок зустріли учні 
та вчителі КЗШ №15 біля 
пам’ятника підпільникам гру-
пи Миколи Решетняка, розстрі-
ляних фашистами у 1943 році. 

Цьогоріч, у роковини загибелі 
юних земляків, 17 вересня о шос-
тій ранку вклонитись їх подвигу до 
Комсомольського парку, що в Цент-
рально-Міському районі, поспіши-
ли голова Дзержинської районної у 
місті ради Сергій Степанюк, керуюча 
справами Дзержинської райради 
Катерина Просвєтова, депутати 
міської та районних рад. 

Традицію урочистого вшануван-
ня світлої пам’яті решетняківців у 
школі вважають надзвичайно по-
чесною. Щороку школярі та педаго-
ги, ветерани та громадськість міста 
жалобною ходою прямують до мо-
гили героїв. Перед очима глядачів 
розгортається щемне театралізо-
ване дійство: діти перевтілюються 
у своїх легендарних ровесників  
М. Решетняка, О. Щербака, А. Жов-
туху, Г. Романову, М. Ходича, слуха-
ють пісню «17 вересня», написану 
музичним керівником шкільного 
ЦДТ Миколою Бабенком. На спо-
мин загиблих криворіжців, учнів 
15-ї школи, учасникам мітингу-
реквієму роздають по шматочку 
випеченого короваю. До підніжжя 
скульптурної композиції лягають 
живі квіти.

Тетяна ДРєєВА.

g Заохотили

«Київстар»  
підтримав  
українське  
книговидання 
Компанія «Київстар» ста-
ла офіційним партнером 
XIX Міжнародного книж-
кового Форуму видавців 
у львові, який відбувся 
13-16 вересня. 

«Київстар»  вирішив виступи-
ти партнером Форуму видавців у 
Львові, аби підтримати престиж 
українського книговидання, чий 
розвиток зараз потребує особли-
вої уваги і захисту суспільства з 
огляду на стрімке скорочення 
випуску вітчизняної літератури. 

У рамках цьогорічної премії 
«Найкраща книга Форуму ви-
давців-2012» «Київстар» запрова-
див спеціальну відзнаку авторові 
найкращої україномовної кни-
ги, що заохочує читачів любити 
Україну та якнайбільше дізна-
тися про її історію, культуру та 
досягнення, про маловідомі, але 
цікаві місця нашої держави. За рі-
шенням компанії, спеціальну від-
знаку – смартфон Kyivstar Spark 
з доступом до Інтернету – отри-
мав упорядник книги видавни-
цтва «Клуб сімейного дозвілля» 
(Харків) «Замки, фортеці та па-
лаци України. 70 чудес». Нагоро-
ду присуджено за популяризацію 
маловідомих пам’яток архітекту-
ри України серед українських та 
іноземних мандрівників та за ва-
гомий вклад у промоцію України 
як держави, цікавої для туристів.

g Оголошення
Про права споживачів

Захист прав споживачів – пробле-
ма, яка завжди на часі. Почути від-
повіді на питання щодо  придбання 
різноманітних товарів або замов-
лення послуг ви зможете 20 вересня 
з 9.00 до 12.00 у режимі «Прямого те-
лефону», який  проводитиме викон-
ком Центрально-Міської районної у 
місті ради. 

Телефонуйте за номером 90-06-99 
і отримайте фахову консультацію.
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День  за  Днем:
Інгулецький р-н

g Ознаки часу

Будинок з піску і туману
– Не дай Бог з Івана пана, – почухавши потилицю, 
промовив колись «пересічний» українець-сіромаха, якому 
на віку не дісталися портфель міністра чи крісло бодай 
хоч невеличкого начальничка, а натомість випало на 
долю оббивати пороги теплих кабінетів, де «воссідають» 
більш обдаровані фортуною і сповнені почуття власної 
значущості співвітчизники. Волею обставин заглядаючи 
до тих кабінетів, з подивом спостерігаєш, як натхненно 
ми можемо ненавидіти одне одного, яку садистську 
насолоду отримуємо, відфутболюючи прохача до 
інших інстанцій за численними довідками та не менш 
численними підписами.

 Не лише про остогидлу бюрократичну тя-
ганину й паперову завірюху, а саме про ту не-
самовиту ненависть українців одне до одного 
можна написати цілу епопею. Та, впевнена, 
кожному з вас хоч раз на віку випадало від-
чути її на собі. Тож натомість пропоную лише 
коротку оповідь із уст молодої криворізької 
родини, якій не так давно довелось оформ-
лювати документи на власний будинок. Що ж 
до жанру, то його можна визначити як коміч-
но-трагедійний – з поправкою, що кумедних 
моментів було незрівнянно менше…

Мрія заповітна
Отже, вирішили молодята звести невелич-

кий будинок. Наївні та законослухняні, роз-
почали все як годиться – замовили проект у 
державному інституті, отримали дозвіл від 
Інспекції державного архітектурно-буді-
вельного контролю (ДАБК), районного та 
міського виконкомів. Цеглину за цеглиною, 
спільними зусиллями хатину звели. Тіши-
лись, сердешні, та недовго. Акурат до того 
моменту, поки не прийшла пора її оформ-
лювати. Ось тут і завертілась та нескінченна, 
люто-ненависницька боротьба «пересічних» 
з кастою «обраних», «обтяжених службовим 
обов’язком». Кумедно, але той службовий 
обов’язок у більшості посадовців полягав у 
тому, щоб «не дозволити» (нерідко без логіч-
них пояснень та аргументів).

Час збігав. За два роки на вимогу чиновни-
ків, відповідно до інструкцій та законодав-
чих норм, Клименки (назвемо їх так) зібрали 
три товстелезних папки документів та дові-
док різного ґатунку, щоразу наражаючись на 
байдужість і відверту зневагу відповідальних 
осіб. Але як тільки справа з оформленням ма-
ла б добігти кінця, ніби знущаючись, посадов-
ці різних рангів «згадували» про нові й нові, 
конче необхідні, папірці. І родина знову кида-
лась оббивати пороги відповідних інстанцій. 
Аж ось не забарилось і чергове нововведен-
ня (для полегшення клопотів населення), і всі 
зібрані у поті чола документи взагалі пішли 

у смітник… Дове-
лось починати все 
спочатку. Відтепер 
для оформлення 
будинку чи прибудови, ба, навіть туалету на 
городі, необхідно було заповнити один-єди-
ний документ. Зате який! Декларацію про го-
товність об’єкта до експлуатації. Дивно, але 
легше від того чомусь не стало, оскільки за-
повнити документ зі складними технічними 
характеристиками звичайному смертному 
виявилось не під силу. Для його належного 
заповнення необхідно скористатись послуга-
ми організації, яка має ліцензії на виконання 
інжинірингових робіт. А оскільки подібних 
державних організацій не існує, невтомних 
будівничих відправили… до приватних фірм. 
Знайти такі фірми в Кривому Розі виявилось 
не так уже й легко, і зовсім не тому, що їх не-
має. Просто інформації про їх місцезнахо-
дження простому люду ніхто не давав.

Місія нездійсненна
Ледь не щодня під дверима місцевого від-

ділення Інспекції ДАБК збирались юрмища 
розгублених людей: в основному дідусів та 
бабусь, яким на старість довелось узаконюва-
ти крихітні веранди, прибудови і сарайчики. 
Але допомогти їм було нікому: держслужбов-
ці під страхом обвинувачень у корупційних 
діях не мали права підказати відвідувачам ні 
як заповнити декларацію, ні де саме можна 
це зробити. Через те будь-яке питання щодо 
неї викликало у працівників інспекції непри-
язні випади у бік відвідувачів.

Врешті-решт потрібна фірма Клименками 
була знайдена, і, виклавши з гаманця солідну 
суму за заповнення декларації, молоді люди 
відіслали її у… Дніпропетровськ. Так, так, 
відтепер усі криворізькі, дніпродзержинські 
чи софіївські сарайчики мають узаконюва-
тись лише в обласному центрі, тож люди з 
далеких сіл, селищ та міст області потяглися 
туди. Безкінечні черги кільцями обвили ко-
ридори обласної Інспекції ДАБК, але заре-

єструвати свою декларацію щастило 
одиницям – упиваючись отриманою вла-

дою, працівники закладу прискіпувались 
до кожної літери. Іноді їхні претензії вихо-

дили за межі здорового глузду. Із кабіне-
тів ДАБК до відвідувачів доносилось 
шумне гиготіння працівниць, але вар-
то було звернутись до них за пояснен-
нями щодо заповнення документа, 
як регіт змінювався на зміїне сичан-

ня. Потрапити на прийом до начальника ін-
спекції теж виявилось справою не з легких, 
оскільки день прийому декларацій і прийом-
ний день у начальника (от дивина!) не співпа-
дають. Приїздіть завтра! І тисячі декларацій 
із зауваженнями, далекими від будь-якої ло-
гіки, через три тижні очікувань знову й знову 
повертались «на доопрацювання».

 За два роки поневірянь, витративши кошти 
тепер ще й на численні поїздки до обласно-
го центру, Клименки отримали п’ять відмов 
у реєстрації злощасної декларації – нагадаю, 
заповненої фахівцем з інжинірингових ро-
біт, досвідченим інженером з технічного наг- 
ляду (!). Зневіра молодої родини в тому, що 
їхній законно зведений будинок колись буде 
зареєстрований, змусила наполегливо посту-
кати у двері вищої інстанції. Коли ж скаргу 
там було розглянуто, будівлю у дивовижно 
короткий термін зареєстрували. Таким чином, 
звівши будинок за два роки, родина витратила 
ще два, аби його оформити. Чи варто й казати, 
що, отримавши довгоочікуваний, вистражда-
ний документ, радощів молоді люди не відчу-
ли.

 «Будинок з піску і туману» – таку назву має 
вражаючий фільм голлівудського режисера 
Вадима Перельмана, в якому довкола будин-
ку розгоряються нетеатральні пристрасті йо-
го мешканців. Цю символічну назву цілком 
можна дати й будинкові Клименків. Але ту-
ману довкола нього, як на мене, було забага-
то. Суцільного, незбагненного мороку нашої 
черствості, неприязні одне до одного. Тума-
ну, за яким так важко часом розгледіти інші, 
суто людські, риси: совісті, співчуття, вза-
ємодопомоги, відповідальності й обов’язку. 
Але ж це страшно – постійно жити у тумані. 
Воно, звісно, не смертельно, тільки якось все-
таки моторошно…

________________________________________________________________________________________________ Тетяна ДРєєВА.

Ситуація

g Фестиваль 
«Діти за мир на дорозі!»

За вісім місяців нинішнього року на автошляхах міста за участю 
маленьких криворіжців скоєно 44 дорожньо-транспортні пригоди, 
в яких 48 дітей було травмовано.  

Зі свого боку, міський відділ ДАІ робить чимало 
задля запобігання таким бідам на дорогах, про-
водячи серед підростаючого покоління профілак-
тичну роботу. А оскільки дітлахам краще всього 
сприймати правила в ігровій формі, то й був ви-

гаданий дитячий фести-
валь під гаслом «Діти за 
мир на дорозі!». Днями 
ще один такий фести-
валь пройшов на базі 
74-ї школи. 

Дітки їздили на елек-
тромобілях по пере-
хрестю, зупиняючись 
на червоне й рухаю-
чись на зелене, перехо-
дили проїжджу частину 
по «зебрі» та пропагу-
вали безпеку руху ма-
люнками на асфальті, 
підтримували виступи 

агітбригад юних 
інспекторів руху 
та доводили свої 
знання Правил 
дорожнього руху. 
Переможених не 
було, всі учасни-
ки отримали по-
дарунки, надані 
ме режею гіпер-
маркетів «АШАН», 
адміністрація якого вже не перший рік бере 
участь у проведенні подібних заходів. 

– Ці фестивалі та інші заходи ми проводимо пе-
редовсім з метою убезпечити дітей від дорожньо-
транспортного травматизму, – зауважив начальник 
сектору профілактичної роботи міського відділу ДАІ, 
майор міліції Володимир Кісліченко. – І найкращою 
нагородою для нас та й, переконаний, для всіх буде 
те, що на дорозі ніхто не порушуватиме Правила, а 
це є запорукою безпеки для кожного учасника руху. 

g Хроніка пригод
Загинула жінка

Минулої п’ятниці в Дзержинському ра-
йоні у ДТП загинула жінка. Майже опівночі  
по вулиці ХХ Партз’їзду водій «Фольксваген 
Танспортер» через неуважність виїхав на 
зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем 
«Опель Астра».  Внаслідок цього зіткнення 
водій «Опеля» отримав тілесні ушкодження, у 
тому числі закриту черепно-мозкову травму, 
а пасажирка цього автомобіля загинула на 
місці  пригоди.

Побили журналістку «1+1»
До чергової частини Довгинцівського рай-

відділку міліції звернулася кореспондент 
телеканалу «1+1», повідомивши про тілесні 
ушкодження. До Кривого Рогу вона прибула, 
щоб зняти телерепортаж «про житті жінок 
Жана-Клода Ван Дама».  Щоправда, заздале-
гідь питання про зйомку такого сюжету пого-
джено не було. Однак спроби взяти інтерв’ю 
у 26-річної криворожанки не увінчалися 
успіхом. Натомість столичну тележурналіст-
ку дівчина  двічі вдарила по обличчю та ще й 
образила нецензурною лайкою.

Анна РОДІЧКІНА._________________________________ Е. МІСЦЕВИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Творчий перший 
дзвоник

Минулий тиждень для шко-
лярів Інгулецького району 
ознаменувався початком на-
вчального року в центрах дитя-
чої та юнацької творчості.

Близько 400 гуртківців разом 
з батьками привітали відкриття 
нового творчого сезону в ЦДЮТ 
«Ріднокрай». Цього літа, до речі, 
вихованці гуртка м’якої іграшки 
«Пролісок» та колективу україн-
ської пісні «Терниця» за творчі успі-
хи в минулому навчальному році 
отримали безкоштовні путівки до 
Скадовська до табору «Слава».

 Минулої п’ятниці, 14 вересня, 
відчинив двері в новому навчаль-
ному році й ЦДЮТ «Мрія». Тут теж 
пролунав перший у цьому твор-
чому сезоні дзвоник. Особливо 
приємним свято виявилося для 
вихованців зразкового художньо-
го колективу гуртка «Фантазії з 
бісеру» та гуртка «Сувенір». Вони 
стали переможцями за підсумка-
ми обласного етапу Всеукраїнської 
виставки дитячої творчості «Знай і 
люби свій край».

Урочисто розпочали новий на-
вчальний рік і в Центрі туризму, 
краєзнавства та екскурсій учнів-
ської молоді Інгулецького району. 
Цього року у свої туристичні лави 
він прийняв 50 новачків.

Анна РОДІЧКІНА.

g Оголошення
Шановні виборці!

Дякуємо всім, хто вже звернувся 
до відділів ведення Державного ре-
єстру виборців, за високу громадську 
свідомість, активну життєву позицію 
та розуміння вимог сьогодення.

Щоб бути впевненими в правильнос-
ті даних про себе та до дня виборів при-
йти з якісними списками, запрошуємо 
всіх уже сьогодні звертатись до нас.

В Інгулецькому районі прийом 
ведеться в приміщенні виконкому 
районної у місті ради на житловому 
масиві Південного ГЗК за адресою: 
площа 60-річчя СРСР, 1, кімната 205.

Час прийому громадян у робочі дні: 
8.30-12.30, 13.00-17.00.

Для зручності мешканців запрова-
джено прийом у вихідний день – су-
боту з 9.00 до 13.00.

Телефони: 21-17-13, 406-91-73.
З інформативними матеріалами з 

питань ведення Державного реєстру 
виборців можна ознайомитись на 
сторінках офіційного веб-порталу ви-
конкому: www.ing-org.dp.ua

Для зручності працюючих на ПАТ 
«Інгулецький гірничо-збагачуваль-
ний комбінат» запроваджено про-
ведення виїзних прийомів безпо-
середньо на підприємстві. Прийоми 
проводяться щочетверга протягом 
вересня поточного року.

Сподіваємось на вашу високу гро-
мадську свідомість.

Відділ ведення Державного 
реєстру виборців виконкому  
Інгулецької районної у місті 

Кривому Розі ради.

Шановні мешканці  
Інгулецького району!

Виконком Інгулецької районної у 
місті ради проводить День прямого 
телефону з питання «Про перевірку 
персональних даних Державного реє-
стру виборців». Компетентні відпові-
ді ви можете отримати від завідувача 
відділу Державного реєстру виборців 
Мамаєвої Ірини Олександрівни 24 
вересня 2012 року з 9.30 до 12.30 за 
телефоном 21-17-13.
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Ашан АТБ Сільпо Metro Spar Ринок
Фрукти, овочі

Картопля (кг) 2,59 – 3,65 2,15  – 2,79 1,99 – 9,49 2,22 2,29 2,50 – 3,50
Буряк (кг) 1,45 1,29 1,59  1,92 1,29 3,00 – 3,50
Морква (кг) 2,55 3,19 3,19 - 5,59 3,42 4,69 4,00 – 5,00 
Огірки (кг) 7,45 5,79 6,99 8,45 2,71 – 5,99 5,00 – 6,00
Капуста (кг) 2.73 2,09 –  6,95 2,99 – 5,49 2,45 2,49 – 9,90 3,50
Помідори (кг) 3,99 – 7,55 2,99 – 5,99 2,99 - 9,49 7,15 3,25  2,50 – 5,00 
Яблука (кг) 4,69 - 18,56 2,89 – 5,75 4,69 – 5,99 5,65 5,99 – 8,49 6,00 – 10,00 

М’ясо, яйця
Свинина (кг) 25,95 – 63,85 48,99 – 55,99 31,84 – 60,89 42,49 – 68,27 46,49 – 55,95 43,00 – 55,00
Яловичина (кг) 37,24 – 67,95         – 65,99 27,89 – 70,19 69,99 -109,99 37,30 – 60,00
Кури (кг) 20.95 – 22,95 21,49 – 22,99 21,48 19,87 – 22,26 22,75 20,50 – 22,90
Яйця (10 шт.) 7,60 – 14,29 8,99 – 9,95 7,99 – 12,74 14,18 6,59 – 9,59 8,00 – 9,50

Бакалія
Цукор 7,75 – 8,33 6,79 6,14 – 7,69 6,12 – 6,96 7,99 – 7,39 6,60  
Пшоно 3,24 – 7,95 3,45 3,95 – 4,39 5,10– 6,64 4,49 3,40 – 5,50
Рис 6,93 – 17,34 5,95 – 17,75 4,74 – 12,79 7,94 – 10,67 7,99 – 8,49 5,35 – 10,50
Гречка 8,97 – 15,55 6,99 – 9,49 8,99 – 12,84 9,12 – 18,78 9,69 9,50 - 10,00
Олія соняшникова 12,80 – 18,86 11,99 – 15,69 11,56 – 16,04 10,99 – 15,47 13,99 – 16,85 13,00 – 16,00

Борошняні вироби
Хліб (булка) 3,50 – 4,44 2,09 – 4,35 3,54 – 9,24 4,58 – 4,79 3,19 – 4,49 1,75 – 6,75
Борошно (кг) 3,47 – 4,28 3,89 – 4,15 3,09 – 9,88 3,59 – 4,72 3,45 – 4,59  4,25 – 4,50
Макаронні вироби 4,94 – 23,72 4,49 – 7,89 4,99 – 8,59 4,87 – 7,98 4,79 – 8,19 6,00 – 7,50

Молочні вироби
Молоко (0,9 л) 5,44 – 8,49 5,75 – 8,89 5,14 – 8,34 6,79 – 7,73 4,99 – 9,89 6,,00 
Сир твердий (кг) 44,12 – 95,56 44,89 – 82,99 34,97 – 104,94 44,99 – 84,98 54,99 – 83,94 20,00 – 30,00
Вершкове масло (0,2 кг) 10,96 – 24,50 6,55 – 15,99 11,39 – 21,44 9,98 – 17,18 12,69 – 15,99 9,20 – 14,80
Сметана (0,4 л) 5,97 – 14,67 4,49 – 13,79 8,11 – 10,99 4,48 – 7,36 10,59 – 15,25 15,00 – 22,00
Кефір (0,5 л) 3,49 – 4,65 3,55 – 4,49 4,14 – 9,14 3,64  3,99 – 4,99 –

Ціни, товари, послуги

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
криворізький р-н

Кошик споживача

Ціни записала Любов кОзИНЕЦь.

грн.

Для дітей
Справжнє свято для ново-

пільської громади та й для 
всього Криворізького району 
відбулося цими днями. 

Ще б пак, адже якісно підви-
щився рівень добробуту наймен-
ших мешканців Новопілля. За іні-
ціативи голови обласної держав-
ної адміністрації Олександра Віл-
кула та за сприяння народного де-
путата України Дмитра Шпенова 
на базі місцевої середньої школи 
було відкрито навчально-вихов-
ний комплекс, а також запуще-
но установку для очищення води 
для потреб малечі дошкільного 
закладу «Снігуронька» та харчу-
вання учнів Новопільської школи.

Реформування 
медицини

У Криворізькому районі 
триває реформування медич-
ної галузі. 

Сьогодні тут амбулаторії та 
ФАПи максимально наближені до 
кожного населеного пункту. Вони 
обслуговують усіх мешканців ра-
йону, а це 44 680 жителів. Для при-
скорення надання потрібної насе-
ленню допомоги складено графі-
ки виїздів на ФАПи сімейних ліка-
рів та лікарів-терапевтів. На даний 
час у сільських лікарських амбу-
латоріях, потужність яких розра-
хована на 200 відвідувачів за змі-
ну, працюють двадцять лікарів та 
сто п’ятнадцять середніх медпра-
цівників. У кожній амбулаторії від-
крито денні стаціонари. Їх у районі 
десять, і працюють вони у дві змі-
ни. Майже в усіх сільських та се-
лищних радах створено пункти ви-
мірювання артеріального тиску. До 
медиків за останній місяць звер-
нулося майже шістсот чоловік, у 
144 з яких було поставлено діаг-
ноз «гіпертонія». Медиками ви-
писано 1260 рецептів на придбан-
ня ліків з п’ятнадцятипроцентною 
знижкою. Але робота на цьому не 
призупинена, адже в районі понад 
дев’ять тисяч хворих на підвищен-
ня артеріального тиску. Ці люди по-
требують допомоги медиків і вже 
отримують її.

Боролися за кубок 
голови облради

Юнацька команда Червоно-
шахтарської середньої школи 
взяла участь у зональних об-
ласних змаганнях з футболу на 
кубок голови обласної ради. 

Центром південної зони стало 
місто Кривий Ріг, а учасниками – 
збірні юнацькі футбольні коман-
ди Марганця, Нікополя, Орджоні-
кідзе, Кривого Рогу, Широківсько-
го, Софіївського, Апостолівського, 
Нікопольського та Криворізького 
районів. За результатами облас-
них зональних змагань з футболу, 
спортсмени, які захищали честь 
Криворізького району, вибороли 
третє місце. Друге місце у коман-
ди Нікополя, а перше – у команди 
Кривого Рогу.

Є свіжа олія
На ланах Криворізького ра-

йону повним ходом йде зби-
рання врожаю соняшнику.

Із загальної площі – майже 4 ти-
сячі гектарів посівів – зібрано чет-
верту частину. Середня врожай-
ність – 10 центнерів з гектара. Це 
небагато, але враховуючи, що посі-
вів соняшника нині аж занадто, то 
будемо з олією. До речі, свіжа вже 
надійшла на деякі ринки міста.

Микола кРаМаРЕНкО.

g Лікнеп

Як не стати жертвою  
«фінансової піраміди»?
Останнім часом до відділу з питань захисту прав 
споживачів апарату міськради і виконкому почали 
надходити звернення мешканців міста з питань захи-
сту їхніх прав, пов’язаних з отриманням споживчих 
кредитів у фінансових установах, які працюють за 
схемою «фінансових пірамід».

Але прикрість ситуації поля-
гає в тому, що наша людина не 
читає умови договору, який 
власноручно підписує. Пробле-
ма полягає саме в аналізі дого-
вору з боку людини і розуміння 
нею ситуації. 

Фінансова піраміда – це орга-
нізація, членство в якій набува-
ється за умови внесення певних 
платежів, внесків чи іншої опла-
ти і дає змогу отримувати при-
буток членам організації залеж-
но від кількості залучених ними 
учасників. 

Ми говоримо не тільки про 
організацію «МММ», але поряд з 
нею є дуже багато інших, які так 
само обманюють громадян, і так 
само є фінансовими пірамідами. 
В Україні можна виділити близь-
ко трьох видів фінансових пі-
рамід. По-перше, піраміди типу 
банківських установ, коли люди 
вкладають кошти і отримують 
величезні відсотки, принаймні, 
їм це пропонують. По-друге, фі-
нансові піраміди, які пропону-
ють так звані дешеві кредити. 
По-третє, он-лайн брокери, які 
діють через інтернет-мережу і є 
надзвичайно небезпечними. 

Чому ж люди вкладають туди 
кошти? Відповідь проста – хо-
чуть швидко отримати вели-
кі гроші та наївно думають, що 
вони опиняться на початку по-
будови піраміди і зможуть по-
вернути свої гроші! Що ж, мож-
ливо, комусь і пощастить… Але 
на сьогодні ми, на жаль, побачи-

ли те, що загалом усі фінансові 
піраміди рухнули, а люди ли-
шились ні з чим. 

Шановні мешканці міста! Не 
вкладайте свої кошти у компа-
нії, які мають ознаки  фінансо-
вої піраміди. Тобто, коли:
назва договору містить «до-

говір про надання інформацій-
них послуг»;
не мають ліцензії на здій-

снення діяльності з залучення 
коштів населення;
відсутнє точне визначення 

діяльності компанії; 
відсутня інформація про 

фінансове становище компанії;
відсутні власні основні за-

соби та інші активи;
виплата грошових коштів 

вкладникам відбувається за ра-
хунок нових вкладників;
для отримання кредиту по-

трібно сплатити внесок до отри-
мання коштів;
при розірванні договору 

вступні внески не повертаються;
не визначено строк видачі 

кредиту;
обіцяють надзвичайно ви-

соку дохідність, вищу від серед-
ньої на ринку;
не визначено крайній строк 

повернення вкладу.
Радимо, перш ніж вкласти ко-

шти, потрібно ознайомитися, 
що це за організація, яка про 
неї є інформація, за якою фор-
мою вона працює. Перевірте, чи 
є у цієї організації, з якою ви 
вирішили вступити в будь-які 

фінансові відношення, ліцен-
зія на провадження діяльнос-
ті з надання фінансових послуг, 
зверніть увагу на дату її видачі та 
най менування органу, який ви-
дав цю ліцензію. 

До підписання відповідних 
договірних документів, внесен-
ня готівки на банківські рахунки 
по договірних зобов’язаннях по 
можливості необхідно отрима-
ти юридичну консультацію фа-
хівця у даній галузі, за немож-
ливості такої – уважно прочита-
ти документ, який пропонуєть-
ся для підпису (при можливос-
ті до підписання отримати його 
зразок та перечитати за межами 
установи), особливу увагу звер-
нути на терміни надання послу-
ги, відсотки, відповідальність 
сторін договору (угоди), поря-
док розв’язання спорів (супере-
чок) та ін.

На сьогодні Національна ко-
місія, що здійснює державне ре-
гулювання у сфері ринків фінан-
сових послуг, затвердила проект 
закону «Про заборону фінансо-
вих пірамід в Україні». Згідно з 
даним законопроектом особи, 
які сприяють організації піра-
міди, несуть відповідальність 
разом з організаторами. Під 
цю категорію потрапляють гро-
мадяни, які надають організато-
рам піраміди приміщення, тран-
спортні засоби, технічні засоби 
або якесь інше майно, а також 
навмисне рекламують фінансо-
ву піраміду і допомагають залу-
чати активи. 

Ремонт и пеРетяжка
мягкой мебели

изготовление
РассРочка 10 мес.

Телефон: 410-12-88
http:\\gordienko.uaprom.net

ИзготовИм И установИм
МЕТаЛЛИчЕСкИЕ ДВЕРИ,
решетки, оградки, заборы, 

гаражные ворота и др.
Тел.: 401-24-36, 401-44-87, 067-6645943.

g Оголошення

g Реклама

Відділ з питань захисту прав споживачів апарату міськради і виконкому.

До уваги виборців  
Дзержинського району! 

У зв’язку  з проведенням 28 жовтня 2012 
року чергових виборів народних депута-
тів України відділ ведення Державного ре-
єстру виборців виконкому Дзержинської 
районної у місті ради у вересні-жовтні по-
точного року щосереди проводить «День 
прямого телефону»  з питань роз’яснення 
порядку уточнення персональних даних в 
Державному реєстрі виборців та тимчасо-
вої зміни місця голосування.

 За   інформацією   звертатися  з 9.00 до 
17.00 за телефонами:  90-67-70, 92-73-47.

ДовіДки за тел.: 
404-25-22, 404-25-16.

аДреса: 
вул. семашка, 4 (р-н Червоної).

Криворізький 
технікум НМетАУ 

запрошує учнів  
9 та 11 класів

на 6-місячні 
підготовчі 

курси  
для подальшого 

вступу  
та навчання  
в технікумі.
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Лікувальні води України
Україну за кількістю мінеральних джерел 
можна назвати справжньою скарбницею. 
Ключі здоров’я випливають із самих надр 
землі або спускаються з гірських вершин –  
і наповнюються з грунту солями, лужними 
сполуками, мінералами, іншими цінними 
речовинами, які потрібні організму.

Джерела бувають тепли-
ми, гарячими і холодними. 
Причому від моменту заро-
дження в тайниках землі до 
виходу на поверхню вода 
зберігає свою первозданну 
температуру. Води пеку-
чі п’ють у вкрай рідкісних 
випадках. Їх зазвичай охо-
лоджують до температури 
36,6-40⁰С або використо-
вують для бальнеологіч-
ного лікування (прийому 
ванн). А холодні ключі, як 
правило, нагрівають. Чо-
му потрібно їхати саме до 
джерела? На жаль, вода з 
пляшок (з маркуванням 
«лікувальна») зберігає свої 
корисні властивості лише 
на 50%. Мінеральна аква з 
написом «столова», «ліку-
вально-столова» – хіба що 
для вгамування спраги.

Кодекс цілющого 
пиття

Перед поїздкою на води 
порадьтеся з лікарем. Во-
долікування, як правило, 
викликає легке загострен-
ня. Тому їхати на води під 
час загострення хвороби 
не можна. Потрібно підлі-
куватися вдома і потім по-
чекати як мінімум місяць. 
Оптимальний термін від-
новлення мінералкою – 3 
тижні, мінімум – 14 днів. 
Перед відпусткою бажано 
тиждень-два не їсти сма-
женого, гострого, мучно-
го з важкими масляними 
кремами.

Прибувши на місце, 
необхідно звернутися до 
лікаря. Самодіяльність 
виключена! Спеціаліст 
призначить, як правиль-
но приймати мінералку. 
Є джерела, багаті залізом, 
хлором – вони псують зу-
би. Таку воду потрібно 
пити через трубочку. У 
деяких джерелах багато 
фтору і кальцію – вони зу-
би зміцнюють. Найчасті-
ше ходьба після прийому 
води – частина лікування. 
Тому джерело на території 
санаторію – це зручно, але 
не завжди корисно. Краще 
дислокуватися в деякому 
віддаленні від ключа. Зви-
чайно, необхідні розваги. 
Варто багато рухатися – 

плавати, танцювати, грати 
в теніс, волейбол, балува-
ти себе SPA-процедурами. 
Але не «культурно відпо-
чивати» з шашликами і ал-
коголем. Зведете нанівець 
роботу мінералки. Неба-
жано засмагати (навіть у 
ранкові та вечірні годи-
ни!). Засмага і мінеральні 
води несумісні. Краще ре-
лаксувати в тіні дерев.

Закарпаття
У місто Берегове Закар-

патської області, незважа-
ючи на велику кількість 
власних термальних дже-
рел, приїжджає дуже бага-
то угорців. Любов угорців 
до цього куточка Закар-
паття пояснюється просто. 
По-перше, жодного мов-
ного бар’єра. По-друге, де-
шевше, ніж на батьківщині.

По-третє, склад тутеш-
ніх термальних джерел 
унікальний. Дослідники 
кажуть, що найкращі води 
знаходяться якраз на кор-
доні України і Угорщини.

Біля спортивної бази 
«Закарпаття» у Берегово-
му виходить на поверх-
ню одне з найвідоміших 
термальних мінеральних 
джерел України. Басейн на 
основі джерела побудова-
но ще у 60-х роках минуло-
го століття для тренувань 
спортсменів, і лише у 80-х 
роках медики виявили ці-
лющий вплив води на люд-
ський організм. Випро-
бувати цей вплив на собі 
можуть усі бажаючі з 9 до 
18 години щодня протягом 
усього року. Але купатися 
більше двох годин на день 
не рекомендують.

Подібні джерела розки-
дані по всій Закарпатській 
області. Відомі цілющими 
водами села Боржава, Ко-

сонь, Велика Бакта, Яноші 
та Довге Берегівського ра-
йону, села Велика Розтока, 
Мала Розтока, Довге, Ду-
брівка, Гребля, Кам’янське, 
Медяниця, Дунковиця та 
Доробратове Іршавського 
району. Багаті на джерела 
Мукачівський, Хустський 
та Тячівський райони. Біль-
шість термальних басейнів 
знаходяться під відкритим 
небом. На глибині темпе-
ратура води сягає 55-70°С. 
Піднімаючись на поверхню, 
вода охолоджується до ком-
фортних 36-40°С. Тож купа-
тись можна у будь-яку пору 
року. Але більшість купа-
лень відкриті з травня до 
кінця вересня або жовтня.

Відпочинкова інфра-
структура термальних ку-
рортів представлена і ве-
ликими санаторіями, і не-
великими комфортабель-
ними готелями, і спортив-
но-оздоровчими базами, і 
мотелями. Якщо ви хочете 
випробувати на собі весь 
комплекс бальнеологічних 
процедур: мінеральні ван-
ни, підводний душ-масаж, 
перлинні ванни, душ Шар-
ко, циркулярний і висхід-
ний душ, вам бажано по-
селитися у якомусь при-
стойному санаторії.

Вони, як правило, ма-
ють бальнеокомплекси (що 
працюють увесь рік) з при-

возними термальними во-
дами.

Якщо ж вам достат-
ньо купання у відкрито-
му термальному басейні, 
вам підійде невеличкий 
готель або скромний пан-
сіонат. Так, якраз навпро-
ти басейну у Береговому 
знаходиться досить при-
стойний готельчик «Жай-
воронок», двомісний но-
мер. Готель має ресторан, 
баньку та невеличкий 
велнес-центр. А у селі Ко-
сонь в однойменному са-
наторії, неподалік від двох 
відкритих термальних ба-
сейнів, вам запропонують 
проживання у 2-3-місних 
номерах зі зручностями 
на поверсі і 5-разовим 
харчуванням.

Хмільник
Радонові джерела – це 

основа лікування на ку-
рорті Хмільник Вінниць-
кої області. Радіоактивний 
газ радон, завдяки іонізу-
ючому випроміненню, ду-
же сприятливо впливає на 
організм і лікує від усьо-
го, що болить. Особливий 
позитивний вплив має на 
шкіру, жіночі органи, опо-
рно-руховий апарат, не-
рвову, серцево-судинну та 
сечовивідну системи. Крім 
того, радон знижує рівень 
цукру у крові.

Тут радонові джерела 
знайшлися дуже несподі-
вано. У 1934 році геоло-
гічна експедиція шукала в 
Хмільнику питну воду, а 
знайшла несмачну, соло-
нувату рідину. Але розча-
рування швидко змінило-
ся радістю – після того, як 
водичку дослідили в лабо-
раторіях і виявили, що во-
на цілюща.

Для своїх гостей Хміль-
ник пропонує на вибір 8 
оздоровниць. В якій би ви не 

поселилися, якість лікуван-
ня буде на висоті. А от щодо 
якості проживання… Один 
з найпопулярніших місце-
вих санаторіїв, оснащений 
новітньою медичною апара-
турою та досить пристой-
ними житловими умовами, 
– це «Хмільник профспілко-
вий» (не плутати з «Хміль-
ником військовим» – про 
нього відгуки не найкращі). 
Також популярні санаторії 
«Березовий Гай», «Поділля», 
«Південний Буг».

Якщо проживання у са-
наторіях вам не до душі, 
завжди є можливість роз-
ділити лікування і прожи-
вання. Абонементи курсо-
вого лікування, так звані 
курсівки, продають усі без 
винятку санаторії. При-
дбавши курсівку, можна 
поселитися, наприклад, у 
затишному готельно-рес-
торанному комплексі «Ле-
лека», що сховався у лісі, на 
в’їзді до Хмільника з боку 
Вінниці. Окремі будиноч-
ки з камінами на дровах, 8 
номерів класу «стандарт» і 
«люкс», прийнятні ціни.

Арабатська стрілка
Є термальні води і в Хер-

сонській області, на Ара-
батській Стрілці між села-
ми Щасливцеве та Стріл-
кове. Якось геологи стали 
бурити в цьому місці зем-
лю з надією знайти при-
родний газ. А знайшли тер-
мальне радонове джерело.

Вода потрапляє у від-
криті басейни гаряча, до 
70°С, тому її доводиться 
охолоджувати до темпера-
тури, прийнятної для ку-
пання. Купання у басейнах 
практично безкоштовне. 
В той же час є можливість 
приймати водні процеду-
ри під наглядом лікаря у 
водолікарнях «Арабатська 
Стрілка» у селі Щасливце-
ве та «Гаряче Джерело» у 
селі Генічеська Гірка, за до-
даткову плату.

Поселитися на Арабат-
ській Стрілці, недалеко від 
басейну, можна у приват-
ному секторі, невеликому 
готелі чи пансіонаті. На 
фоні численних недорогих 
санаторіїв радянського 
зразка приваблюють увагу 
новенькі приватні пансіо-
нати. Серед них найближ-
чий до джерела – пансіо-
нат «Експрес». На відміну 
від Закарпаття, де різниця 
в цінах між весною та лі-
том майже не відчуваєть-
ся, у Приазов’ї високий 
сезон видно дуже чітко. 
За 2,5 км від басейнів – за-
тишний міні-пансіонат 
«Еліт».

Подорожуємо Україною

______________________________________________________________________________________________________________________________ лілія ШУлЬГІНА.

Територія Закарпаття налічує близько 50 термальних 
джерел низької та високої мінералізації, що ефектив-
ні у лікуванні урологічних, гінекологічних, ендо-
кринних, серцево-судинних, нервових захворювань, 
а також хвороб шкіри, опорно-рухового апарату та 
органів травлення.

Повернувшись з лікувальних курортів, збережіть придбані там позитивні звички: не 
їсти жирного і смаженого, прогулюватися по обіді. Вода діє від двох тижнів до місяця 
після закінчення курсу. У порядок приходять і нерви, і шлунок, і інші органи, які, мож-
ливо, працюють не так добре, як хотілося б. Тож на лікувальних курортах України ви 
проведете відпустку з користю для душі і тіла.
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Спорт

g Реклама g Попереду міська регата

Підкорювачі вітру –  
криворізькі яхтсмени
На базі відпочинку «Окунь» КПТМ «Криворіжтепломережа», 
що на Карачунівському водосховищі, нещодавно проводи-
лись видовищні змагання з вітрильного спорту. 

Ветеранський яхт-клуб «Бриз» 
проводив міський турнір на честь 
професійного свята фізкультур-
ників і спортсменів.

– Сильний шквальний вітер 
був 8 метрів на секунду, тож по-
года стала екзаменатором для 
спортсменів, – коментує відо-
мий криворізький ветеран ві-
трильного спорту Василь Якуб-
чук. – Усе це яхтсменам було до-
речно: було видно, хто чому на-
вчився за навігаційний період 
цього сезону. Влітку хлопці бра-
ли участь у змаганнях в Херсо-
ні, Нікополі  та Миколаєві. Деякі 
з них виступали в інших містах. 
Зокрема, наша яхта «Наутінер» 
на чолі з капітаном Ігорем Ткачо-
вим на першості України, котра 

щойно відбулася в Києві, була 
на фініші четвертою. Та поверні-
мось до криворізьких запливів. 
Найшвидшим у класі «Катама-
ран-Торнадо» був Олексій Щел-
канов, серед яхт «Ассоль» перше 
місце дісталось яхтенному капі-
тану Володимиру Стаднишину. 
За шквального вітру вистояв на 
маршрутах і «Луч» Валерія Чика-
лова. Добре провів три гонки на 
парусній дошці Іван Сєдов.

Відтак, «діти вітру» чекають за-
ключної міської регати «Золота 
осінь», яка стартуватиме на по-
чатку жовтня цього року. А напе-
редодні наша яхта «Саксагань» з 
капітаном Олександром Вовку-
лою спробує свої сили в регаті, що 
відбудеться в Енергодарі.

g Гольова «засуха» в «кривбасі» триває

Холодний кримський душ  
в оксамитовий сезон…
Під нього минулої неділі потрапили футбо-
лісти «кривбасу», котрі в Сімферополі знову 
«всуху» програли місцевій «Таврії» – 0 : 2. у 
кримській столиці команда, котру очолює 
Олег Таран (до речі, чомусь до сих пір на-
ставник значиться в. о. головного тренера), 
у першу 20-хвилинку цього поєдинку вигля-
дала якоюсь безпорадною, особливо захист 
та голкіпер. 

З вини саме оборон-
ців та й воротаря Артема 
Штанька господарі поля, 
котрі взагалі ще в Сімфе-
рополі не вигравали в ни-
нішньому сезоні, зумі-
ли забити два «швидких» 
голи. На 11 хвилині ціль 
вразив кримчанин Ан-
тон Шиндор (навіть і не 
пам’ятається, коли він вос-
таннє відзначався забитим 
голом), а через п’ять хви-
лин – Сергій Назаренко.

 Тут знову можна до-
рікнути воротарю «Крив-
басу», який обрав непра-
вильну позицію, виставив-
ши стінку. Ну а штрафний 
стандартний удар Сергій 
Назаренко виконав май-
стерно й бездоганно – пря-
мо в «дев’ятку». Такі м’ячі 
він неодноразово забивав 
у національній збірній.

Здавалось би, що після 
ось такого холодного крим-

ського душу в оксамитовий 
сезон кривбасівці повинні 
отямитись. Але ні – цьо-
го не сталось. Наші футбо-
лісти монотонно розігру-
вали комбінації і тільки в 
другому таймі почали на-
ступ на ворота суперника. 
Але вже якось академічно, 
не вистачало й точних уда-
рів у «рамку» воріт з близь-
кої відстані. Далекими уда-
рами-стандартами крим-
чан не здивуєш. До вірного 
100-процентного приціль-
ного «пострілу» справа так 
і не дійшла, хоча гості й во-
лоділи ініціативою в остан-
ні 30 хвилин двобою.

Зрештою, «Кривбас» 
уже третю зустріч поспіль 
програв, і що тривожить – 
якось без особливих емо-
цій. Не забили гол? Ну то й 
що, наступного разу, мож-
ливо, пощастить… Коли, 
до речі, писалися ці ряд-

ки, до редакції «Червоно-
го гірника» подзвонив ба-
гаторічний палкий вболі-
вальник Станіслав Олек-
сандрович Стеценко. І від 
своєї, на жаль, уже не дуже 
численної групи симпа-
тиків «Кривбасу» просив 
через нашу газету переда-
ти Олегу Тарану, щоб той 
був принциповіший до дій 
своїх підопічних. Адже так 
грати не можна.

– Коли вже вийшов на 
поле, то потрібно не тліти, 
а горіти, – зазначив стур-
бований поразками за-
тятий вболівальник. – А 
коли такого не станеть-
ся, то ми з друзями на такі 
безвольові поєдинки хо-
дити не будемо. Бо вже 
терпіння не вистачає.

30 вересня (після три-
валої перерви в прем’єр-
лізі, викликаної євротур-
нірами за участю наших 
4 українських команд та 
розіграшем Кубка Украї-
ни) «Кривбас» удома при-
йматиме команду Віталія 
Кварцяного – запорізький 
«Металург». З цього при-
воду дуже схвильований 
С. Стеценко, як, зрештою, і 
чимало хто з вболівальни-
ків. Невже знову програє-

мо? Та повернімось до піс-
ляматчевих висловлювань 
тренерів у Сімферополі.

– Наша найбільша про-
блема – реалізація гольо-
вих моментів, – зазна-
чив в. о. головного трене-
ра «Кривбасу» Олег Таран. 
– Не сумніваюсь, коли б 
ми реалізували бодай один 
момент у другому таймі, 
гра була б іншою. Може, й 
повторюсь, у нас обмеже-
на кількість футболістів – 
на сьогодні лише 12. А всі 
ті, хто знаходиться в запа-
сі, не відповідають рівню 
прем’єр-ліги. Та нам з ними 
працювати, рухатись далі. 
І все-таки в другому тай-
мі ми мали функціональну 
перевагу над кримчанами.

– Коли є позитивний ре-
зультат, то будь-який тре-
нер задоволений, – не при-
ховував свого гарного на-
строю наставник «Тав-
рії» Олег Лужний. – Та чо-

мусь після перерви хлопці 
«сіли» у своєму штрафно-
му майданчику, віддавши 
ініціативу кривбасівцям. 
Ми мали багато часу в чем-
піонаті, щоб добре підго-
туватись до цього поєдин-
ку з криворіжцями, чима-

ло приділили уваги фізич-
ній підготовці, так само, як 
і суперник. Обрали такти-
ку з двома нападниками, і 
вона «спрацювала». Після 
цієї зустрічі, у роздягальні 
подякував своїм хлопцям 
за їхню самовіддачу.

Турнірна таблиця
М Команда І В Н П М Р О
1 «Шахтар» Донецьк 9 9 0 0 32 - 4 + 29 27
2 «Дніпро» 

Дніпропетровськ
9 6 3 0 19 - 6 + 13 21

3 «Динамо» Київ 9 7 0 2 16 - 7 + 9 21
4 «Металіст» Харків 9 5 2 2 17 - 7 + 10 17
5 «Металург» Донецьк 9 4 2 3 13 - 9 + 4 14
6 «Арсенал» Київ 9 4 2 3 11 - 16 - 5 14
7 «Іллічівець» Маріуполь 9 4 1 4 13 - 8 + 5 13
8 «Волинь» Луцьк 9 3 3 3 10 - 14 - 4 12
9 «Таврія» Сімферополь 9 3 2 4 8 - 10 - 2 11

10 «Зоря» Луганськ 9 3 2 4 10 - 13 - 3 11
11 «КРИВБАС» Кривий Ріг 9 3 1 5 5 - 9 - 4 10
12 «Чорноморець» Одеса 9 3 1 5 8 - 15 - 7 10
13 «Ворскла» Полтава 9 2 2 5 8 - 15 - 7 8
14 «Карпати» Львів 9 2 2 5 9 - 18 - 9 8
15 «Говерла-Закарпаття» 

Ужгород
9 1 1 7 8 - 21 - 13 4

16 «Металург» Запоріжжя 9 0 2 7 4 - 19 - 15 2

Сторінку підготував Віталій Ткачук. 

g Дрібниць у інваспортсменів не буває

Плани плавчині незмінні – подолати Ла-Манш
Наша знаменита інваспортсменка, майстер спорту міжнародно-

го класу з плавання Ольга Пашолок нині захищає кольори спортклубу 
«Південний гірничо-збагачувальний комбінат». 

Бронзову призерку чемпіонату Єв-
ропи (а Ольга такого звання добилася 
торік), багаторазову чемпіонку Укра-
їни тренує керівник міської федера-
ції з плавання Олег Ржепецький. А 
свою майстерність криворізька інва-
спортсменка вдосконалює на «вели-
кій воді», тобто в 50-метровому басей-
ні ДЮСШ № 1, що на Соцмісті.

– Мої плани на наступний рік аж 
ніяк не змінилися, – говорить амбіт-
на плавчиня. – Як і минулого року, 
хочу успішно виступити «на Європі», 
тобто на континентальному чемпіо-
наті серед найсильніших. І, звичай-
но, не полишаю здійснити задума-
не – перепливти Ла-Манш. (Нагадає-
мо, що турецький Босфор нашій смі-

ливій землячці вже підко-
рився, – «ЧГ».) Хочу сердечно 
подякувати голові правлін-
ня ВАТ «Південний ГЗК», Герою Украї-
ни Михайлу Короленку, котрий нещо-
давно мені знову добряче допоміг. Річ 
у тому, що біля пандусу мого будинку, 
котрий знаходиться на вулиці Панаса 
Мирного, в мене виникла проблема із 
заїздом. Потрібно було відремонтува-
ти прибудову, яка з часом зруйнувала-
ся. Колеса моєї шведської коляски час-

тенько псувались, а інколи й виходили 
з ладу. Усі, до кого я зверталась з про-
ханням відремонтувати цю прибудову, 
мені чемно відмовляли. А от Михайло 
Короленко оперативно вирішив мою 
побутову проблему, за що йому я дуже 
вдячна. Адже у нас, інваспортсменів, 
дрібниць не буває. Побільше б нам та-
ких керівників...
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.00 

Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 

23.15, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 09.25, 
12.20, 23.20 Погода

06.25, 07.35 Тема дня
06.30 Православный 

календарь
06.35 М/ф
06.45 Учимся вместе
06.50, 07.50 Хозяин в доме
07.20 Страна on line
07.25 Техноера
07.30 Эра бизнеса
07.45 Глас народа
08.20, 00.40 Между 

строками
08.40 Полезные советы
09.00 Итоги недели
09.15, 11.50, 20.55 Офици-

альная хроника
09.35 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
10.55 Шеф-повар страны
12.10, 18.45, 21.25 Деловой 

мир
12.25 Право на защиту
12.45 Темный силуэт
12.55 Армия
13.05 Х/ф «Когда деревья 

были большими»
14.35 Окно в Америку
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

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

Агросектор
15.25, 03.20 Х/ф «Живые и 

мертвые» 1 серия
17.00 Концертная про-

грамма «Мама, родная 
и любимая!»

18.00 Свобода выбора. 
Реальная жизнь

18.10 Настоящая Украина
18.30 Агро-News
19.00 Выборы-2012. Пред-

выборная агитация. 
Либеральная партия 
Украины

19.30 Свобода выбора
20.00, 03.00 Сельсовет
20.20 Выборы-2012. Пред-

выборная агитация. 
Политическая партия 
Украинская платформа 
«Собор»

20.50 Плюс-минус
21.00 Итоги дня
21.35 Страну - народу!
21.55 Звезды 

юмора.С.Дроботенко, 
Ю.Гальцев, В.Винокур

22.55 Тройка, Кено, Секун-
да удачи

23.00, 01.00 Итоги
23.25 От первого лица
23.45 Д/ф фестиваля 

«Покров» «Кино кон-
чилось»

01.30 Фестиваль «По-
кров». «Этот хрупкий 
волшебный мир»

02.00 Телеакадемия
04.55 Мульт. с-ал «Сан-

докан»

Канал «1+1»
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 00.00, 03.20 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

10.00 «Шесть кадров
10.45, 11.30 С-ал «Следаки»
11.55 «Снимите это не-

медленно»
13.00, 04.55 «Иллюзия без-

опасности»
14.10 «Кривое зеркало»
16.40 «Русские семейные 

драмы»
17.45 «ТСН. Избранное»
18.25 С-ал «Склифосов-

ский» (1)
20.15 «Богатые тоже 

плачут»
21.30 Х/ф «Предложение» 

(2)
00.15 «Шоу Вечерний 

Ургант»
00.55 Х/ф «Смерть по за-

вещанию» (2)
02.30 «Следаки»
03.35 Х/ф «Такси 2» (1)

Интер
05.20 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» (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, 20.40, 03.30 «Спорт в 
Подробностях»

09.10, 13.00 С-ал «Дорога в 
пустоту»

14.05 Док.С-ал «Следствие 
вели»

15.05 «Право на встречу»
16.10 «Жди меня»
18.10 С-ал «Кровинушка» 

(1)
19.05 «О жизни»
20.00, 02.50 «Подроб-

ности»
20.30, 03.20 «Подробности. 

Неформат»
21.00 С-ал «Дорога в 

пустоту» (2)
23.10 С-ал «Шаповалов»
01.15 Х/ф «Бумеранг» (2)
03.35 Док.С-ал «Жадность»

ICTV
05.25 Служба розыска 

детей
05.30, 06.45, 02.00, 02.30 

Погода
05.35, 04.15 Свитанок
06.40, 07.35 Деловые 

факты
06.50, 09.30, 12.55, 19.25, 

01.00 Спорт
06.55 С-ал «Леся+Рома»
07.40 Факты недели
08.45, 12.45, 02.05 Факты
09.35, 19.30, 01.05 Чрезвы-

чайные новости
10.35 Х/ф «Отставник-2: 

Своих не бросаем»
12.40 Анекдоты по-

украински
13.00 Х/ф «Отставник-3»
15.15 С-ал «Прокурорская 

проверка»
16.30 С-ал «Опера»
18.45 Факты. Вечер
20.15 С-ал «Морские 

дьяволы»
22.40 Факты. Итоги дня
22.55, 02.35 Свобода слова

трК «рудана»
15.00, 18.00, 19.00, 20.30, 

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

газета
15.15, 21.45 «Юридическая 

консультация»
15.20 Х/ф «Иван» 1 кате-

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

Погода
18.15 «В гостях у Ладика и 

Маши»
18.30 «Кино под звёздами»
19.10, 21.00, 23.00 «Спорт»
19.25 «Пiдземка»
19.35 «Близкие Путеше-

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

тележурнал»
20.20, 21.50 «Мини-путе-

шествия»
21.15 «На углу улиц»
22.00 «Беседы о вечном»
23.10 Док.С-ал «Останнi 

кочiвники»
00.40 Док.С-ал «Мир 

животных»
02.00 Док.С-ал «Этот за-

гадочный мир»

новый Канал
05.10 С-ал «Стройбатя»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое шокирующее 
видео

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 С-ал «Не 
родись красивой»

09.55, 21.05 С-ал «Папины 
дочки»

13.30, 14.35 Kids Time
13.35 Мульт. с-ал «Приклю-

чения Джеки Чана»
14.50, 15.45 Teen Time
14.55 С-ал «Друзья»
15.50, 23.10 С-ал «Свето-

фор»
17.55, 22.05 С-ал «Во-

ронины»
19.30, 01.25 Спортре-

портер
19.40 Пираньи
20.00 С-ал «Закрытая 

школа»
00.15 С-ал «Соблазнитель-

ные и свободные»
01.35 Служба розыска 

детей
01.40 С-ал «Ясновидящий»
02.25 С-ал «Последний 

аккорд»
03.15, 04.15 Зона ночi
03.20 Розквiт українського 

кiно
04.20 Зима надiї
04.45, 05.15 Зона ночi 

Культура
04.50 Усмiшник

СтБ
05.40 «Документальный 

детектив»
06.05, 00.25 С-ал «Комис-

сар Рекс»(1)
06.50, 15.55 «Все буде 

добре!»
08.55, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
10.35 Х/ф «Знак истинного 

пути»(1)
14.45 «Экстрасенсы ведут 

расследование»
18.00, 22.00 «Вiкна- 

Новини»
20.00 «Куб - 3»
22.20 «Детектор лжи - 2»
23.20 С-ал «Доктор Хаус»(1)
01.25 «Вiкна-Спорт»
01.35 Х/ф «Тихий Дон»(1)
03.25 «Лучшее на ТВ»
03.30 Ночной эфир

тонИС
06.00 Мир за неделю
06.20, 07.55, 15.15, 16.55, 

17.55, 19.00, 21.35 
Погода

06.25, 13.30 М/фы
06.30 Ф-стиль
07.00, 16.00, 03.50 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваши права
09.00, 19.05 С-ал «Две 

сестры» (1)
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Понедельник - 

день тяжелый» (1)
14.20 Будь в курсе!
15.00, 18.30, 21.00 Служба 

новостей «Социальный 
пульс»

15.20, 03.20 Дикая 
Америка

18.00, 02.55 Реальные 
истории

18.55, 21.30 Экономиче-
ский пульс

20.00 Социальный статус: 
ваша пенсия

21.40, 05.10 Валентина 
Талызина. Моей душе 
покоя нет

22.50 Кинофан: Х/ф «По-
бедитель» (2)

00.50 Светские хроники

тет
06.00 Мульт. с-ал «Пеппер 

Энн» (1)
06.20 Мульт. с-ал «Пере-

мена» (1)
06.45 Телепузики
07.20 Твинисы
07.40 Мультик с Лунтиком
08.05 Мульт. с-ал «Лило и 

Стич» (1)
08.40 С-ал «Кремлевские 

курсанты» 40 серия (1)
09.45 С-ал «Все женщины - 

ведьмы» 152 серия (1)
10.45 С-ал «Беверли Хиллс 

90210. Новое поколе-
ние» 60 серия (1)

11.45 Твою маму!
12.25 Одна за всех
12.50 С-ал «Деффчонки» (1)
13.30 С-ал «Маргоша» 61 

серия (1)
14.30 С-ал «Кремлевские 

курсанты» 41 серия (1)
15.35, 00.25 У ТЕТа тато!
16.00 Досвидос
16.40 Вайфайтеры
17.05 Маша и модели 2
17.45 С-ал «Моя прекрас-

ная няня» (1)
18.50 Богиня шопинга
19.15, 00.55 БарДак
19.55 Даешь молодежь!
20.20 С-ал «Зайцев +1» (2)
20.55 С-ал «Деффчонки» (2)
21.20 Ка$та
22.00 С-ал «Барвиха 2» (1)
23.00 Дурнев + 1
23.25 Слава со Славеком 

Славиным
23.35 Мульт. с-ал «Масяня» 

(2)
00.00 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
01.20 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 С-ал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00 Утро с «Украиной»
09.25, 13.15 С-ал «След» (1)
10.00 С-ал «Глухарь. Воз-

вращение» (1)
12.15 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.35, 03.10 Чистосердеч-

ное признание
16.00 Право на защиту
17.00, 19.00, 03.40 События
17.10, 19.15, 04.00 События 

Спорт
17.15 Критическая точка
18.00 С-ал «Джамайка» (1)
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 С-ал «Страна 03» (1)
21.10 С-ал «Карпов» (1)
22.15 Х/ф «Царь скорпио-

нов» (2)
00.10 Х/ф «Вирус Андро-

меда» (2)
04.05 С-ал «Дорожный 

патруль - 9» (1)
04.50 Серебряный 

апельсин

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

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

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

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

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

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

элемент»
10.30, 11.20, 12.15 Обще-

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

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

закона»
19.30, 02.10 «Время 

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, 03.00, 06.00 «Время-

Тайм»
22.00, 02.40 «Налоговый 

дневник»
00.25, 03.20 «CRIME NEWS»

нтн
06.05 Х/ф «Белые росы» (1)
07.35, 04.00 «Агенты 

влияния»
08.30 «Правда жизни». 

Случайные убийцы
09.00 С-ал «Раскол»
11.00 С-ал «УГРО - 2»
15.00 С-ал «Каменская - 4»
18.30 «Правда жизни». 

Выпустить пар
19.00, 21.45, 00.00, 02.40, 

04.30 «Свiдок»
19.30 С-ал «Литейный»
22.00 С-ал «Криминалисты: 

мыслить как преступ-
ник» (2)

23.00 С-ал «CSI: Нью-Йорк 
- 7» (2)

00.30 Х/ф «Шестой день» (2)
03.10 «Речовий доказ»
05.00 «Уроки тетушки 

Совы»
05.35 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 М/фы
08.45, 13.35 С-ал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

10.35 Х/ф «Первая дочь»
12.45 С-ал «Кайл XY»
15.25 «КВН»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Шопинг монстры»
20.00 «Большая разница»
22.00 «Три сестры»
22.35 «Штучки»
23.00 Х/ф «Секс драйв»
02.50, 03.45 «Ночная 

жизнь»

11 Канал
05.10 С-ал «Стройбатя»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое шокирующее 
видео

06.40, 07.05 Подъем
07.30 Тележурнал 

«Пассаж»
07.50 «Рекламная кухня»
08.10 «Транспортный 

меридиан»
08.40 «Родительский 

клуб»
09.00, 16.55 С-ал «Не 

родись красивой»
09.55 С-ал «Папины дочки»
13.30, 14.35 Kids’ Time
13.35 Мульт. с-ал «Приклю-

чения Джеки Чана»
14.50, 15.45 Teen Time
14.55 С-ал «Друзья»
15.50, 23.10 С-ал «Свето-

фор»
17.55, 22.05 С-ал «Во-

ронины»
19.00 Новости 11, 21.30, 

01.10, 03.15, 04.50 
канала

19.40 Пираньи
20.00 С-ал «Закрытая 

школа»
21.00 «О рыбалке всерьез»
00.15 С-ал «Соблазнитель-

ные и свободные»
01.35 Служба розыска 

детей
01.40 С-ал «Ясновидящий»
02.25 С-ал «Последний 

аккорд»
03.40 Розквiт українського 

кiно
04.15 Зона ночi
04.20 Зима надiї
04.45 Зона ночi Культура

Планета-СнГ
05.00 «Утро России»
09.05 «Искатели»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Вести
10.30 «1000 мелочей». 

Ток-шоу
11.15 «О самом главном». 

Ток-шоу
12.00, 04.05 С-ал «Ефроси-

нья. Таежная любовь»
13.30, 16.30, 18.40 Местное 

время. Вести-Москва
13.50 Вести. Дежурная 

часть
14.00 «Люблю, не могу!»
14.55 С-ал «Институт благо-

родных девиц»
15.50 Вести-Спорт
16.50 С-ал «Ключи от 

счастья»
19.30, 03.10 «Прямой эфир»
20.20 С-ал «Склифосов-

ский»
22.05 С-ал «Отдел С.С.С.Р.»
23.00 Кузькина мать. Ито-

ги. «Страсти по атому»
00.00 С-ал «Опера. Хрони-

ки убойного отдела»
00.50 «Девчата»
01.30 «Вести+»
01.45 Х/ф «Визит дамы»
03.45 Вести.ru

нтв-МИр
04.55 «НТВ утром»
07.40 С-ал «Возвращение 

Мухтара-2». «Шпион-
ские игры»

08.35, 14.35, 17.35 «Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»

09.25 «Александр 
Журбин. Мелодии на 
память»

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

11.05 «Русские сенсации». 
Информационный 
детектив

12.35 С-ал «Морские дья-
волы - 4». «Новички», 
«Брешь в защите»

15.30 «До суда»
16.30, 02.15 «Суд при-

сяжных». «Убийца 
экс-невест»

18.30 «Прокурорская 
проверка»

19.35, 03.15 «Говорим и 
показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошан-
ским

20.25 С-ал «Карпов». 
«Здесь темно и тихо», 
«Свидетель»

22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 С-ал «Москва. 

Три вокзала-4». «На 
рельсах», «Сибирский 
сувенир»

00.30 С-ал «Шериф». «Сви-
детель»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

закупка»
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55, 01.55 С-ал «Сердце 

Марии»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Пока все дома»
15.45 С-ал «Фурцева»
16.55 «Кривые зеркала»
18.40, 03.05 «Давай по-

женимся!»
19.45, 01.00 «Пусть 

говорят»
21.00 «Время»
21.30, 04.05 С-ал «Един-

ственный мой грех»
22.35 «Вечерний Ургант»
23.10 С-ал «Опережая 

выстрел»
00.15 Ночные новости
00.30 «Без свидетелей»

Первый Канал. СнГ
02.00, 06.05 «Доброе утро»
06.00, 09.00, 12.00, 00.00 

Новости
06.35 Контрольная 

закупка
07.00 «Жить здорово!»
08.00 Модный приговор
09.15 «Время обедать!»
10.00 С-ал «Сердце Марии»
11.00 Другие новости
11.25 Понять. Простить
12.15 «Пока все дома»
13.00 С-ал «Фурцева»
13.55 «Кривые зеркала»
15.00 Вечерние новости
15.55 «Давай поженимся!»
16.50, 00.05 «Пусть 

говорят»
18.00 «Время»
18.30, 00.55 С-ал «Един-

ственный мой грех»
19.25 «Вечерний Ургант»
19.50 С-ал «Опережая 

выстрел»
20.50 Ночные новости
21.05 «Без свидетелей»
21.35 Х/ф «Кокон: Возвра-

щение»

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

09.00, 15.00, 02.00 С-ал 
«Сыщики-3» 

10.00, 21.00, 03.00 С-ал 
«Улицы разбитых 
фонарей - 11» 

11.00 «Грани недели» 
12.00 «Без дураков» 
13.00 Х/ф «Телец», 2 серии. , 

М/фы для взрослых 
16.00, 18.00, 01.00 «Особое 

мнение»
17.00, 05.00 С-ал «Агент-

ство «Золотая пуля»» 
19.00 «Полный альбац»
20.00 «Разбор полёта»
22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Право на вы-

стрел»  М/фы 

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30 Сегодня 

о главном
08.00 Итоги с Вахтангом 

Кипиани
09.00 Семь чудес Украины
09.15, 21.30 «Тендер News» 

с Натальей Седлецкой
10.00, 16.30 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.30 Цивилизация. 

Человек, который убил 
Шерлока Холмса

14.30 «Campus 3.0». Уни-
верситеты VS политики

15.30 Выборы 2012. С 
другой стороны

17.30 Цивилизация. 10 
000 детективов

19.00, 23.00 Про выборы
20.30, 04.00 Сегодня
21.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
22.00 Альбертэйнштейн
00.30 Клуб эротики

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.40 Х/ф «Пираты XX 

века». 
09.20 Петровка, 38, 14.10, 

16.50 
09.35 «Врачи». Ток-шоу 
10.30, 13.30, 16.30, 18.50 

События
10.50 «Постскриптум». 
11.50 «Доказательства 

вины. Денежный 
маршрут» 

12.25 «В центре событий». 
13.45 Деловая Москва
14.30 М/ф «История с 

единицей»
14.40 «Треугольник» 
15.30 С-ал «Судебная 

колонка». 
17.15 Наши любимые 

животные
17.40 «Право голоса». 
19.15 Д/ф «Городские во-

йны. Кот в мешке». 
20.05 С-ал «Товарищи по-

лицейские. МУР». 
22.20 События. 25-й час
22.55 «Футбольный 

центр»
23.25 «Мозговой штурм. 

Отчего растут цены» 
23.55 Д/ф «Пираты ХХ 

века» 
00.35 С-ал «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». 
02.20 С-ал «Чисто англий-

ское убийство». 
04.25 Реальные истории. 

«Возвращение звезды» 

Энтер-ФИльМ
05.45 Советские М/фы
08.55, 16.20, 17.25 Д/ф о 

кино
09.55 С-ал «Охота на 

Берию»
10.55 Х/ф «Александров-

ский сад»
12.00 Х/ф «Контракт века»
14.45 Х/ф «Вертикаль»
18.30 С-ал «Александров-

ский сад»
20.50 Х/ф «Маленькая 

Вера»
23.35 Х/ф «Золотая мина»
02.00 Киноляпы
03.15 Саундтреки
04.30 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Боевик 

«Подводная лодка» 
10.05, 18.05, 02.05 Драма 

«Шагреневая кожа» 
11.50, 19.50, 03.50 Мело-

драма «Приготовьте 
ваши носовые платки» 

13.45, 21.45, 05.45 Комедия 
«После прочтения 
сжечь» 

15.25, 23.25, 07.25 Драма 
«Я соблазнила Энди 
Уорхола» 

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф 

«Остров сокровищ». 
3 серия 

06.05, 10.05, 14.05 Мульт. 
с-ал «По следам бре-
менских музыкантов». 
, м/ф «Он попался!». 
«Сказки для больших и 
маленьких». 

07.00, 11.00 М/ф «Сказка о 
царе Салтане». 

08.00, 12.00 М/ф «Братья 
Лю». , м/ф «В порту». 
«Настоящий медве-
жонок». 

15.00 Х/ф «Новые похожде-
ния Кота в сапогах». 

16.25 Мульт. с-ал «Наш 
друг Пишичитай». 

Выпуск 1-й. , м/ф 
«Как казаки в футбол 
играли». 

17.00 Мульт. с-ал «Магия».  
м/ф «Геракл у Адмета».  
м/ф «Лиса-строитель». 

18.00 «Азбука-малышка». 
, «Про деда, бабу и 
курочку Рябу». «Ново-
годнее путешествие». 

наше КИно
07.00 «Короткие встречи» 
09.00 «Пьющие кровь» 
11.00 «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска» 
13.00 «60 дней» 
14.30 «Ветер надежды» 
16.00 «Везучий человек» 

1 серия 
17.30 «Везучий человек» 

2 серия 
19.00 «Подруги» 
21.00 «Похищение 

чародея» 
23.00 «Вторая весна» 
01.00 «Танкер «Дербент» 
02.30 «Мгновения..» 1 

серия 
04.00 «Мгновения..» 2 

серия 

КИноКлуБ
06.10 Х/ф «Дневник Эллен 

Римбауэр» 
08.00 Х/ф «Ева: Искусствен-

ный разум» 
10.00, 02.00 Х/ф «Не-

бесный Капитан и мир 
будущего» 

12.00, 04.00 Х/ф «Прожигая 
жизнь» 

14.00 Х/ф «Кожа, в которой 
я живу» 

16.00 Х/ф «Птицы» 
18.00 Х/ф «Без неё» 
20.00 Х/ф «Стальные 

двери» 
21.25 «Плюс кино» 
22.00 Х/ф «Нескромный» 
00.00 Х/ф «Похищенный 

сын: История Тиффани 
Рубин» 

ноСтальГИЯ
05.00 «До и после..» 
06.10 «Времена года. 

Осенний вернисаж» 
07.15 Д/ф «Взлет и падение 

русских олигархов» 
08.35 «Мелодия надежды» 
09.00 Х/ф «Подружка моя» 
10.20 Концерт Шарля 

Азнавура. 
11.00 «Звуковая дорожка» 
12.00 «Колба времени»
13.00 Д/ф «Алиса Фрейнд-

лих. Избранное» 
14.00 «Театральные 

встречи» 
15.15 Концерт Бориса 

Гребенщикова и группы 
«Аквариум» 

16.20 Д/ф «Бобо» 
17.00 «Это вы можете» 
17.45 «Квартет «Аккорд» 
18.10 Д/ф «Самая сложная 

из всех революций» 
18.45 Х/ф «Судьба барабан-

щика» 
20.00 Встреча в 

концертной студии 
«Останкино» 

21.00 «Рожденные в 
СССР» 

22.00 «Донецк приглашает 
друзей» 

23.00 «Где-то есть город. 
Клуб земляков» 

00.30 Х/ф «Три ненастных 
дня» 

02.00 «Ни минуты покоя» 

телеКлуБ
19.00 С-ал «Автобус». 13 

серия «Важная птица». 
20.00 С-ал «Дюжина право-

судия». 8 серия 
21.00 С-ал «Защина Краси-

на». 1 серия 
22.00 Х/ф «Долгий путь в 

лабиринте». 1 серия 
«Бриллианты и хлеб» 

23.30 Х/ф «Долгий путь в 
лабиринте». 2 серия 
«Свидетели» 

01.00 С-ал «Автобус». 14 се-
рия «Международный 
рейс». 

02.00 С-ал «Дюжина право-
судия». 9 серия 

TV 1000
03.00 Комедия «Дамский 

угодник»
04.40 Драма «Ночь над 

Манхэттеном»
06.40, 23.20 Драма «Спро-

си у пыли»
08.50 Приключения 

«Звёздный путь»
11.05 Боевик «Звездный 

путь-2. Гнев Хана»
13.10 Драма «Студенче-

ская команда»
15.10 Драма «Последняя 

любовь на Земле»
17.00 Комедия «Моя 

первая свадьба»
19.00 Драма «Девушки 

мечты»
21.15 Драма «Непристой-

ное предложение»
01.25 Комедия «Суперз-

везда»

«2+2»
06.00 СоюзМ/ф (1)
06.40 Мульт. с-ал «Хроники 

валькирий» (1)
07.00 Мульт. с-ал «Бюро 

сверхъестественных 
расследований» (1)

07.35, 09.00 «ГАИ. Дорож-
ные войны»

08.00 С-ал «Горец» (1)
09.10 Х/ф «Патруль вре-

мени» (1)
11.15 Х/ф «Пришельцы-2» 

(1)
14.00, 15.05 С-ал «Солда-

ты-3» (1)
16.10 «Ударная сила»
16.55 «Параллельные 

миры»
18.00, 19.00 С-ал «Братья» 

(2)
20.00 «Сумасшедшее ви-

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

охотник» (2)
00.00 Х/ф «Параграф 78» (2)
01.45 Х/ф «Параграф 78». 

Фильм второй (2)
03.05, 03.55 С-ал «Гон-

чие-3» (2)
04.45 Сумасшедшая 

скрытая камера

TV1000 AcTIon
04.00 Вестерн «Западня»
06.00 Комедия «Фокус-

ники»
08.00 Триллер «Зеленая 

река»
10.00 Боевик «Полко-

водцы»
12.10 Боевик «ЗащитнеГ»
14.00 Драма «Окись»
16.00 Комедия «Сражения 

солдата Келли»
18.00 Драма «Эхо»
20.00 Комедия «Обо-

ротни»
21.50 Боевик «Ход коро-

левой»
00.00 Мягкая эротика 

«Девочки с автобусной 
остановки»

01.30 Мягкая эротика «По-
смотри на меня «

доМ КИно
03.00 С-ал «Есенин», 4 

серия 
03.50 Фильм-катастрофа 

«Экипаж» 
06.10 Комедия «Бабник-2» 
07.20 Приключения 

«Красно солнышко»
08.55 Драма «Выставка
11.05, 13.05, 19.00, 20.45, 

02.55 «Окно в кино»
11.10 С-ал «Вызов», 18 

серия 
12.00 С-ал «Семнадцать 

мгновений весны», 11 
серия

13.10 Детектив «Ловкачи»
14.35 Комедия «Стерва» 
16.15 Мелодрама «Чёрная 

роза - эмблема печали, 
красная роза - эмблема 
любви» 

18.30 Х/ф «Море желаний»
19.05 С-ал «Есенин», 5 

серия 
20.00 С-ал «Вызов», 19 

серия 
20.50 Трагикомедия 

«Странное Рождество»
22.25 Приключения 

«Мужские тревоги»
01.15 Х/ф «Встреча на 

Эльбе»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Небесный 

тихоход»
07.00, 08.00, 17.10 Ржаники
07.30, 19.30 «Милицейская 

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой домой
09.35 Комедия «12 сту-

льев» 1 серия
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Веселая 

поездка»
21.15 Комедия «Они на-

зывают меня Сирр»

mAXXI-TV
06.30, 19.00 Йога
07.20, 19.55 СоюзМ/ф
07.35 «Сбросим лишнее»
07.55, 14.55 «Дикие по-

рядки»
08.35, 19.50, 21.30 «Все 

про все»
08.45, 15.25 «Восточные 

танцы»
09.50, 00.45 MaxxiМузыка
10.00, 16.00 «Вкус сыра»
10.45 «В поисках новых 

впечатлений»
11.20 «Джунгли шоу-

бизнеса»
12.00 «Сейшн»
12.50 Портретные 

очерки. Иннокентий 
Смоктуновский

13.45, 14.35 «Ukrainian 
Fashion Week»

16.45 Телеювелирторг
20.40 «Трудный вопрос»
21.40 «Лица вещей»
22.30 С-ал «Служба спасе-

ния. Отряд 112»
23.35 «Удивительный мир 

автомобилей»

19:00 – 19:20 Кривбасс-
Центр

19:20 – 19:35 Новости 
регионов

19:35 – 20:00 Зеркало
20:00 –  20:30 Лица обще-

ства
20:30 – 21:00  Дайджест 

новостей

трК «КрИворІЖЖЯ»

Понеділок, 24 вересня
Cхід 6.48 Захід 18.51
Тривалість дня 12.03

Схід 15.52 
Захід ...

КозерігДимитрій, Феодор

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

Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 

23.15, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 09.30, 
12.20, 15.30, 16.10, 23.20 
Погода

06.25, 07.35 Тема дня
06.30 Православный 

календарь
06.35 М/ф
06.45 Учимся вместе
06.50, 07.50 Хозяин в доме
07.20 Страна on line
07.25 Техноера
07.30 Эра бизнеса
07.45 Глас народа
08.20, 00.40 Между 

строками
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.25, 11.55, 20.55 Офици-

альная хроника
09.35 Свет
10.00 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
12.10, 18.45, 21.15 Деловой 

мир
12.25 Желаем счастья
12.45 Х/ф «Небесные 

ласточки»
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

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

Агросектор
15.35 «Секреты успеха» с 

Натальей Городенской
16.15, 03.45 Х/ф «Живые и 

мертвые» 2 серия
18.00 Свобода выбора. 

Реальная жизнь
18.10 Настоящая Украина
19.00 Выборы-2012. Пред-

выборная агитация. 
Партия Зеленых 
Украины

19.30 Свобода выбора
20.20 Выборы-2012. Пред-

выборная агитация. 
Радикальная Партия 
Олега Ляшко

20.50 Плюс-минус
21.25 Социальное шоу 

«Адреналин»
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00, 01.00 Итоги
23.25 От первого лица
23.45 Д/ф фестиваля «По-

кров» «Милосердие не 
знает границ»

01.45 Фестиваль «По-
кров». «Иван Семено-
вич Козловский. Вера. 
Надежда. Любовь»

02.45 Телеакадемия
05.20 Мульт. с-ал «Сан-

докан»

Канал «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.15 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

10.00 «Шесть кадров»
10.45, 11.30 С-ал «Следаки»
11.55 «Снимите это не-

медленно»
13.00, 05.00 «Иллюзия без-

опасности»
14.10 «Кривое зеркало»
16.40 «Русские семейные 

драмы»
17.45 «ТСН. Избранное»
18.25 С-ал «Склифосов-

ский» (1)
20.15 «Мама, я женюсь?»
21.30 «Меняю жену 6»
23.30 «Шоу Вечерний 

Ургант»
00.15 Х/ф «Грозовые во-

рота» (2)
04.05 «Следаки»

Интер
05.30, 23.10 С-ал «Шапо-

валов»
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, 20.40 Спорт в Под-

робностях
09.10 С-ал «Тайны след-

ствия - 10»
11.10 «Детективы»
12.25, 04.20 «Знак каче-

ства»

13.00 Д/ф «Следствие 
вели»

14.55 «Судебные дела»
15.50 С-ал «Улицы раз-

битых фонарей 9»
18.10 С-ал «Кровинушка» 

(1)
19.05 «О жизни»
20.00 Подробности
20.30 Подробности. Не-

формат
21.00 С-ал «Дорога в 

пустоту» (2)
01.15 Х/ф «Лед в кофейной 

гуще» (1)
02.40 «Подробности»
03.10 «Подробности. 

Неформат»
03.20 «Спорт в Подроб-

ностях»
03.25 «Телевизионная 

служба розыска детей»
03.30 Док.С-ал «Жадность»

ICTV
05.10, 06.40, 02.10, 03.30 

Погода
05.15, 08.45, 03.00 Факты
05.30, 04.10 Свитанок
06.35, 07.35 Деловые 

факты
06.45, 09.30, 12.55, 19.25, 

01.10 Спорт
06.50 С-ал «Леся+Рома»
07.40 Стоп-10
09.35, 19.30, 01.20 Чрезвы-

чайные новости
10.25, 16.35 С-ал «Опера»
12.35 Анекдоты по-

украински
12.45 Факты. День
13.00, 20.15 С-ал «Морские 

дьяволы»
15.20, 22.40 С-ал «Проку-

рорская проверка»
18.45 Факты. Вечер
23.55 Факты. Итоги дня
00.10 С-ал «Кодекс чести-3»
02.15 С-ал «Рубикон»
03.35 ПроЦiкаве

трК «рудана»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30, 15.00, 18.00, 19.00, 

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

07.05, 09.30, 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, 23.10 Док.С-ал 

«Останнi кочiвники»
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 «Белеет парус 

одинокий» 1 категория
16.50 «Вiдкрита влада»
17.10 «Мир увлечений»
18.10 Погода
18.30 «Контакт»
19.25 «Кино под звёздами»
19.45 «Афиша»
19.50 «Шаг навстречу»
20.05 «Резонанс»
21.15 «Енергозаощад-

ження»
21.30 Д/ф «Iгор Савченко..

Iнтонацiї»
22.00 «Медицинский 

тележурнал»
00.40 Док.С-ал «Мир 

животных»
02.00 Док.С-ал «Этот за-

гадочный мир»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

новый Канал
05.15 С-ал «Стройбатя»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое шокирующее 
видео

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 С-ал «Не 
родись красивой»

09.55, 21.05 С-ал «Папины 
дочки»

13.30, 14.35 Kids Time
13.35 Мульт. с-ал «Приклю-

чения Джеки Чана»
14.50, 15.45 Teen Time
14.55 С-ал «Друзья»
15.50, 23.10 С-ал «Свето-

фор»

17.55, 22.05 С-ал «Во-
ронины»

19.30, 01.25 Спортре-
портер

19.40 Пираньи
20.00 С-ал «Закрытая 

школа»
00.15 С-ал «Соблазнитель-

ные и свободные»
01.35 С-ал «Ясновидящий»
02.20 С-ал «Последний 

аккорд»
03.10, 04.10 Зона ночi
03.15 Становлення 

українського нiмого 
кiно

04.15 Благословляю i 
молюся

04.40, 05.10 Зона ночi 
Культура

04.45 Мовчазне божество
05.00 Вiр менi

СтБ
05.25 «Документальный 

детектив»
06.15, 15.55 «Все буде 

добре!»
08.00, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.45 «Куб - 3»
11.35 Х/ф «Отдам жену в 

хорошие руки»(1)
13.40 «Битва экстрасен-

сов»
18.00, 22.00 «Вiкна- 

Новини»
20.00 «Фермер ищет 

жену - 2»
22.20 «Беременна в 16»
23.20 «Дочки-матери»
00.25 С-ал «Доктор Хаус»(1)
01.25 С-ал «Комиссар 

Рекс»(1)
02.15 «Вiкна-Спорт»
02.25 Х/ф «Тихий Дон»(1)
04.15 Ночной эфир

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

02.35 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 16.55, 
17.55, 19.00, 21.35 
Погода

06.35 М/фы
07.00, 16.00, 03.50 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваша пенсия
08.55, 18.55, 21.30 Эконо-

мический пульс
09.00, 19.05 С-ал «Две 

сестры» (1)
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «22 июня, ровно 

в 4 часа» (1)
14.25, 03.05 Этот удиви-

тельный мир
15.20 Ронин. Ток-шоу с 

Дмитрием Выдриным
18.00, 03.25 Реальные 

истории
20.00 Социальный статус: 

ваши льготы
21.40, 05.10 Игорь Стары-

гин. Прощай, мушкетер
22.50 Кинофан: Х/ф «Оби-

татели» (2)
00.55 Х/ф «Непристойное 

поведение» (3)
04.35 Чудаки

тет
06.00 Мульт. с-ал «Пеппер 

Энн» (1)
06.20 Мульт. с-ал «Пере-

мена» (1)
06.45 Телепузики
07.20 Твинисы
07.40 Мультик с Лунтиком
08.05 Мульт. с-ал «Лило и 

Стич» (1)
08.40 С-ал «Кремлевские 

курсанты» 41 серия (1)
09.45 С-ал «Все женщины - 

ведьмы» 153 серия (1)
10.45 С-ал «Беверли Хиллс 

90210. Новое поколе-
ние» 61 серия (1)

11.45, 18.50 Богиня 
шопинга

12.25 С-ал «Зайцев +1» (1)
12.50 С-ал «Деффчонки» (1)
13.30 С-ал «Маргоша» 62 

серия (1)
14.30 С-ал «Кремлевские 

курсанты» 42 серия (1)
15.35, 00.25 У ТЕТа тато!
16.00 Досвидос
16.40 Вайфайтеры
17.05 Маша и модели 2
17.45 С-ал «Моя прекрас-

ная няня» (1)
19.15, 00.55 БарДак
19.55 Даешь молодежь!
20.20 С-ал «Зайцев +1» (2)
20.55 С-ал «Деффчонки» (2)
21.20 Ка$та
22.00 С-ал «Барвиха 2» (1)
23.00 С-ал «Ходячие мерт-

вецы» 13 серия (3)
00.00 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
01.20 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 С-ал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00 Утро с «Украиной»
09.25, 13.10, 22.10 С-ал 

«След» (1)

10.00, 20.00 С-ал «Страна 
03» (1)

12.10 Ток-шоу «Пусть 
говорят»

15.35 Чистосердечное 
признание

16.00 Право на защиту
17.00, 19.00, 03.20 События
17.10, 19.15, 03.35 События 

Спорт
17.15 Критическая точка
18.00 С-ал «Джамайка» (1)
19.20, 03.40 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
21.10 С-ал «Карпов» (1)
23.00 С-ал «Супруги» (1)
01.00 Х/ф «Царь скорпио-

нов» (2)
02.30 С-ал «В поле зрения. 

Третий сезон» (2)
04.20 С-ал «Дорожный 

патруль - 9» (1)
05.05 Серебряный 

апельсин

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

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

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

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55 «Трансмиссия-но-
вости»

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

08.30 «Новости 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
06.00 «Легенды уголовно-

го розыска»
07.00 Х/ф «Отряд особого 

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

дела»
10.00, 17.00 С-ал «От-

ражение»
12.00 С-ал «Детективы»
12.25 С-ал «Версия»
14.25, 19.30 С-ал «Литей-

ный»
16.30, 19.00, 21.45, 00.00, 

02.15, 04.10 «Свiдок»
22.00 С-ал «Криминалисты: 

мыслить как преступ-
ник» (2)

23.00 С-ал «CSI: Нью-Йорк 
- 7» (2)

00.30 Х/ф «Из-под земли» 
(3)

02.45 «Речовий доказ»
03.40 «Агенты влияния»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 М/фы
09.25, 14.05 С-ал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.15, 01.15 С-ал «Тайны 
Смолвиля»

13.10, 00.25 С-ал «Кайл XY»
16.00, 19.00 «Шопинг 

монстры»
17.00 «Дом на зависть 

всем»
18.00 «Званый ужин»
20.00 «Большая разница»
22.00 «Три сестры»
22.35 «Штучки»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.30 С-ал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)

11 Канал
05.15 С-ал «Стройбатя»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое шокирующее 
видео

06.40, 07.50 Подъем
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 01.10, 03.10, 
04.45 канала

07.35 «Ваше право»
09.00, 16.55 С-ал «Не 

родись красивой»
09.55 С-ал «Папины дочки»
13.30, 14.35 Kids’ Time
13.35 Мульт. с-ал «Приклю-

чения Джеки Чана»
14.50 «Мой малыш»

15.20 С-ал «Друзья»
15.45 Teen Time
15.50, 23.10 С-ал «Свето-

фор»
17.55 С-ал «Воронины»
19.40 Пираньи
20.00 С-ал «Закрытая 

школа»
21.00 «Васильевский 

остров»
22.00 «Просто собака»
22.20 «Перевоплоще-

ние»
00.15 С-ал «Соблазнитель-

ные и свободные»
01.35 С-ал «Ясновидящий»
02.20 С-ал «Последний 

аккорд»
03.35 Становлення 

українського нiмого 
кiно

04.10 Зона ночi
04.15 Благословляю i 

молюся
04.40 Зона ночi Культура

Планета-СнГ
05.00 «Утро России»
09.05, 00.15 С-ал «Опера. 

Хроники убойного 
отдела»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Вести

10.30 «1000 мелочей». 
Ток-шоу

11.15 «О самом главном». 
Ток-шоу

12.00, 04.05 С-ал «Ефроси-
нья. Таежная любовь»

13.30, 16.30, 18.40 Местное 
время. Вести-Москва

13.50 Вести. Дежурная 
часть

14.00 «Люблю, не могу!»
14.55 С-ал «Институт благо-

родных девиц»
15.50 Вести-Спорт
16.50 С-ал «Ключи от 

счастья»
19.30, 03.10 «Прямой эфир»
20.20 С-ал «Склифосов-

ский»
22.20 С-ал «Отдел С.С.С.Р.»
23.15 «Специальный 

корреспондент»
01.05 «Честный детектив»
01.40 «Вести+»
01.55 Х/ф «Визит дамы»
03.45 Вести.ru

нтв-МИр
04.55 «НТВ утром»
07.40 С-ал «Возвращение 

Мухтара-2». «Тройной 
Джек-пот»

08.35, 14.35, 17.35 «Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»

09.25 «Кулинарный 
поединок»с Оскаром 
Кучерой

10.25 «Золотая пыль»
11.00 С-ал «Защита Краси-

на-2». 1 серия
12.35 С-ал «Морские дья-

волы - 4». «Изгоняющий 
призраков», «Враждеб-
ная среда»

15.30 «До суда»
16.30, 02.15 «Суд при-

сяжных». «Сюрприз для 
отчима»

18.30 «Прокурорская 
проверка»

19.35, 03.15 «Говорим и 
показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошан-
ским

20.25 С-ал «Карпов». «Со 
дна», «Куш»

22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 С-ал «Москва. Три 

вокзала-4». «Охота на 
тихоню», «Пятница, 13»

00.30 С-ал «Шериф». «Смер-
тельный пируэт»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

закупка»
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55, 01.55 С-ал «Сердце 

Марии»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Пока все дома»
15.45 С-ал «Фурцева»
16.55 «Народная меди-

цина»
18.40, 03.05 «Давай по-

женимся!»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30, 04.05 С-ал «Един-

ственный мой грех»
22.35 «Вечерний Ургант»
23.10 С-ал «Опережая 

выстрел»
00.15 Ночные новости
00.30 «Без свидетелей»
01.00 «»Обитель лжи»
01.25 «Калифрения». 

Новые серии

Первый Канал. СнГ
02.00, 06.05 «Доброе утро»
06.00, 09.00, 12.00, 00.00 

Новости
06.35, 00.40 Контрольная 

закупка
07.00 «Жить здорово!»
08.00 Модный приговор
09.15 «Время обедать!»
10.00 С-ал «Сердце Марии»

11.00 Другие новости
11.25 Понять. Простить
12.15 «Пока все дома»
13.00 С-ал «Фурцева»
13.55 «Народная меди-

цина»
15.00 Вечерние новости
15.55 «Давай поженимся!»
16.50 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.30, 01.00 С-ал «Един-

ственный мой грех»
19.25 «Вечерний Ургант»
19.55 С-ал «Опережая 

выстрел»
20.50 Ночные новости
21.10 «Без свидетелей»
21.40 «Обитель лжи»
22.10 «Калифрения»
22.40, 00.05 Х/ф «Война 

Роз»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «М/фы» 
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00, 15.00, 02.00 С-ал 

«Сыщики-3» 
10.00, 21.00, 03.00 С-ал 

«Улицы разбитых 
фонарей - 11» 

11.00 «Германия за не-
делю»

11.30 «Американский 
ликбез» «Американская 
армия»

12.00 «Полный альбац» 
13.00 Х/ф «Право на вы-

стрел»  М/фы 
16.00, 01.00 «Особое 

мнение»
17.00, 05.00 С-ал «Агент-

ство «Золотая пуля»» 
19.00 «Обложка»
20.00 «Большой дозор»
22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Здесь наш дом» 

1 серия  М/фы 
04.00 «Обложка» 

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30 Сегодня 

о главном
08.00, 20.30, 04.00 Сегодня
08.30 На пределе
09.30 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.00, 16.30 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.30 Цивилизация. 10 

000 детективов
14.30 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
15.30 Альбертэйнштейн
17.30 Цивилизация. 

Джихад. Люди и идеи, 
которые стоят за Аль-
Каидой

19.00, 23.00 Про выборы
21.00 Музыка для 

взрослых
00.30 Клуб эротики
02.30 КлубНички
04.30 Х/ф «Пан Твардов-

ский» (1)

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Предваритель-

ное расследование». 
09.20 Петровка, 38, 14.10, 

16.50 
09.35 «Врачи». Ток-шоу 
10.30, 13.30, 16.30, 18.50 

События
10.50 Х/ф «Когда на юг уле-

тят журавли». 1 серия 
12.40 «Pro жизнь». Ток-шоу 
13.45 Деловая Москва
14.30 М/ф «Баба-Яга 

против»
14.40 «Треугольник» 
15.30 С-ал «Судебная 

колонка». 
17.15 «Барышня и 

кулинар» 
17.40 «Право голоса». 
19.15 Д/ф «Хочется мяса!». 
20.05 С-ал «Товарищи по-

лицейские. МУР». 
22.20 События. 25-й час
22.55 Х/ф «Три мушкетера. 

Месть Миледи». 
00.50 Х/ф «Криминальная 

фишка Генри». 

Энтер-ФИльМ
05.45 Советские М/фы
08.50, 16.20, 17.35 Д/ф о 

кино
09.50, 18.40 С-ал «Алексан-

дровский сад»
12.00 Х/ф «Идеальное пре-

ступление»
13.45 Х/ф «Васса»
21.10 Х/ф «Бег»
00.35 Х/ф «Десять не-

гритят»
02.50 Киноляпы

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Боевик 

«Подводная лодка» 
10.00, 18.00, 02.00 

Мелодрама «Грозовой 
перевал» 

11.45, 19.45, 03.45 Драма 
«Девушка в парке» 

13.40, 21.40, 05.40 Боевик 
«Ультрафиолет» 

15.15, 23.15, 07.15 Триллер 
«Треугольник» 

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф 

«Новые похождения 

Кота в сапогах». 
06.25, 10.25, 14.25 Мульт. 

с-ал «Наш друг Пишичи-
тай». Выпуск 1-й. , м/ф 
«Как казаки в футбол 
играли». 

07.00, 11.00 Мульт. с-ал 
«Магия».  м/ф «Геракл 
у Адмета».  м/ф «Лиса-
строитель». 

08.00, 12.00 «Азбука-
малышка». ., «Про деда, 
бабу и курочку Рябу». 
«Новогоднее путеше-
ствие». «Белая арена». 

15.00 Х/ф «Кувырок через 
голову». 

16.15 Мульт. с-ал «Наш 
друг Пишичитай» , м/ф 
«Привет мартышке». 
«Отцовская наука» «Без 
этого нельзя». 

17.00 Мульт. с-ал «Магия».  
м/ф «Прометей».  М/ф 
«Верлиока». 

18.00 «Азбука-малышка» 
, м/ф «Шарик-фонарик». 
«Новогодняя сказка». 

наше КИно
07.00 «Подруги» 
09.00 «Похищение 

чародея» 
11.00 «Вторая весна» 
13.00 «Танкер «Дербент» 
14.30 «Мгновения..» 1 

серия 
16.00 «Мгновения..» 2 

серия 
17.30 «4 листа фанеры или 

два убийства в баре» 
19.00 «Тихий Дон» 1 серия 
21.00 «Предлагаю руку и 

сердце» 
23.00 «Капабланка» 
01.00 «По закону» 
02.30 «В одну единствен-

ную жизнь» 
04.00 «А человек играет на 

трубе» 
05.30 «Миг удачи» 

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Кожа, в которой 

я живу» 
08.00 Х/ф «Птицы» 
10.00, 02.00 Х/ф «Без неё» 
12.00, 04.00 Х/ф «Стальные 

двери» 
13.25 «Плюс кино» 
14.00 Х/ф «Нескромный» 
16.00 Х/ф «Похищенный 

сын: История Тиффани 
Рубин» 

18.00 Х/ф «Дрянные дев-
чонки 2» 

20.00 Х/ф «Обратный след» 
22.00 Х/ф «Месть» 
00.00 Х/ф «Четыре льва» 

ноСтальГИЯ
05.00 «Звуковая дорожка» 
06.00, 15.00, 21.00 «Рож-

денные в СССР» 
07.00 Д/ф «Алиса Фрейнд-

лих. Избранное» 
08.00 «Театральные 

встречи» 
09.15 Концерт Бориса 

Гребенщикова и группы 
«Аквариум» 

10.20 Д/ф «Бобо» 
11.00 «Это вы можете» 
11.45 «Квартет «Аккорд» 
12.10 Д/ф «Самая сложная 

из всех революций» 
12.45, 18.40 Х/ф «Судьба 

барабанщика» 
14.00, 20.00 Встреча в 

концертной студии 
«Останкино» 

16.00, 22.00 «Донецк при-
глашает друзей» 

17.00 «Под знаком «Пи» 
18.00 «Грустить не надо» 
23.00 «До и после..» 
00.10 «Времена года. 

Осенний вернисаж» 
01.15 Д/ф «Взлет и падение 

русских олигархов» 

телеКлуБ
19.00 С-ал «Автобус». 14 се-

рия «Международный 
рейс». 

20.00 С-ал «Дюжина право-
судия». 9 серия 

21.00 С-ал «Защина Краси-
на». 2 серия 

22.00 Х/ф «Долгий путь в 
лабиринте». 2 серия 
«Свидетели». 

23.30 Х/ф «Долгий путь в 
лабиринте». 3 серия 
«Западня» 

01.00 С-ал «Автобус». 15 
серия «Глас народа». 

02.00 С-ал «Дюжина право-
судия». 10 серия 

TV 1000
03.00 Приключения 

«Звёздный путь»
05.15 Боевик «Звездный 

путь-2. Гнев Хана»
07.15 Боевик «Звездный 

путь-3. В поисках 
Спока»

09.05 Боевик «Звездный 
путь 4. Дорога домой»

11.10 Боевик «Последний 
рубеж»

13.05 Комедия «Моя 
первая свадьба»

14.45 Драма «Девушки 
мечты»

17.00 Драма «Шери»
19.00 Боевик «Перевоз-

чик 3»
21.00 Комедия «Суперз-

везда»

22.50 Драма «Мальчики 
возвращаются»

00.40 Драма «Адвокат 
дьявола»

«2+2»
06.00 СоюзМ/ф (1)
06.40, 07.00 Мульт. с-ал 

«Бюро сверхъесте-
ственных расследова-
ний» (1)

07.35, 09.00, 21.00 «Ново-
сти 2+2»

08.00 С-ал «Горец» (1)
09.25, 21.25 «Проспорт»
09.30 Сильный аргумент. 

ГАИ. Дорожные войны
10.00 «Месть природы»
10.45, 11.50 С-ал «Гончие-3» 

(1)
12.55 С-ал «Версия» (1)
14.00, 15.05 С-ал «Солда-

ты-3» (1)
16.10 «Ударная сила»
16.55 «За год до Апока-

липсиса»
18.00, 19.00 С-ал «Братья» 

(2)
20.00 «Сумасшедшее ви-

део по-украински-2»
20.35 «ДжеДАИ»
21.30 Х/ф «Рембо. Первая 

кровь» (2)
23.55 Х/ф «Тюряга» (2)
02.00 Х/ф «Воздушный 

охотник» (2)
03.30 С-ал «Гончие-3» (2)

TV1000 AcTIon
04.00 Боевик «Полко-

водцы»
06.10 Драма «Эхо»
07.50 Драма «Война Харта»
10.00 Драма «Окись»
12.00 Ф/ужасов «Про-

клятие 3»
14.00 Драма «Рыжий пёс»
16.00 Комедия «Обо-

ротни»
18.00 Ф/ужасов «100 

футов»
20.00 Боевик «Ход коро-

левой»
22.10 Боевик «Смертонос-

ный воин»
00.00 Мягкая эротика «По-

смотри на меня «
01.30 Мягкая эротика «Ку-

миры подростков»

доМ КИно
03.00 С-ал «Есенин», 5 

серия 
03.50 С-ал «Вызов», 19, 11.10 

серия 
04.35, 11.05, 13.05, 19.00, 

20.45, 02.55 «Окно в 
кино»

04.40 Мелодрама «Найдё-
ныш - 2», 1-2 серия 

06.15 Трагикомедия 
«Странное Рождество»

07.50 Драма «Судьба 
человека» 

09.30 Мелодрама «Позови 
меня в даль светлую»

12.00 С-ал «Семнадцать 
мгновений весны», закл

13.10 Трагикомедия 
«Игра хамелеона»

15.25 Триллер «Право-
судие волков» 

16.55 Мюзикл «Небесные 
ласточки»

19.05 С-ал «Есенин», 6 
серия 

20.00 С-ал «Вызов», 20 
серия 

20.50 Комедия «Лузер» 
22.35 Мелодрама «Авто-

портрет неизвестного»
23.50 Кинороман «Моло-

до-зелено»
01.25 Приключения 

«Пятьдесят на пять-
десят»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Музыкаль-

ная история»
07.00, 08.00, 17.10 Ржаники
07.30, 19.30 «Милицейская 

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой домой
09.35 Комедия «12 сту-

льев» 2 серия
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Они на-

зывают меня Сирр»
21.15 Комедия «Идеаль-

ные женихи»

mAXXI-TV
06.30, 19.00 Йога
07.20, 19.55 СоюзМ/ф
07.35 «Сбросим лишнее»
07.55, 14.55 «Дикие по-

рядки»
08.35, 19.50 «Все про все»
08.45, 15.25 «Восточные 

танцы»
09.50, 00.40 MaxxiМузыка
10.00, 16.00 «Вкус сыра»
10.45 «Трудный вопрос»
11.20 «Лица вещей»
12.00 С-ал «Служба спасе-

ния. Отряд 112»
13.05 «Удивительный мир 

автомобилей»
16.45 Телеювелирторг
20.40 Джунгли шоу-

бизнеса
21.30 «Выдающиеся 

мужчины»
21.40 «Сейшн»
22.30 Х/ф «Сибириада»

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

20:00 –  20:30 Новая волна
20:30 – 21:00  Дайджест 

новостей

трК «КрИворІЖЖЯ»

ут-1

Вівторок, 25 вересня
Cхід 6.49 Захід 18.49
Тривалість дня 12.00

Схід 16.24 
Захід 1.22

ВодолійЮліан
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.00 

Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 

23.15, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 09.25, 
12.20, 12.40, 15.30, 17.25, 
17.55, 23.20 Погода

06.25, 07.35 Тема дня
06.30 Православный 

календарь
06.35 М/ф
06.45 Учимся вместе
06.50, 07.50 Хозяин в доме
07.20 Страна on line
07.25 Техноера
07.30 Эра бизнеса
07.45 Глас народа
08.20, 00.40 Между 

строками
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.15, 11.55 Официальная 

хроника
09.30 Правительство на 

на связи с гражданами
10.00 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
12.10, 18.45, 21.20 Деловой 

мир
12.25 Граница государства
12.45 221. Экстренный вы-

зов. Неделя
13.30, 03.30 Х/ф «Молодая 

гвардия» 1с
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

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

Агросектор
15.40 Х/ф «Солдаты»
17.30 Страну - народу!
18.00 Свобода выбора. 

Реальная жизнь
18.10 Настоящая Украина
19.00 Выборы-2012. Пред-

выборная агитация. 
Политическая партия 
Всеукраинское объеди-
нение «Громада»

19.30 Свобода выбора
20.20 Выборы-2012. Пред-

выборная агитация. 
Коммунистическая 
партия Украины

20.50 Мегалот
20.55 Плюс-минус, Офи-

циальная хроника
21.30 Один на один
22.50 Суперлото, Тройка, 

Кено
23.00, 01.00 Итоги
23.25 От первого лица
23.45 Д/ф фестиваля «По-

кров» «Святая земля 
России»

01.45 Фестиваль «По-
кров». «Крест против 
свастики»

02.25 Телеакадемия
04.55 Мульт. с-ал «Сан-

докан»

Канал «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 00.00, 02.55 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

10.00 «Шесть кадров»
10.40, 11.25 С-ал «Следаки»
11.50 «Снимите это не-

медленно»
12.55, 04.50 «Иллюзия без-

опасности»
14.05 «Кривое зеркало»
16.40 «Русские семейные 

драмы»
17.45 «ТСН. Избранное»
18.25 С-ал «Склифосов-

ский» (1)
20.15 «На ножах»
21.30, 03.10 «Территория 

обмана»
22.35 «Деньги»
00.15 «Шоу Вечерний 

Ургант»
01.00 Х/ф «Битва за 

царство: Малайские 
хроники» (2)

04.00 «Следаки»

Интер
05.30, 23.10 С-ал «Шапо-

валов»
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, 20.40, 03.45 «Спорт в 

Подробностях»
09.10 С-ал «Тайны след-

ствия - 10»

11.15 «Детективы»
12.25, 04.45 «Знак каче-

ства»
13.00 Д/ф «Следствие 

вели»
14.55 «Судебные дела»
15.50 С-ал «Улицы раз-

битых фонарей 9»
18.10 С-ал «Кровинушка» 

(1)
19.05 «О жизни»
20.00, 03.05 «Подроб-

ности»
20.30, 03.35 «Подробности. 

Неформат»
21.00 С-ал «Дорога в 

пустоту» (2)
01.10 «Парк автомобиль-

ного периода»
01.40 Х/ф «А я люблю 

женатого» (1)
03.50 «Телевизионная 

служба розыска детей»
03.55 Док.С-ал «Жадность»

ICTV
05.10 Служба розыска 

детей
05.15, 06.40, 02.10, 03.30 

Погода
05.20, 03.00 Факты
05.35, 04.10 Свитанок
06.35, 07.30 Деловые 

факты
06.45, 09.30, 12.55, 19.25, 

01.10 Спорт
06.50, 07.35 С-ал 

«Леся+Рома»
08.25 Провокатор
08.45 Факты. Утро
09.35, 19.30, 01.20 Чрезвы-

чайные новости
10.35, 16.35 С-ал «Опера»
12.45 Факты. День
13.00, 20.15 С-ал «Морские 

дьяволы»
15.20, 22.40 С-ал «Проку-

рорская проверка»
18.45 Факты. Вечер
23.55 Факты. Итоги дня
00.10 С-ал «Кодекс чести-3»
02.15 С-ал «Рубикон»
03.35 ПроЦiкаве

трК «рудана»
06.00, 08.35 «Бодрое утро»
06.30, 15.00, 18.00, 19.00, 

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

07.05, 09.35, 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, 02.00 Док.С-ал «Этот 

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

суждалки»
09.55 «Шаг навстречу»
10.00 Д/ф «Iгор Савченко..

Iнтонацiї»
10.30 Док.С-ал «Останнi 

кочiвники»
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 «Старый наезд-

ник» 1 категория
16.50 «Магия природы»
17.10 «На углу улиц»
18.30 «Кино под звёздами»
19.15 Погода
19.25 «Пiдземка»
19.35 «Медицинский 

тележурнал»
20.00 «Телеспортклуб»
21.15 «Моє житло»
21.30 «Мир увлечений»
22.00 «Афиша»
22.05 «Вiдкрита влада»
22.25 «Мини-путеше-

ствия»
23.10 Док.С-ал «Вавилон-

ская башня»
00.40 Док.С-ал «Мир 

животных»
02.30 «Перчинка»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

новый Канал
05.10 С-ал «Стройбатя»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое шокирующее 
видео

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 С-ал «Не 
родись красивой»

09.55, 21.00 С-ал «Папины 
дочки»

13.30, 14.35 Kids Time
13.35 Мульт. с-ал «Приклю-

чения Джеки Чана»
14.45, 15.45 Teen Time
14.50 С-ал «Друзья»
15.50, 23.10 С-ал «Свето-

фор»
17.50, 22.05 С-ал «Во-

ронины»
19.30, 01.25 Спортре-

портер
19.40 Пираньи
20.00 С-ал «Закрытая 

школа»
00.15 С-ал «Соблазнитель-

ные и свободные»
01.35 Служба розыска 

детей
01.40 С-ал «Ясновидящий»
02.25 С-ал «Последний 

аккорд»
03.10, 04.15 Зона ночi
03.15 Народження 

українського кiно
04.20 Райськi сади гетьма-

на Сагайдачного
04.40, 05.10 Зона ночi 

Культура
04.45 Легендарне парi
04.55 Таїнства Києво-

Печерської Лаври

СтБ
05.30 «Документальный 

детектив»
06.20, 15.55 «Все буде 

добре!»
08.05, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.45 «Фермер ищет 

жену - 2»
11.40 Х/ф «Арфа для люби-

мой»(1)
13.40 «Битва экстрасен-

сов»
18.00, 22.00 «Вiкна- 

Новини»
20.00, 22.40 «МастерШеф 

- 2»
00.35 С-ал «Доктор Хаус»(1)
01.25 С-ал «Комиссар 

Рекс»(1)
02.10 «Вiкна-Спорт»
02.20 Х/ф «Тихий Дон»(1)
04.15 Ночной эфир

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

01.10 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 16.55, 
17.55, 19.00, 21.35 
Погода

06.35, 13.30 М/фы
07.00, 16.00 Страна со-

ветов
08.00 Социальный статус: 

ваши льготы
08.55, 18.55, 21.30 Эконо-

мический пульс
09.00, 19.05 С-ал «Две 

сестры» (1)
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» (1)
14.25, 03.30 Этот удиви-

тельный мир
15.20, 04.20 Дикая 

Америка
18.00, 03.55 Реальные 

истории
20.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
21.40, 05.10 Валентина 

Теличкина. Дышится 
хорошо, живется по-
разному

22.50 Кинофан: Х/ф «Вы-
мышленные герои» (2)

01.45 Кинофан: Х/ф «Хоро-
ший вор» (2)

04.50 Экстремикс

тет
06.00 Мульт. с-ал «Пеппер 

Энн» (1)
06.20 Мульт. с-ал «Пере-

мена» (1)
06.45 Телепузики
07.20 Твинисы
07.40 Мультик с Лунтиком
08.05 Мульт. с-ал «Лило и 

Стич» (1)
08.40 С-ал «Кремлевские 

курсанты» 42 серия (1)
09.45 С-ал «Все женщины - 

ведьмы» 154 серия (1)
10.45 С-ал «Беверли Хиллс 

90210. Новое поколе-
ние» 62 серия (1)

11.45, 18.50 Богиня 
шопинга

12.25 С-ал «Зайцев +1» (1)
12.50 С-ал «Деффчонки» (1)
13.30 С-ал «Маргоша» 63 

серия (1)
14.30 С-ал «Кремлевские 

курсанты» 43 серия (1)
15.35, 00.25 У ТЕТа тато!
16.00 Досвидос
16.40 Вайфайтеры
17.05 Маша и модели 2
17.45 С-ал «Моя прекрас-

ная няня» (1)
19.15, 00.55 БарДак
19.55 Даешь молодежь!
20.20 С-ал «Зайцев +1» (2)
20.55 С-ал «Деффчонки» (2)
21.20 Ка$та
22.00 С-ал «Барвиха 2» (1)
23.00 С-ал «Ходячие мерт-

вецы» 14 серия (3)
00.00 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
01.20 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 С-ал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00 Утро с «Украиной»
09.25, 13.10, 22.10 С-ал 

«След» (1)
10.00, 20.00 С-ал «Страна 

03» (1)
12.10 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.35 Чистосердечное 

признание
16.00 Право на защиту
17.00, 19.00, 03.45 События
17.10, 19.15, 04.00 События 

Спорт
17.15 Критическая точка
18.00 С-ал «Джамайка» (1)
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
21.10 С-ал «Карпов» (1)
23.10 С-ал «Супруги» (1)
01.10 Х/ф «Лицо со шра-

мом» (2)
04.05 С-ал «Последний 

кордон» (1)
05.00 Серебряный 

апельсин

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

06.50, 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
05.55 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.55 Х/ф «Поезд вне рас-

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

дела»
10.00, 17.00 С-ал «От-

ражение»
12.00 С-ал «Детективы»
12.30 С-ал «Версия»
14.30, 19.30 С-ал «Литей-

ный»
16.30, 19.00, 21.45, 00.00, 

02.15, 04.10 «Свiдок»
22.00 С-ал «Криминалисты: 

мыслить как преступ-
ник» (2)

23.00 С-ал «CSI: Нью-Йорк 
- 7» (2)

00.30 Х/ф «Акулозавр» (3)
02.45 «Речовий доказ»
03.10 «Агенты влияния»
04.40 «Уроки тетушки 

Совы»
05.30 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 М/фы
09.25, 14.05 С-ал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.15, 01.15 С-ал «Тайны 
Смолвиля»

13.10, 00.25 С-ал «Кайл XY»
16.00, 19.00 «Шопинг 

монстры»
17.00 «Дом на зависть 

всем»
18.00 «Званый ужин»
20.00 «Большая разница»
22.00 «Три сестры»
22.35 «Штучки»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.30 С-ал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
02.40 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.10 С-ал «Стройбатя»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое шокирующее 
видео

06.40, 07.40 Подъем
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 01.10, 03.10, 
04.45 канала

09.00, 16.55 С-ал «Не 
родись красивой»

09.55 С-ал «Папины дочки»
13.30, 14.35 Kids’ Time

13.35 Мульт. с-ал «Приклю-
чения Джеки Чана»

14.45, 15.45 Teen Time
14.50 С-ал «Друзья»
15.50, 23.10 С-ал «Свето-

фор»
17.50, 22.20 С-ал «Во-

ронины»
19.30 «Два берега»
20.00 С-ал «Закрытая 

школа»
21.00 «Автострасти с 

Ларисой Максименко»
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
00.15 С-ал «Соблазнитель-

ные и свободные»
01.35 Служба розыска 

детей
01.40 С-ал «Ясновидящий»
02.25 С-ал «Последний 

аккорд»
03.35 Народження 

українського кiно
04.15 Зона ночi
04.20 Райськi сади гетьма-

на Сагайдачного
04.40 Зона ночi Культура

Планета-СнГ
05.00 «Утро России»
09.05, 01.00 С-ал «Опера. 

Хроники убойного 
отдела»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Вести

10.30 «1000 мелочей». 
Ток-шоу

11.15 «О самом главном». 
Ток-шоу

12.00, 04.05 С-ал «Ефроси-
нья. Таежная любовь»

13.30, 16.30, 18.40 Местное 
время. Вести-Москва

13.50 Вести. Дежурная 
часть

14.00 «Люблю, не могу!»
14.55 С-ал «Институт благо-

родных девиц»
15.50 Вести-Спорт
16.50 С-ал «Ключи от 

счастья»
19.30, 03.10 «Прямой эфир»
20.20 С-ал «Склифосов-

ский»
22.20 С-ал «Отдел С.С.С.Р.»
23.15 Свидетели. «Хочу 

быть честным. Влади-
мир Войнович»

01.55 Х/ф «Стакан воды»
03.45 Вести.ru

нтв-МИр
04.55 «НТВ утром»
07.40 С-ал «Возвращение 

Мухтара-2». «Чужие 
заслуги»

08.35, 14.35, 17.35 «Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»

09.25 «Квартирный 
вопрос»

10.30 «Русская начинка»
11.05 С-ал «Защита Краси-

на-2». 2 серия
12.35 С-ал «Морские 

дьяволы - 4». «Наряд», 
«Чужой среди своих»

15.30 «До суда»
16.30, 02.15 «Суд присяж-

ных». «Ночной таксист»
18.30 «Прокурорская 

проверка»
19.35, 03.15 «Говорим и 

показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошан-
ским

20.25 С-ал «Карпов». «Про-
верка на прочность», 
«Огонь»

22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 С-ал «Москва. Три 

вокзала-4». «Чёрное 
золото», «Опасный 
поворот»

00.30 С-ал «Шериф». «Всю 
оставшуюся жизнь»

04.10 «Не стреляйте в 
музыкантов»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

закупка»
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55, 01.55 С-ал «Сердце 

Марии»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Пока все дома»
15.45 С-ал «Фурцева»
16.55 Среда обитания. 

«Что будем пить?»
18.40, 03.05 «Давай по-

женимся!»
19.45, 01.00 «Пусть 

говорят»
21.00 «Время»
21.30, 04.05 С-ал «Един-

ственный мой грех»
22.35 «Вечерний Ургант»
23.10 С-ал «Опережая 

выстрел»
00.15 Ночные новости
00.30 «Без свидетелей»

Первый Канал. СнГ
02.00, 06.05 «Доброе утро»
06.00, 09.00, 12.00, 00.00 

Новости
06.35 Контрольная 

закупка
07.00 «Жить здорово!»
08.00 Модный приговор
09.15 «Время обедать!»

10.00 С-ал «Сердце Марии»
11.00 Другие новости
11.25 Понять. Простить
12.15 «Пока все дома»
13.00 С-ал «Фурцева»
13.55 Среда обитания
15.00 Вечерние новости
15.55 «Давай поженимся!»
16.50, 00.05 «Пусть 

говорят»
18.00 «Время»
18.30, 00.55 С-ал «Един-

ственный мой грех»
19.25 «Вечерний Ургант»
19.55 С-ал «Опережая 

выстрел»
20.50 Ночные новости
21.05 «Без свидетелей»
21.35 «Белый воротничок»
22.20 Х/ф «В тылу врага»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «М/фы» 
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00, 15.00, 02.00 С-ал 

«Сыщики-3» 
10.00, 21.00, 03.00 С-ал 

«Улицы разбитых 
фонарей - 11» 

11.00 «Израиль за не-
делю»

12.00 «Большой дозор» 
13.00 Х/ф «Здесь наш дом» 

1 серия  М/фы 
16.00, 01.00 «Особое 

мнение»
17.00, 05.00 С-ал «Агент-

ство «Золотая пуля»» 
19.00 «Ищем выход»
20.00 «В круге света»
22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Здесь наш дом» 

2 серия  М/фы 
04.00 «Ищем выход» 

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30 Сегодня 

о главном
08.00, 20.30, 04.00 Сегодня
08.30 На пределе
10.00, 16.30 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.30 Цивилизация. 

Джихад. Люди и идеи, 
которые стоят за Аль-
Каидой

14.30 Музыка для 
взрослых

17.30 Цивилизация. 
Лодка и бомба

19.00, 23.00 Про выборы
21.00 Политклуб Виталия 

Портникова
00.30 Клуб эротики
02.30 КлубНички
04.30 Х/ф «Луцина - это 

девушка» (1)

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
09.20 Петровка, 38, 14.10, 

16.50 
09.35 «Врачи». Ток-шоу 
10.30, 13.30, 16.30, 18.50 

События
10.50 Х/ф «Когда на юг уле-

тят журавли». 2 серия 
12.40 «Pro жизнь». Ток-шоу 
13.45 Деловая Москва
14.30 М/ф «Гришкины 

книжки»
14.40 «Треугольник» 
15.30 С-ал «Генеральская 

внучка». 
17.15 «Приглашает Борис 

Ноткин» 
17.40 «Право голоса». 
19.15 «Доказательства 

вины. Продавцы 
пустоты» 

20.05 С-ал «Товарищи по-
лицейские. МУР». 

22.20 События. 25-й час
22.55 Х/ф «Мусорщик». 
00.55 Х/ф «Вердикт за 

деньги». 
03.20 Д/ф «Знаки судьбы». 

Энтер-ФИльМ
05.45 Советские М/фы
08.45, 16.20, 17.25 Д/ф о 

кино
09.45, 18.30 С-ал «Алексан-

дровский сад»
12.00 Х/ф «Золотая мина»
14.30 Х/ф «Мы из джаза»
21.00 Х/ф «Забытая мело-

дия для флейты»
23.30 Х/ф «Взорванный ад»
01.00 Х/ф «Идеальное пре-

ступление»
02.30 Киноляпы
03.35 Саундтреки
04.35 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Боевик 

«Подводная лодка» 
10.00, 18.00, 02.00 

Мелодрама «Грозовой 
перевал» 

11.50, 19.50, 03.50 Триллер 
«Цветок зла» 

13.40, 21.40, 05.40 Драма 
«Супружество» 

15.15, 23.15, 07.15 Драма 
«Защитник» 

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф «Ку-

вырок через голову». 
06.15, 10.15, 14.15 Мульт. 

с-ал «Наш друг Пиши-
читай» , м/ф «Привет 

мартышке». «Отцовская 
наука» «Без этого 
нельзя». 

07.00, 11.00 Мульт. с-ал 
«Магия».  м/ф «Проме-
тей».  М/ф «Верлиока». 

08.00, 12.00 «Азбука-ма-
лышка» , м/ф «Шарик-
фонарик». «Новогодняя 
сказка». «Самое настоя-
щее приключение». 

15.00 Х/ф «Без семьи». 1 
серия 

16.25 Мульт. с-ал «Наш 
друг Пишичитай». , м/ф 
«Дед Мороз и лето». 

17.00 Мульт. с-ал «Магия». 
23 серия  м/ф «Персей».  
М/ф «Журавлиные 
перья». 

18.00 «Азбука-малышка» 
, «Сказка о глупом 
мышонке». 

наше КИно
07.00 «Тихий Дон» 1 серия 
09.00 «Предлагаю руку и 

сердце» 
11.00 «Капабланка» 
13.00 «По закону» 
14.30 «В одну единствен-

ную жизнь» 
16.00 «А человек играет на 

трубе» 
17.30 «Миг удачи» 
19.00 «Тихий Дон» 2 серия 
21.00 «Божья тварь» 
23.00 «Хромые внидут 

первыми» 
01.00 «Горячие денечки» 
02.30 «Разбег» 
04.00 «Отражение в 

зеркале» 
05.30 «Уик-энд с убийцей» 

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Нескромный» 
08.00 Х/ф «Похищенный 

сын: История Тиффани 
Рубин» 

10.00, 02.00 Х/ф «Дрянные 
девчонки 2» 

12.00, 04.00 Х/ф «Обрат-
ный след» 

14.00 Х/ф «Месть» 
16.00 Х/ф «Четыре льва» 
18.00 Х/ф «Добро пожало-

вать к Райли» 
20.00 Х/ф «Наперегонки со 

смертью» 
22.00 Х/ф «Хэллоуин: 20 лет 

спустя» 
23.30 «Плюс кино» 
00.00 Х/ф «4.3.2.1.» 

ноСтальГИЯ
05.00 «Это вы можете» 
05.45 «Квартет «Аккорд» 
06.10 Д/ф «Самая сложная 

из всех революций» 
06.45, 12.40, 18.40 Х/ф 

«Судьба барабанщика» 
08.00, 14.00 Встреча в 

концертной студии 
«Останкино» 

09.00, 15.00, 21.00, 00.00 
«Рожденные в СССР» 

10.00, 16.00 «Донецк при-
глашает друзей» 

11.00 «Под знаком «Пи» 
12.00 «Грустить не надо» 
17.00 Д/ф «У нас в Москве» 
17.30 «Дайте миру шанс» 
18.05 «Пока все дома» 
20.00 «Г. Вишневская. О 

любви» 
22.00 Д/ф «Возвращение..» 
23.00 «Звуковая дорожка» 
01.00 Д/ф «Алиса Фрейнд-

лих. Избранное» 
02.00 «Театральные 

встречи» 
03.15 Концерт Бориса 

Гребенщикова и группы 
«Аквариум» 

04.20 Д/ф «Бобо» 

телеКлуБ
19.00 С-ал «Автобус». 15 

серия «Глас народа». 
20.00 С-ал «Дюжина право-

судия». 10 серия 
21.00 С-ал «Защина Краси-

на». 3 серия 
22.00 Х/ф «Долгий путь в 

лабиринте». 3 серия 
«Западня». 

23.30 Х/ф «Юркины рас-
светы». 1 серия 

01.00 С-ал «Автобус». 16 
серия «Выбор». 

02.00 С-ал «Дюжина право-
судия». 11 серия 

03.00 С-ал «Защина Краси-
на». 4 серия 

TV 1000
03.00 Боевик «Звездный 

путь-3. В поисках 
Спока»

04.50 Боевик «Звездный 
путь 4. Дорога домой»

06.55 Боевик «Последний 
рубеж»

08.50 Боевик «Звёздный 
путь 6. Неоткрытая 
страна»

10.45 Боевик «Звёздный 
путь 7. Поколения»

13.00 Драма «Шери»
14.40 Боевик «Матрица»
17.10 Боевик «Перевоз-

чик 3»
19.00 Драма «Одна не-

деля»
20.50 Драма «Мальчики 

возвращаются»
22.40 Драма «Адвокат 

дьявола»
01.10 Комедия «Райское 

наслаждение»

«2+2»
06.00 СоюзМ/ф (1)
06.40, 07.00 Мульт. с-ал 

«Бюро сверхъесте-
ственных расследова-
ний» (1)

07.35, 09.00, 21.00 «Ново-
сти 2+2»

08.00 С-ал «Горец» (1)
09.25, 21.25 «Проспорт»
09.30 Сильный аргумент. 

ГАИ. Дорожные войны
10.00 «ДжеДАИ»
10.45, 11.50 С-ал «Гончие-3» 

(1)
12.55 С-ал «Версия» (1)
14.00, 15.05 С-ал «Солда-

ты-3» (1)
16.10 «Ударная сила»
16.55 «Тайна мёртвых 

дроздов»
18.00 С-ал «Братья» (2)
19.00 С-ал «ППС» (2)
20.00 «Сумасшедшее ви-

део по-украински-2»
20.35 «Облом UA»
21.30 Х/ф «Рембо-2. Первая 

кровь» (2)
00.00 Х/ф «Черный пес» (2)
01.45 Х/ф «Рембо. Первая 

кровь» (2)
03.10, 04.00 С-ал «Гон-

чие-3» (2)
04.50 Сумасшедшая 

скрытая камера
05.00 Телемагазин

TV1000 AcTIon
04.00 Ф/ужасов «Про-

клятие 3»
06.00 Драма «Война Харта»
08.10 Драма «Рыжий пёс»
09.50 Приключения «Граф 

Монте-Кристо»
12.10 Триллер «Жребий»
14.00 Ф/ужасов «100 

футов»
16.00 Боевик «Пулбой. 

Спасайся, кто может»
18.00 Драма «Макбет»
20.00 Триллер «Опреде-

литель»
22.00 Боевик «Пригово-

ренные»
00.00 Мягкая эротика «Ку-

миры подростков»
01.35 Мягкая эротика 

«Девушки мечты «

доМ КИно
03.00 С-ал «Есенин», 6 

серия 
03.50 С-ал «Вызов», 20, 11.10 

серия 
04.35, 11.05, 13.05, 19.00, 

20.45, 02.55 «Окно в 
кино»

04.40 Мелодрама «Найдё-
ныш - 2», закл. 

06.15 Комедия «Лузер» 
08.05 Х/ф «Перерыв»
08.30 Приключения «Бой 

после победы»
12.00 С-ал «Дни хирурга 

Мишкина», 1 серия
13.15 Мюзикл «Летучая 

мышь»
15.35 Приключения «V 

Центурия. В поисках за-
чарованных сокровищ» 

17.30 Трагикомедия 
«Осенний марафон» 

19.05 С-ал «Есенин», 7 
серия 

20.00 С-ал «Вызов», 21 
серия 

20.50 Драма «Земля 
людей» 

22.40 Комедия «Афери-
сты» 

00.00 Фантастика «День 
гнева» 

01.25 Мелодрама «Когда 
наступает сентябрь..»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Золушка»
07.00, 08.00, 17.10 Ржаники
07.30, 19.30 «Милицейская 

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой домой
09.35 Комедия «12 сту-

льев» 3 серия
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Идеаль-

ные женихи»
21.15 Комедия «Если 

верить Лопотухину»

mAXXI-TV
06.30, 19.00 Йога
07.20, 10.45, 19.55 СоюзМ/ф
07.35 «Сбросим лишнее»
07.55, 14.55 «Дикие по-

рядки»
08.35, 19.50, 21.30 «Все 

про все»
08.45, 15.20 «Восточные 

танцы»
09.50, 00.40 MaxxiМузыка
10.00, 16.00 «Вкус сыра»
11.20 Что такое хорошо и 

что такое плохо?
12.00, 22.30 Х/ф «Сиби-

риада»
16.45 Телеювелирторг
20.40 «Женские откро-

вения»
21.40 «Кухня на шпильках»

трК «КрИворІЖЖЯ»
19:00 – 19:20 Кривбасс-

Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 – 20:00 Диалог 
20:00 – 20:30 Юнные экс-

перты
20:30 – 21:00 Дайджест 

новостей

ут-1

Середа, 26 вересня
Cхід 6.51 Захід 18.47
Тривалість дня 11.56

Схід 16.52 
Захід 2.35

ВодолійЛеонтій, Ілля
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.00 

Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 

23.15, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 09.30, 
12.20, 12.50, 15.30, 23.20 
Погода

06.25, 07.35 Тема дня
06.30 Православный 

календарь
06.35 М/ф
06.45 Учимся вместе
06.50, 07.50 Хозяин в доме
07.20 Страна on line
07.25 ТехноЭра
07.30 Эра бизнеса
07.45 Глас народа
08.20, 00.40 Между 

строками
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.20, 11.55, 20.55 Офици-

альная хроника
09.35 Книга.ua
09.55 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
11.00 Здоровье
12.10, 18.45, 21.20 Деловой 

мир
12.25 Аудиенция. Страны 

от А до Я
12.55 Шаг к звездам. Евро-

видение
13.40, 03.40 Х/ф «Молодая 

гвардия» 2с
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

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

Агросектор
15.35 В гостях у Д. Гордона
16.25 Х/ф «Зимнее утро»
18.00 Свобода выбора. 

Реальная жизнь
18.10 Настоящая Украина
19.00 Выборы-2012. Пред-

выборная агитация. 
Политическая партия 
Всеукраинское объеди-
нение «Свобода»

19.30 Свобода выбора
20.20 Выборы-2012. Пред-

выборная агитация. 
Политическая партия 
«Зеленые»

20.50 Плюс-минус
21.30 Опыт
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00, 01.00 Итоги
23.25 От первого лица
23.45 Д/ф фестиваля «По-

кров» «Малая церковь»
01.45 Фестиваль «По-

кров». «Нет конца 
милосердию»

02.35 Телеакадемия
04.55 Мульт. с-ал «Сан-

докан»

Канал «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.05 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

10.00 «Шесть кадров»
10.40, 11.25 С-ал «Следаки»
11.50 «Снимите это не-

медленно»
12.55, 04.55 «Иллюзия без-

опасности»
14.05 «Кривое зеркало»
16.40 «Русские семейные 

драмы»
17.45 «ТСН. Избранное»
18.25 С-ал «Склифосов-

ский» (1)
20.15 «Давай, до свида-

ния»
21.30 «Четыре свадьбы 

- 2»
23.20 «Шоу Вечерний 

Ургант»
00.05 Х/ф «Монгол» (2)
02.20 Х/ф «Битва за 

царство: Малайские 
хроники» (2)

04.05 «Следаки»

Интер
05.30, 23.10 С-ал «Шапо-

валов»
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, 20.40, 03.20 «Спорт в 

Подробностях»
09.10 С-ал «Тайны след-

ствия - 10»
11.15 «Детективы»

12.25, 05.05 «Знак каче-
ства»

13.00 Док.С-ал «Следствие 
вели»

14.55 «Судебные дела»
15.55 С-ал «Улицы раз-

битых фонарей 9»
18.10 С-ал «Кровинушка» 

(1)
19.05 «О жизни»
20.00, 02.40 «Подроб-

ности»
20.30, 03.10 «Подробности. 

Неформат»
21.00 С-ал «Дорога в 

пустоту» (2)
01.10 Х/ф «Любовь одна» (1)
03.25 «Телевизионная 

служба розыска детей»
03.30 Док.С-ал «Жадность»

ICTV
05.15, 06.40, 02.15, 03.30 

Погода
05.20, 03.05 Факты
05.35, 04.10 Свитанок
06.35, 07.35 Деловые 

факты
06.45, 09.30, 12.55, 19.25, 

01.15 Спорт
06.50 С-ал «Леся+Рома»
07.40 Максимум в Украине
08.45 Факты. Утро
09.35, 19.30, 01.20 Чрезвы-

чайные новости
10.35, 16.35 С-ал «Опера»
12.45 Факты. День
13.00, 20.15 С-ал «Морские 

дьяволы»
15.20, 22.45 С-ал «Проку-

рорская проверка»
18.45 Факты. Вечер
00.00 Факты. Итоги дня
00.15 С-ал «Кодекс чести-3»
02.20 С-ал «Полицейская 

академия»
03.40 ПроЦiкаве

трК «рудана»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30, 15.00, 18.00, 19.00, 

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.00, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

Ладика и Маши»
08.00 «Пiдземка»
08.10 «Медицинский 

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

05.45 «Погода»
09.40 «На углу улиц»
10.10 «Контакт»
10.40, 23.10 Док.С-ал «Вави-

лонская башня»
12.15, 19.55 «Рассуждалки»
12.25 «Шаг навстречу»
12.30 «Косметичка»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
13.30 «Мир увлечений»
14.00 «Резонанс»
14.15 «Сад. Огород. 

Цветник»
14.30 «Беседы о вечном»
15.15 Х/ф «Без вины вино-

ваты» 1 категория
17.00 «Интеркласс»
17.15 «Близкие Путеше-

ствия»
17.30 Док.С-ал
18.10, 23.05 Погода
18.30 «Кино под звёздами»
19.25 «Перчинка»
20.05, 20.20 «Мини-путе-

шествия»
20.15 «Афиша»
21.15 «Чистый четверг»
21.30 Д/ф «Два життя 

Соломiї»
22.00 «Книжная полка»
00.40 Док.С-ал «Мир 

животных»
02.00 Док.С-ал «Этот за-

гадочный мир»
02.30 «Сделано руками»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

новый Канал
05.10 С-ал «Стройбатя»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое шокирующее 
видео

06.40, 07.05, 07.40, 08.45 
Подъем

07.30, 08.30, 19.00, 01.10 
Репортер

07.35, 08.35, 19.35, 01.35 
Погода

09.00, 16.55 С-ал «Не 
родись красивой»

09.55, 21.00 С-ал «Папины 
дочки»

13.30, 14.35 Kids Time
13.35 Мульт. с-ал «Приклю-

чения Джеки Чана»
14.45, 15.45 Teen Time
14.50 С-ал «Друзья»
15.50, 23.10 С-ал «Свето-

фор»
17.55, 22.05 С-ал «Во-

ронины»
19.30, 01.30 Спортре-

портер
19.40 Пираньи

20.00 С-ал «Закрытая 
школа»

00.15 С-ал «Соблазнитель-
ные и свободные»

01.40 Служба розыска 
детей

01.45 С-ал «Ясновидящий»
02.30 С-ал «Последний 

аккорд»
03.15, 04.05 Зона ночi
03.20 Пристрастi навколо 

символiки
03.40 Справа про 

возєднання
04.10 Скiфи (свiдчення i 

версiї)
04.30 Скiфи
04.35, 05.05 Зона ночi 

Культура
04.40 Майстер музи
04.55 Тася

СтБ
05.15 «Документальный 

детектив»
06.05, 15.55 «Все буде 

добре!»
07.50, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.30 «Беременна в 16»
10.30 «Дочки-матери»
11.35 Х/ф «Коснуться неба»
13.40 «Битва экстрасен-

сов»
18.00, 22.00 «Вiкна- 

Новини»
20.00, 22.40 «Зваженi та 

щасливi - 2»
01.15 С-ал «Доктор Хаус»(1)
02.05 С-ал «Комиссар 

Рекс»(1)
02.50 «Вiкна-Спорт»
03.00 Х/ф «Большой 

аттракцион»(1)
04.20 Ночной эфир

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

02.35 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 16.55, 
17.55, 19.00, 21.35 
Погода

06.35 М/фы
07.00, 16.00, 04.00 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
08.55, 18.55, 21.30 Эконо-

мический пульс
09.00, 19.05 С-ал «Две 

сестры» (1)
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Аленький 

цветочек» (1)
13.55 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Виталий 
Коротич

15.20, 03.30 Дикая 
Америка

18.00, 03.05 Реальные 
истории

20.00 Социальный статус: 
ваш дом

21.40, 05.10 Шарль Азна-
вур. Жизнь в любви

22.50 Кинофан: Х/ф «Хоро-
ший вор» (2)

01.10 Х/ф «Ангел страсти» 
(3)

04.45 Чудаки

тет
06.00 Мульт. с-ал «Пеппер 

Энн» (1)
06.20 Мульт. с-ал «Пере-

мена» (1)
06.45 Телепузики
07.20 Твинисы
07.40 Мультик с Лунтиком
08.05 Мульт. с-ал «Лило и 

Стич» (1)
08.40 С-ал «Кремлевские 

курсанты» 43 серия (1)
09.45 С-ал «Все женщины - 

ведьмы» 155 серия (1)
10.45 С-ал «Беверли Хиллс 

90210. Новое поколе-
ние» 63 серия (1)

11.45, 18.50 Богиня 
шопинга

12.25, 20.20 С-ал «Зайцев 
+1» (1)

12.50, 20.55 С-ал «Дефф-
чонки» (1)

13.30 С-ал «Маргоша» 64 
серия (1)

14.30 С-ал «Кремлевские 
курсанты» 44 серия (1)

15.35, 00.25 У ТЕТа тато!
16.00 Досвидос
16.40 Вайфайтеры
17.05 Маша и модели 2
17.45 С-ал «Моя прекрас-

ная няня» (1)
19.15, 00.55 БарДак
19.55 Даешь молодежь!
21.20 Ка$та
22.00 С-ал «Барвиха 2» (1)
23.00 С-ал «Ходячие мерт-

вецы» 15 серия (3)
00.00 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
01.20 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 С-ал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00 Утро с «Украиной»
09.25, 13.10, 22.10 С-ал 

«След» (1)
10.00, 20.00 С-ал «Страна 

03» (1)
12.10 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.35 Чистосердечное 

признание
16.00 Право на защиту
17.00, 19.00, 03.30 События
17.10, 19.15, 03.45 События 

Спорт
17.15 Критическая точка
18.00 С-ал «Джамайка» (1)
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
21.10 С-ал «Карпов» (1)
23.10 С-ал «Супруги» (1)
01.10 Х/ф «Малхолланд 

драйв» (3)
03.50 С-ал «Последний 

кордон» (1)
05.20 Серебряный 

апельсин

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

06.50, 08.40, 23.45, 00.40, 
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»
02.35 «Огляд преси»

нтн
05.55 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.55 Х/ф «Дважды рож-

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

дела»
10.00, 17.00 С-ал «От-

ражение»
12.00 С-ал «Детективы»
12.25 С-ал «Версия»
14.30, 19.30 С-ал «Литей-

ный»
16.30, 19.00, 21.45, 00.00, 

03.30, 04.50 «Свiдок»
22.00 С-ал «Криминалисты: 

мыслить как преступ-
ник» (2)

23.00 С-ал «CSI: Нью-Йорк 
- 7» (2)

00.30 «Покер. PokerStars 
Pro Challenge»

01.25 Х/ф «Киднеппинг» (1)
04.00 «Речовий доказ»
04.20 «Агенты влияния»
05.20 «Уроки тетушки 

Совы»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 М/фы
09.25, 14.05 С-ал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.15, 01.15 С-ал «Тайны 
Смолвиля»

13.10, 00.25 С-ал «Кайл XY»
16.00, 19.00 «Шопинг 

монстры»
17.00 «Дом на зависть 

всем»
18.00 «Званый ужин»
20.00 «Большая разница»
22.00 «Три сестры»
22.35 «Штучки»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.30 С-ал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
02.40 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.10 С-ал «Стройбатя»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое шокирующее 
видео

06.40, 07.40 Подъем
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 01.10, 03.15, 
04.40 канала

09.00, 16.55 С-ал «Не 
родись красивой»

09.55 С-ал «Папины дочки»
13.30 Kids’ Time
13.35 Мульт. с-ал «Приклю-

чения Джеки Чана»
14.15 «36,6»
14.45, 15.45 Teen Time
14.50 С-ал «Друзья»

15.50, 23.10 С-ал «Свето-
фор»

17.55, 22.05 С-ал «Во-
ронины»

19.40 Пираньи
20.00 С-ал «Закрытая 

школа»
21.00 «Вечерний раз-

говор»
00.15 С-ал «Соблазнитель-

ные и свободные»
01.40 Служба розыска 

детей
01.45 С-ал «Ясновидящий»
02.30 С-ал «Последний 

аккорд»
03.40 Справа про 

возєднання
04.05 Зона ночi
04.10 Скiфи (свiдчення i 

версiї)
04.30 Скiфи
04.35 Зона ночi Культура

Планета-СнГ
05.00 «Утро России»
09.05, 00.50 С-ал «Опера. 

Хроники убойного 
отдела»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Вести

10.30 «1000 мелочей». 
Ток-шоу

11.15 «О самом главном». 
Ток-шоу

12.00, 04.05 С-ал «Ефроси-
нья. Таежная любовь»

13.30, 16.30, 18.40 Местное 
время. Вести-Москва

13.50 Вести. Дежурная 
часть

14.00 «Люблю, не могу!»
14.55 С-ал «Институт благо-

родных девиц»
15.50 Вести-Спорт
16.50 С-ал «Ключи от 

счастья»
19.30, 03.10 «Прямой эфир»
20.20 С-ал «Склифосов-

ский»
22.20 С-ал «Отдел С.С.С.Р.»
23.20 «Поединок»
01.45 «Вести+»
02.00 Х/ф «Стакан воды»
03.45 Вести.ru

нтв-МИр
04.55 «НТВ утром»
07.40 С-ал «Возвращение 

Мухтара-2». «Гитара 
дона Наварро»

08.35, 14.35, 17.35 «Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие»

09.00 «Сегодня «
09.25 «Дачный ответ»
10.30 «Медицинские 

тайны»
11.05 С-ал «Защита Краси-

на-2». 3 серия
12.00, 15.00, 18.00 «Се-

годня»
12.35 С-ал «Морские 

дьяволы - 4». «Огра-
бление по-русски», «На 
глубине»

15.30 «До суда»
16.30, 02.15 «Суд присяж-

ных». «Конец карьеры»
18.30 «Прокурорская 

проверка»
19.35, 03.15 «Говорим и 

показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошан-
ским

20.25 С-ал «Карпов». «Часть 
той силы», «Сети»

22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 С-ал «Москва. Три 

вокзала-4». «Ход 
конём», «Закон конку-
ренции»

00.30 С-ал «Шериф». 
«Халява»

04.05 «Ещё раз про 
Любовь..»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

закупка»
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55, 01.55 С-ал «Сердце 

Марии»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Пока все дома»
15.45 С-ал «Фурцева»
16.55 «Певцы на час»
18.40, 03.05 «Давай по-

женимся!»
19.45, 01.00 «Пусть 

говорят»
21.00 «Время»
21.30, 04.05 С-ал «Един-

ственный мой грех»
22.35 «Вечерний Ургант»
23.10 С-ал «Опережая 

выстрел»
00.15 Ночные новости
00.30 «Без свидетелей»

Первый Канал. СнГ
02.00, 06.05 «Доброе утро»
06.00, 09.00, 12.00, 00.00 

Новости
06.35 Контрольная 

закупка
07.00 «Жить здорово!»
08.00 Модный приговор
09.15 «Время обедать!»
10.00 С-ал «Сердце Марии»
11.00 Другие новости
11.25 Понять. Простить
12.15 «Пока все дома»
13.00 С-ал «Фурцева»
13.50 «Певцы на час»

15.00 Вечерние новости
15.55 «Давай поженимся!»
16.50, 00.05 «Пусть 

говорят»
18.00 «Время»
18.30, 01.00 С-ал «Един-

ственный мой грех»
19.25 «Вечерний Ургант»
19.55 С-ал «Опережая 

выстрел»
20.50 Ночные новости
21.05 «Без свидетелей»
21.35 «Гримм»
22.20 Х/ф «Не ждали, не 

гадали»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «М/фы» 
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00, 15.00, 02.00 С-ал 

«Сыщики-3» 
10.00, 21.00, 03.00 С-ал 

«Улицы разбитых 
фонарей - 11» 

11.00 «Страна и люди»
12.00 «В круге света» 
13.00 Х/ф «Здесь наш дом» 

2 серия  М/фы 
16.00, 01.00 «Особое 

мнение»
17.00, 05.00 С-ал «Агент-

ство «Золотая пуля»» 
19.00 «48 минут»
20.00 «Своими глазами»
22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Ключ без права 

передачи»  М/фы 
04.00 «48 минут» 

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
08.00, 20.30, 04.00 Сегодня
08.30 На пределе
09.30 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.00, 16.30 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.30 Цивилизация. 

Лодка и бомба
14.30 Политклуб Виталия 

Портникова
17.30 Цивилизация. 

Атомная бомба контра-
цепции

19.00, 00.00 Про выборы
21.00 Об избранниках
22.00 Вечер с Николаем 

Княжицким
00.30 Клуб эротики
02.30 КлубНички
04.30 Х/ф «Госпожа Ми-

нистр танцует» (1)

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Не ходите, 

девки, замуж!». 
08.55 Д/ф «Великие празд-

ники. Крестовоздви-
жение». 

09.20 Петровка, 38, 14.10, 
16.50 

09.40 «Врачи». Ток-шоу 
10.30, 13.30, 16.30, 18.50 

События
10.50 Х/ф «Рита». 
12.40 «Pro жизнь». Ток-шоу 
13.45 Деловая Москва
14.30 М/ф «Всех поймал»
14.40 «Треугольник» 
15.30 С-ал «Генеральская 

внучка». 
17.15 «Города мира. 

Бостон» 
17.40 «Право голоса». 
19.15 Д/ф «Скелет в багаж-

нике». 
20.05 С-ал «Товарищи по-

лицейские. МУР». 
22.20 События. 25-й час
22.55 Х/ф «Ночное проис-

шествие». 
00.40 Х/ф «Предваритель-

ное расследование». 
02.30 Д/ф «Хочется мяса!» 
03.20 Д/ф «Сверхлюди». 

Энтер-ФИльМ
05.45 Советские М/фы
08.45, 16.05, 17.20 Д/ф о 

кино
09.50, 18.25 С-ал «Алексан-

дровский сад»
12.10 Х/ф «Десять не-

гритят»
14.40 Х/ф «Дети Дон 

Кихота»
20.45 Х/ф «Мы из джаза»
22.20 Х/ф «Деревенский 

детектив»
23.55 Х/ф «Комбаты»
02.10 Киноляпы
03.20 Саундтреки
04.30 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Боевик 

«Подводная лодка» 
10.00, 18.00, 02.00 Драма 

«Комнаты смерти: 
Кресло фотографа» 

11.40, 19.40, 03.40 Драма 
«Человек, который 
любит» 

13.25, 21.25, 05.25 Комедия 
«Безумцы из Скотланд-
Ярда» 

15.10, 23.10, 07.10 Боевик 
«Перевозчик 3» 

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф «Без 

семьи». 1 серия 
06.25, 10.25, 14.25 Мульт. 

с-ал «Наш друг Пишичи-
тай». , м/ф «Дед Мороз 
и лето». 

07.00 Мульт. с-ал «Магия». 
23, 11.00 серия  м/ф 
«Персей».  М/ф «Журав-
линые перья». 

08.00, 12.00 «Азбука-ма-
лышка» , м/ф «Веселая 
карусель». «Сказка 
о глупом мышонке». 
«Пряник». 

15.00 Х/ф «Без семьи». 2 
серия 

16.15 Мульт. с-ал «Кро-
кодил Гена» ф.1. М/ф 
«Сказка о попе и о 
работнике его Балде». 

17.00 Мульт. с-ал «Магия».  
м/ф «Фаэтон - сын 
Солнца».  м/ф «Следы 
на асфальте». 

18.00 «Азбука-малышка» 
, м/ф «Конец черной 
топи». «Витамин роста». 

наше КИно
07.00 «Тихий Дон» 2 серия 
09.00 «Божья тварь» 
11.00 «Хромые внидут 

первыми» 
13.00 «Горячие денечки» 
14.30 «Разбег» 
16.00 «Отражение в 

зеркале» 
17.30 «Уик-энд с убийцей» 
19.00 «Тихий Дон» 3 серия 
21.10 «Генерал» 
23.00 «Поздние свидания» 
01.00 «День приема по 

личным вопросам» 
02.30 «Золотая свадьба» 

1 серия 
04.00 «Золотая свадьба» 

2 серия 
05.30 «Внимание: 

ведьмы!» 

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Месть» 
08.00 Х/ф «Четыре льва» 
10.00, 02.00 Х/ф «Добро 

пожаловать к Райли» 
12.00, 04.00 Х/ф «Напере-

гонки со смертью» 
14.00 Х/ф «Хэллоуин: 20 лет 

спустя» 
16.00 Х/ф «4.3.2.1.» 
18.10 Х/ф «Пташка» 
20.00 Х/ф «Восемьсот лье 

вниз по Амазонке» 
22.00 Х/ф «Заключённый R» 
00.00 Х/ф «Мои ночи пре-

краснее ваших дней» 

ноСтальГИЯ
05.00 «Под знаком «Пи» 
06.00 «Грустить не надо» 
06.40, 12.40, 00.45 Х/ф 

«Судьба барабанщика» 
08.00, 02.00 Встреча в 

концертной студии 
«Останкино» 

09.00, 15.00, 21.00, 03.00 
«Рожденные в СССР» 

10.00, 04.00 «Донецк при-
глашает друзей» 

11.00 Д/ф «У нас в Москве» 
11.30 «Дайте миру шанс» 
12.05 «Пока все дома» 
14.00 «Г. Вишневская. О 

любви» 
16.00 Д/ф «Возвращение..» 
17.00 Д/ф «Рассказ о 

третьем Всесоюзном 
фестивале молодежных 
театров» 

18.40 «Бушует «Марга-
рита» 

20.00 «Тридцать лет 
спустя» 

22.00 «Взгляд» 
23.00 «Это вы можете» 
23.45 «Квартет «Аккорд» 
00.10 Д/ф «Самая сложная 

из всех революций» 

телеКлуБ
19.00 С-ал «Автобус». 16 

серия «Выбор». 
20.00 С-ал «Дюжина право-

судия». 11 серия 
21.00 С-ал «Защина Краси-

на». 4 серия 
22.00 Х/ф «Юркины рас-

светы». 1 серия 
23.30 Х/ф «Юркины рас-

светы». 2 серия 
01.00 С-ал «На углу у Па-

триарших-2». 1 серия 
02.00 С-ал «Дюжина право-

судия». 12 серия 

TV 1000
03.00 Боевик «Звёздный 

путь 6. Неоткрытая 
страна»

04.55 Боевик «Звёздный 
путь 7. Поколения»

07.00 Боевик «Звёздный 
путь. Первый контакт»

09.00 Боевик «Звездный 
Путь. Восстание»

10.50 Боевик «Матрица»
13.10 М/ф «Планета 51»
14.50 Боевик «Матрица. 

Перезагрузка»
17.15 Комедия «Prada и 

чувства»
19.00 Драма «Кроличья 

нора»
21.00 Комедия «Райское 

наслаждение»
23.00 Драма «Разомкнутые 

объятия»
01.20 Х/ф «Ночной рейс»

«2+2»
06.00 СоюзМ/ф (1)
06.40, 07.00 Мульт. с-ал 

«Бюро сверхъесте-
ственных расследова-
ний» (1)

07.35, 09.00 «Новости 2+2»
08.00 С-ал «Горец» (1)
09.25 «Проспорт»
09.30 «ГАИ. Дорожные 

войны»
10.00 Облом UA
10.45, 11.50 С-ал «Гончие-3» 

(1)
12.55 С-ал «Версия» (1)
14.00, 15.05 С-ал «Солда-

ты-3» (1)
16.10 «Ударная сила»
16.55 «Солнечная бездна»
18.00, 19.00 С-ал «ППС» (2)
20.00 Сумасшедшее ви-

део по-украински-2
20.35 Нереальные 

истории
21.00 Новости 2+2
21.25 Проспорт
21.30 Х/ф «Рембо-3» (2)
00.00 Х/ф «Основной 

инстинкт» (3)
02.25 Х/ф «Рембо-2. Первая 

кровь» (2)
03.55 С-ал «Гончие-3» (2)
04.45 Сумасшедшая 

скрытая камера
05.00 Телемагазин

TV1000 AcTIon
04.00 Боевик «Пулбой. 

Спасайся, кто может»
06.00 Приключения «Граф 

Монте-Кристо»
08.20 Триллер «Жребий»
10.00 Мелодрама «Не-

уловимый»
12.00 Драма «Макбет»
14.00 Комедия «Плохой 

Санта»
16.00 Боевик «Хакеры»
18.00 Триллер «Опреде-

литель»
20.00 Боевик «Пригово-

ренные»
22.00 Драма «Законопос-

лушный гражданин»
00.00 Мягкая эротика 

«Девушки мечты «
01.30 Мягкая эротика 

«Горячие девочки»

доМ КИно
03.00 С-ал «Есенин», 7 

серия 
03.50 С-ал «Вызов», 21, 11.10 

серия 
04.35, 11.05, 13.05, 19.00, 

20.45, 02.55 «Окно в 
кино»

04.45 Мелодрама «Найдё-
ныш-3», 1-2 серия 

06.15 Драма «Земля 
людей» 

08.05 Комедия «Мы с вами 
где-то встречались»

09.35 Кинороман «Иван-
цов, Петров, Сидоров..»

12.00 С-ал «Дни хирурга 
Мишкина», 2 серия

13.10 Детектив «Без права 
на ошибку» 

14.35 Трагикомедия 
«Гамбринус» 

16.00 Мелодрама «Муж 
на час»

17.40 Кинороман «Двад-
цать шесть дней из 
жизни Достоевского»

19.05 С-ал «Есенин», 8 
серия 

20.00 С-ал «Вызов», 22 
серия 

20.50 Драма «Палата 6» 
22.15 Комедия «Послед-

нее дело Варёного» 
23.30 Мелодрама «Осень»
01.05 Х/ф «Композитор 

Глинка»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Кубанские 

казаки»
07.00, 08.00, 17.10 Ржаники
07.30, 19.30 «Милицейская 

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой домой
09.35 Комедия «12 сту-

льев» 4 серия
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Если 

верить Лопотухину»
21.15 Комедия «Ласковый 

Бэн»

mAXXI-TV
06.30, 19.00 Йога
07.20, 10.45, 19.55 СоюзМ/ф
07.35 «Сбросим лишнее»
07.55, 14.55 «Дикие по-

рядки»
08.35, 19.50, 21.30 «Все 

про все»
08.45, 15.20 «Восточные 

танцы»
09.50, 00.40 MaxxiМузыка
10.00, 16.00 «Вкус сыра»
11.20 «В поисках новых 

впечатлений»
12.00, 22.30 Х/ф «Сиби-

риада»
16.45 Телеювелирторг
20.40 Портретные очер-

ки. Пласидо Доминго
21.40 «КиноМакси»

19:00 – 19:20 Кривбасс-
Центр

19:20 – 19:35 Новости 
регионов

19:35 – 20:00 Диалог
20:00 – 20:30 Координаты 

памяти
20:30 – 21:00 Дайджест 

новостей

трК «КрИворІЖЖЯ»

Четвер, 27 вересня
Cхід 6.52 Захід 18.45
Тривалість дня 11.53

Схід 17.15 
Захід 3.47

Риби

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

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

00.45, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 09.25, 
12.20, 13.25, 15.30, 17.05, 
00.50 Погода

06.25, 06.35, 07.30, 07.50 
Тема дня

06.30, 06.45, 07.20, 07.40 
Страна on line

06.40 Учимся вместе
06.50 Православный 

календарь
06.55 Хозяин в доме
07.25 ТехноЭра
07.35 Эра бизнеса
07.45 Глас народа
08.20 Между строками
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00, 01.20 Итоги 

дня
09.20, 11.55 Официальная 

хроника
09.30 Д/ф «Шахтерский 

герцог». К 80-летию 
А.Соловьяненко

10.05 Ток-шоу «Легко быть 
женщиной»

11.00 Ток-шоу «Вера. На-
дежда. Любовь»

12.10, 21.10 Деловой мир
12.25 «Предвечерье» с Т. 

Щербатюк
12.55 Околица
13.30 Х/ф «Юнга Северного 

флота»
15.00 Новости (с сурдопе-

реводом)
15.15 Euronews
15.20, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.40 Х/ф «Выкуп»
17.15 По дорогам Украины
17.35 Шутка с Г.Хазановым
18.35 Концертная про-

грамма «Мелодия двух 
сердец»

20.35, 01.30 After Live (За 
кулисами Шустер-Live)

21.15, 23.15 Шустер-Live
22.45 Тройка, Кено, Секун-

да удачи
00.30, 01.00 Итоги
01.55 Фестиваль «По-

кров». «Деревянные 
храмы Украины. За-
карпатье»

03.10 Хит-парад «Нацио-
нальная двадцатка» (с 
сурдопереводом)

04.25 Концертная про-
грамма к Дню города 
Херсон

Канал «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30 ТСН: «Телевизион-
ная служба новостей»

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

10.00 «Шесть кадров»
10.45, 11.30 С-ал «Следаки»
11.55 «Снимите это не-

медленно»
13.00, 18.25, 04.55 «Иллю-

зия безопасности»
14.10 «Кривое зеркало»
16.40 «Русские семейные 

драмы»
17.45 «ТСН. Избранное»
20.15 Х/ф «Я, робот» (1)
22.50 «Добрый вечер - 2»
23.55 Х/ф «Семь жизней» 

(2)
02.15 Х/ф «Монгол» (2)
04.05 «Следаки»

Интер
05.35 С-ал «Шаповалов»
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, 20.40 «Спорт в Под-

робностях»
09.10 С-ал «Тайны след-

ствия - 10»
11.15 «Детективы»
12.25 «Знак качества»
13.00 Док.С-ал «Следствие 

вели 2»
14.55 «Судебные дела»
15.55 С-ал «Улицы раз-

битых фонарей 9»
18.10 С-ал «Кровинушка» 

(1)
19.05 «О жизни»
20.00 «Подробности»
20.30 «Подробности. 

Неформат»
21.00 «Фестиваль: Боль-

шая Разница в Одессе»
23.00 «Большая политика»

02.30 Х/ф «Фирма» (2)

ICTV
05.10 Служба розыска 

детей
05.15, 06.45, 02.05, 03.20 

Погода
05.20, 02.55 Факты
05.35, 04.25 Свитанок
06.40, 07.35 Деловые 

факты
06.50, 09.30, 12.55, 19.25, 

01.05 Спорт
06.55 С-ал «Леся+Рома»
07.40 Стоп-10
08.45 Факты. Утро
09.35, 19.30 Чрезвычайные 

новости
10.35, 16.40 С-ал «Опера»
12.45 Факты. День
13.00 С-ал «Морские 

дьяволы»
15.25, 22.35 С-ал «Проку-

рорская проверка»
18.45 Факты. Вечер
20.15 С-ал «Чрезвычайная 

ситуация»
23.50 Факты. Итоги дня
00.05 С-ал «Кодекс чести-3»
01.10 Голые и смешные
02.10 С-ал «Полицейская 

академия»
03.30 ПроЦiкаве

трК «рудана»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30, 15.00, 18.00, 19.00, 

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Перчинка»
07.45, 18.15 «В гостях у 

Ладика и Маши»
08.00, 14.25, 21.50 «Юриди-

ческая консультация»
08.05 «Рассуждалки»
08.15 «Мини-путеше-

ствия»
09.00 «Беседы о вечном»
09.40, 23.10 «Близкие 

Путешествия»
10.00, 02.30 «Мир увле-

чений»
10.30, 23.25 Док.С-ал «Ва-

вилонская башня»
12.00 «Контакт»
12.30 «На углу улиц»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
14.00 «Пiдземка»
14.10 «Интеркласс»
14.30 «Телеспортклуб»
15.15 Х/ф «Моя любовь» 1 

категория
16.45, 17.15 «Кино под 

звёздами»
16.55 «Медицинский 

тележурнал»
18.10, 19.15 Погода
18.30 «Криворiзькi глави»
19.25 «Афиша»
19.30 «Зооквартал»
20.00 «Книжная полка»
21.05 «Погода «
21.15 «Косметичка»
21.45 «Шаг навстречу»
22.00 «Вкусы культур»
01.10 «Сад. Огород. 

Цветник»
02.00 Док.С-ал «Этот за-

гадочный мир»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

новый Канал
05.05 С-ал «Стройбатя»
05.55 Служба розыска 

детей
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое шокирующее 
видео

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 С-ал «Не 
родись красивой»

09.55, 21.00 С-ал «Папины 
дочки»

13.30, 14.35 Kids Time
13.35 Мульт. с-ал «Приклю-

чения Джеки Чана»
14.50, 15.45 Teen Time
14.55 С-ал «Друзья»
15.50, 23.10 С-ал «Свето-

фор»
17.50, 22.05 С-ал «Во-

ронины»
19.30, 01.25 Спортре-

портер
19.40 Пираньи
20.00 С-ал «Закрытая 

школа»
00.10 С-ал «Соблазнитель-

ные и свободные»
01.35 С-ал «Ясновидящий»
02.20 С-ал «Последний 

аккорд»
03.05, 03.55 Зона ночi
03.10 Зiрка Вавiлова
04.00 Третя влада
04.45, 05.30 Зона ночi 

Культура
04.50 Сумний П’єро
05.15 Цiна повернення

СтБ
05.25 «Документальный 

детектив»
05.50 Х/ф «Законный 

брак»(1)
07.15 Х/ф «Арфа для люби-

мой»(1)
09.15 Х/ф «И падает 

снег»(1)
17.50, 22.00 «Вiкна- 

Новини»
18.00 Х/ф «Джентльмены 

удачи»(1)
20.00, 22.40 «Нацио-

нальное талант-шоу 
«Танцуют все!-5»

00.10 «ВусоЛапоХвiст»
01.10 Х/ф «Коснуться неба»
02.45 «Вiкна-Спорт»
02.55 Х/ф «Валентин и 

Валентина»(1)
04.20 Ночной эфир

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

00.50 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 16.55, 
17.55, 19.00, 21.35 
Погода

06.35 М/фы
07.00, 16.00, 03.50 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваш дом
08.55, 18.55, 21.30 Эконо-

мический пульс
09.00, 19.05 С-ал «Две 

сестры» (1)
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Новые при-

ключения капитана 
Врунгеля» (1)

14.00 В гостях у Дмитрия 
Гордона. Виталий 
Коротич

15.20, 03.20 Дикая 
Америка

18.00, 02.55 Реальные 
истории

20.00 Социальный статус: 
ваши права

21.40 В гостях у Дмитрия 
Гордона. Наталья 
Варлей

22.50 Кинофан: Х/ф «Удар 
по системе» (1)

01.25 Кинофан: Х/ф 
«Добро пожаловать в 
«Эдельвейс» (1)

04.35 Социальный статус: 
ваши льготы

05.20 Экстремикс
05.35 Чудаки

тет
06.00 Мульт. с-ал «Пеппер 

Энн» (1)
06.20 Мульт. с-ал «Пере-

мена» (1)
06.45 Телепузики
07.20 Твинисы
07.40 Мультик с Лунтиком
08.05 Мульт. с-ал «Лило и 

Стич» (1)
08.40 С-ал «Кремлевские 

курсанты» 44 серия (1)
09.45 С-ал «Все женщины - 

ведьмы» 156 серия (1)
10.45 С-ал «Беверли Хиллс 

90210. Новое поколе-
ние» 64 серия (1)

11.45 Богиня шопинга
12.25 С-ал «Зайцев +1» (1)
12.50 С-ал «Деффчонки» (1)
13.30 С-ал «Маргоша» 65 

серия (1)
14.30 С-ал «Кремлевские 

курсанты» 45 серия (1)
15.35, 00.25 У ТЕТа тато!
16.00 Досвидос
16.40 Даешь молодежь!
17.05 Маша и модели 2
17.45, 19.55 С-ал «Моя пре-

красная няня» (1)
18.50, 00.55 БарДак
20.55 Мистер Трололо
21.35 Слава со Славеком 

Славиным
22.00 С-ал «Барвиха 2» (1)
23.00 С-ал «Ходячие мерт-

вецы» 16 серия (3)
00.00 Дурнев + 1
01.20 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 С-ал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00 Утро с «Украиной»
09.25, 13.10 С-ал «След» (1)
10.00 С-ал «Страна 03» (1)
12.10 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.35, 02.30 Чистосердеч-

ное признание
16.00 Право на защиту
17.00, 19.00, 03.45 События
17.10, 19.15, 04.00 События 

Спорт
17.15 Критическая точка
18.00 С-ал «Джамайка» (1)
19.25 Футбол. Премьер 

Лига. «Шахтер» 
(Донецк) - «Днепр» 
(Днепропетровск)

21.20 С-ал «Интерны» (1)
22.00 Х/ф «Развод по-

американски» (2)
00.10 Х/ф «Ноттинг Хилл» 

(2)
03.00 Добро пожаловать
04.05 С-ал «Последний 

кордон» (1)
05.00 Серебряный 

апельсин

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
05.50 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.45 Х/ф «Сашка» (1)
08.30 «Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00, 17.00 С-ал «От-

ражение»
12.00 С-ал «Детективы»
12.30 С-ал «Версия»
14.30 С-ал «Литейный»
16.30, 19.00, 03.15, 04.35 

«Свiдок»
19.30 С-ал «Однажды в 

Ростове» (1)
23.30 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер-стрит» (2)
01.45 Х/ф «Истребитель» (2)
03.45 «Речовий доказ»
04.05 «Агенты влияния»
05.05 «Уроки тетушки 

Совы»
05.35 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 М/фы
09.25, 14.05 С-ал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.15, 01.15 С-ал «Тайны 
Смолвиля»

13.10, 00.25 С-ал «Кайл XY»
16.00 «Шопинг монстры»
17.00 «Дом на зависть 

всем»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «КВН»
21.35 «Женская лига»
22.35 «Штучки»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.30 С-ал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
02.40 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.05 С-ал «Стройбатя»
05.55 Служба розыска 

детей
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое шокирующее 
видео

06.40 Подъем
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 01.10, 03.05, 
04.35 канала

07.35 «Мой малыш»
08.10 «Бюро адвокатских 

расследований»
09.00, 16.55 С-ал «Не 

родись красивой»
09.55 С-ал «Папины дочки»
13.30, 14.35 Kids’ Time
13.35 Мульт. с-ал «Приклю-

чения Джеки Чана»
14.50, 15.45 Teen Time
14.55 С-ал «Друзья»
15.50, 23.10 С-ал «Свето-

фор»
17.50 С-ал «Воронины»
19.30 «Клиника семейной 

медицины»
20.00 С-ал «Закрытая 

школа»
21.00 «Променад»
22.00 «Дело вкуса»
22.30 «Лучшие»
00.10 С-ал «Соблазнитель-

ные и свободные»
01.35 С-ал «Ясновидящий»
02.20 С-ал «Последний 

аккорд»
03.30 Зiрка Вавiлова
03.55 Зона ночi
04.00 Третя влада

05.00 «О рыбалке всерьез»

Планета-СнГ
05.00 «Утро России»
09.05 С-ал «Опера. Хрони-

ки убойного отдела»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Вести
10.30 «Вся Россия»
10.45 «1000 мелочей». 

Ток-шоу
11.20 «О самом главном». 

Ток-шоу
12.00, 04.05 С-ал «Ефроси-

нья. Таежная любовь»
13.30, 16.30, 18.40 Местное 

время. Вести-Москва
13.50 Вести. Дежурная 

часть
14.00 «Люблю, не могу!»
14.55 С-ал «Институт благо-

родных девиц»
15.50 Вести-Спорт
16.50 С-ал «Ключи от 

счастья»
19.30, 03.00 «Прямой 

эфир»
20.20 «Юрмала - 2012»
22.05 Х/ф «Жила-была 

Любовь»
00.05 Х/ф «Подруги»
01.50 «Людмила Савелье-

ва. После бала»
03.35 Вести.ru. Пятница

нтв-МИр
04.55 «НТВ утром»
07.40 С-ал «Возвращение 

Мухтара-2». «Похи-
щение»

08.35, 14.35, 17.35 «Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»

09.25 «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной

10.15 «Безумный день»
10.35 «Спасатели»
11.05 С-ал «Защита Краси-

на-2». 4 серия
12.30 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт»

13.40 «Таинственная 
Россия. Красноярск. 
Призраки на разломе?»

15.30 «До суда»
16.30 «Суд присяжных». 

«Чудовище из озера»
18.35 «Прокурорская 

проверка»
19.45 «Говорим и показы-

ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским

20.35 С-ал «Карпов». «Хо-
бот», «Крючок»

22.20 С-ал «Москва. Три 
вокзала-4». «Пуля из 
прошлого», «Тёмное 
дело»

00.10 С-ал «Шериф». «Сто 
тысяч для сына»

01.55 «Школа злословия». 
Ток-шоу Татьяны 
Толстой и Авдотьи 
Смирновой

02.40 С-ал «Зажигайка»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная 

закупка»
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 С-ал «Сердце Марии»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Пока все дома»
15.50 «ЖКХ»
16.55 «Жди меня»
18.40 «Поле чудес»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДО РЕ: Владимир 

Шаинский»
23.50 «Без свидетелей»
00.25 Х/ф «Осень, Черта-

ново..»
02.10 Х/ф «Гражданин 

Лешка»
03.35 Х/ф «Дорога домой»
04.55 «Повелитель 

пластилиновых ворон 
Александр Татарский»

Первый Канал. СнГ
02.00, 06.05 «Доброе утро»
06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.35 Контрольная 

закупка
07.00 «Жить здорово!»
08.00 Модный приговор
09.15 «Время обедать!»
10.00 С-ал «Сердце Марии»
11.00 Другие новости
11.25 Понять. Простить
12.15 «Пока все дома»
13.00 «ЖКХ»
13.50 «Жди меня»
15.00 Вечерние новости
15.55 «Поле чудес»
16.50 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.30 «ДО РЕ: Владимир 

Шаинский»
20.30 «Без свидетелей»
21.00 «Удивительное 

путешествие: История 
группы «The Who»

23.10 Х/ф «Шумный день»
00.45 Х/ф «Где вы, рыцари?»
01.55 «Повелитель 

пластилиновых ворон 
Александр Татарский»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «М/фы» 
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00, 15.00, 02.00 С-ал 

«Сыщики-3» 
10.00, 21.00, 03.00 С-ал 

«Улицы разбитых 
фонарей - 11» 

11.00 «Своими глазами»
12.00 «48 минут» 
13.00 Х/ф «Ключ без права 

передачи»  М/фы 
16.00, 01.00 «Особое 

мнение»
17.00, 05.00 С-ал «Агент-

ство «Золотая пуля»» 
19.00 «Кейс» 
20.00, 04.00 «Всё так»
22.00 «Сейчас в мире»
23.00 «Германия за неделю»
23.30 «Арт-навигатор»
00.00 «Сканер» 

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30 Сегодня 

о главном
08.00, 20.30, 04.00 Сегодня
08.30 Об избранниках
10.00, 16.30 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.30 Цивилизация. 

Атомная бомба контра-
цепции

14.30 Вечер с Николаем 
Княжицким

17.30 Цивилизация. Био-
террор. Правда

19.00, 23.00 Про выборы
21.00 Безумная неделя
22.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
22.30 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
00.30 Клуб эротики
02.30 КлубНички
04.30 Х/ф «Шпион в маске» 

(1)

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Дорогой мой 

человек»
09.35 «Врачи». Ток-шоу 
10.30, 13.30, 16.30, 18.50 

События
10.45 Х/ф «Мусорщик». 
12.40 «Pro жизнь». Ток-шоу 
13.45 Деловая Москва
14.10 Петровка, 38, 16.50 
14.30 М/ф «А что ты 

умеешь?»
14.40 «Треугольник» 
15.30 С-ал «Генеральская 

внучка». 
17.15 «Смех с доставкой 

на дом». 
17.40 «Право голоса». 
19.10 Д/ф «Голос». 
20.00 Фестиваль «Круг 

света» на Красной пло-
щади. Прямой эфир

20.35 Приют комедиантов. 
«Фестивали». 

22.30 События. 25-й час
23.05 Х/ф «Моя морячка». 
00.30 Х/ф «Миллион в 

брачной корзине». 
02.15 Д/ф «Городские во-

йны. Кот в мешке». 
03.05 «Доказательства 

вины. Денежный 
маршрут» 

Энтер-ФИльМ
05.45 Советские М/фы
08.45, 16.30, 17.35 Д/ф о 

кино
09.45, 18.50 С-ал «Алексан-

дровский сад»
12.05 Х/ф «Взорванный ад»
13.50 Х/ф «Забытая мело-

дия для флейты»
21.15 Х/ф «Анискин и 

Фантомас»
00.05 Х/ф «Особо важное 

задание»
02.20 Киноляпы
03.20 Саундтреки
04.35 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Ложь прошлого» 
10.35, 18.35, 02.35 Мело-

драма «Триумф любви» 
12.30, 20.30, 04.30 Комедия 

«Мисс Никто» 
14.05, 22.05, 06.05 Триллер 

«Пока ее не было» 
15.35, 23.35, 07.35 Драма 

«Кислород» 

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф «Без 

семьи». 2 серия 
06.15, 10.15, 14.15 Мульт. 

с-ал «Крокодил Гена» 
ф.1. М/ф «Сказка о 
попе и о работнике его 
Балде». 

07.00 Мульт. с-ал «Магия». 
24, 11.00 серия  м/ф 
«Фаэтон - сын Солн-
ца».  м/ф «Следы на 
асфальте». 

08.00, 12.00 «Азбука-
малышка» , м/ф «Конец 
черной топи». «Витамин 
роста». «Про дудочку и 
птичку». 

15.00 Х/ф «Когда я стану 
великаном». 

16.25 Мульт. с-ал «Че-
бурашка» ф.2. , м/ф 
«Карандаш и Клякса - 
веселые охотники». 

17.00 Мульт. с-ал «Магия».  
м/ф «Лабиринт. Подви-

ги Тесея».  м/ф «Золотой 
цыплёнок». 

18.00 «Азбука-малыш-
ка» , м/ф «Глаша и 
Кикимора». «Веселая 
карусель» 19. 

наше КИно
07.00 «Тихий Дон» 3 серия 
09.10 «Генерал» 
11.00 «Поздние свидания» 
13.00 «День приема по 

личным вопросам» 
14.30 «Золотая свадьба» 

1 серия 
16.00 «Золотая свадьба» 

2 серия 
17.30 «Внимание: 

ведьмы!» 
19.00 «Порожний рейс» 
21.00 «Полеты во сне и 

наяву» 
23.00 «Сыщик Петербург-

ской полиции» 
01.00 «Цыган» 
02.30 «Одно воскресенье» 
04.00 «Здравствуйте, 

доктор!»
05.30 «Кошмар в сумас-

шедшем доме» 

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Хэллоуин: 20 лет 

спустя» 
08.00 Х/ф «4.3.2.1.» 
10.10, 02.00 Х/ф «Пташка» 
12.00, 04.00 Х/ф «Во-

семьсот лье вниз по 
Амазонке» 

14.00 Х/ф «Заключённый R» 
16.00 Х/ф «Мои ночи пре-

краснее ваших дней» 
18.00 Х/ф «Любовь и 

пицца» 
20.00 Х/ф «Соблазн» 
22.10 Х/ф «Конформист» 
00.10 Х/ф «Клык» 

ноСтальГИЯ
05.00 Д/ф «У нас в Москве» 
05.30 «Дайте миру шанс» 
06.05 «Пока все дома» 
06.40, 00.40 Х/ф «Судьба 

барабанщика» 
08.00 «Г. Вишневская. О 

любви» 
09.00, 15.00, 03.00 «Рож-

денные в СССР» 
10.00 Д/ф «Возвращение..» 
11.00 Д/ф «Рассказ о 

третьем Всесоюзном 
фестивале молодежных 
театров» 

12.40 «Бушует «Марга-
рита» 

14.00, 20.00 «Тридцать лет 
спустя» 

16.00 «Взгляд» 
17.00 «Творческий вечер 

Аркадия Арканова» 
18.05 «Утренняя почта» 
18.40 Телеспектакль 

«Повести Белкина. 
Выстрел» 

21.00 «Колба времени» 
22.00 «Мелодии давних лет» 
23.00 «Под знаком «Пи» 
00.00 «Грустить не надо» 
02.00 Встреча в 

концертной студии 
«Останкино» 

04.00 «Донецк приглашает 
друзей» 

телеКлуБ
19.00 С-ал «На углу у Па-

триарших-2». 1 серия 
20.00 С-ал «Дюжина право-

судия». 12 серия 
21.00 С-ал «Защина Краси-

на». 5 серия 
22.00 Х/ф «Юркины рас-

светы». 2 серия 
23.30 Х/ф «Юркины рас-

светы». 3 серия 
01.00 С-ал «На углу у Па-

триарших-2». 2 серия 
02.00 С-ал «Опергруппа». 

ф.1. «Ордер на распра-
ву». 1 серия 

03.00 С-ал «Защина Краси-
на». 6 серия 

TV 1000
03.00 Боевик «Звёздный 

путь. Первый контакт»
05.00 Боевик «Звездный 

Путь. Восстание»
06.50 Боевик «Звездный 

Путь. Возмездие»
08.55 Боевик «Матрица. 

Перезагрузка»
11.20 Драма «Кроличья 

нора»
13.00 Комедия «Prada и 

чувства»
14.50 Приключения 

«Фантом»
17.00 Драма «Учитель на 

замену»
19.00 Драма «Разомкнутые 

объятия»
21.15 Триллер «Ночной 

рейс»
23.00 Комедия «Любовь со 

словарем»
01.00 Драма «Переправа»

«2+2»
06.00 СоюзМ/ф (1)
06.40, 07.00 Мульт. с-ал 

«Бюро сверхъесте-
ственных расследова-
ний» (1)

07.35, 09.00, 21.00 «Ново-
сти 2+2»

08.00 С-ал «Горец» (1)
09.25, 21.25 «Проспорт»
09.30, 17.10 «ГАИ. Дорож-

ные войны»

10.00 Дорожные войны
10.45 С-ал «Гончие-3» (1)
11.50 С-ал «Спецгруппа» (1)
12.55 С-ал «Версия» (1)
14.00, 15.05 С-ал «Солда-

ты-4» (1)
16.10 «Ударная сила»
17.20 ЧУ 10 тур. Динамо 

- Заря
19.30, 21.30 Новое Улётное 

видео по-русски
20.00 Сумасшедшее ви-

део по-украински-2
20.35 Новые Дорожные 

войны
22.15 «Убойное видео-2»
23.00 С-ал «Спартак. Кровь 

и песок» (3)
00.05, 01.05 С-ал «Секрет-

ные материалы-7» (2)
01.55 Х/ф «Рембо-3» (2)
03.25, 04.15 С-ал «Гончие-3» 

(2)
05.05 М/фы

TV1000 AcTIon
04.00 Боевик «Победители 

и грешники»
06.00 Комедия «Плохой 

Санта»
08.00 Мелодрама «Не-

уловимый»
10.00 Ф/ужасов «Акуло-

осьминог»
12.00 Боевик «Хакеры»
14.00 Боевик «Часовой 

механизм»
16.00 Триллер «Снайпс»
18.00 Триллер «Горячие 

новости»
20.00 Драма «Законопос-

лушный гражданин»
22.00 Триллер «Рэмбо 4»
00.00 Мягкая эротика 

«Горячие девочки»
01.30 Мягкая эротика 

«Моменты страсти»

доМ КИно
03.00 С-ал «Есенин», 8 

серия 
03.55 С-ал «Вызов», 22, 11.10 

серия 
04.35, 11.05, 13.05, 19.00, 

02.55 «Окно в кино»
04.45 Мелодрама «Найдё-

ныш-3», закл. 
06.25 Драма «Палата 6» 
07.50 Комедия «Светлый 

путь»
09.30 Драма «Монолог»
12.00 С-ал «Дни хирурга 

Мишкина», закл
13.15 Комедия «Крепкий 

орешек»
14.30 Детектив «Пропажа 

свидетеля»
16.00 Мелодрама «Приле-

тит вдруг волшебник»
17.35 Драма «Наградить 

(посмертно)» 
19.05 С-ал «Есенин», 9 

серия 
20.00 С-ал «Вызов», закл. 
21.30 Комедия «Неулови-

мая четверка» 
23.45 Драма «С вечера до 

полудня»
02.00 Комедия «Шведская 

спичка»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Нераз-

лучные друзья»
07.00, 08.00, 17.10 Ржаники
07.30, 19.30 «Милицейская 

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой домой
09.35 Комедия «Райские 

каникулы»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Love-

сервис»
21.15 Комедия «Ласковый 

Бэн 2»

mAXXI-TV
06.30, 19.00 Йога
07.20, 10.45 СоюзМ/ф
07.35 «Сбросим лишнее»
07.55 «Дикие порядки»
08.35, 19.50 «Все про все»
08.45, 15.20 «Восточные 

танцы»
09.50, 00.40 MaxxiМузыка
10.00, 16.00 «Вкус сыра»
11.20 Фестиваль «ТВ 

Старт»
12.00, 22.20 Х/ф «Сиби-

риада»
14.55 «Почему, что, где?»
16.45 Телеювелирторг
19.55 Что такое хорошо и 

что такое плохо?
20.40 «Тур-Гламур»
21.30 «Выдающиеся 

мужчины»
21.40 «Путеводитель 

выходного дня»

19:00 – 19:20 Кривбас-
Центр

19:20 – 19:35 Новини з 
регіонів

19:35 – 19:45 Новий курс
19:45 – 20:00 Азбука 

здоровья 
20:00 – 20:30 На грани воз-

можного
20:30 – 21:00 Дайджест 

новостей

трК «КрИворІЖЖЯ»

ут-1

П’ятниця, 28 вересня
Cхід 6.54 Захід 18.42
Тривалість дня 11.49

Схід 17.38 
Захід 4.58

РибиНикита, Максим, Феодот, Іосиф
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ут-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 06.55, 07.55, 12.25, 

18.10, 00.10 Погода
06.10 М/ф
06.20 Мир православия
07.00, 23.30 Эра здоровья
07.25 Полезные советы
07.40 Олимпийский 

вызов
08.00, 09.50 Шустер-Live
09.35 Школа юного супе-

рагента
11.35 Испытание для 

власти
12.15 Зеленый коридор
12.30 Х/ф «Белый Бим - 

Черное Ухо»
15.25 В гостях у Д. Гордона
16.20 Бенефис Е.Воробей
18.15, 01.50 Мир атома
18.35 Золотой гусь
19.05 Бенефис Ю.Гальцева 

и Г.Ветрова
20.50 Мегалот
20.55 Обратная связь
21.00, 01.20 Итоги дня
21.20, 01.40 Кабмин: со-

бытие недели
21.30 Украина инноваци-

онная
21.45 Смешной и еще 

смешнее
22.10 Украинская песня
22.50 Суперлото, Тройка, 

Кено
23.00 Твой голос
23.50 Ультра. Тема
00.15 Д/ф фестиваля «По-

кров» «Форпост»
02.15 Фестиваль «По-

кров». «Цареградская 
тайна»

02.40 «Потомки» с 
Н.Рыбчинской и 
К.Гнатенко

03.40 Телеакадемия
04.45 Фестиваль со-

временной украинской 
песни «Молодая 
Галиция»

05.30 Мульт. с-ал «Сан-
докан»

Канал «1+1»
06.00 М/ф «Смурфы» (1)
06.35 «Настоящие врачи 

- 2»
07.35 «Кулинарная акаде-

мия. Юлия Высоцкая»
08.00 «Светская жизнь»
09.00 «Кто там?»
10.15, 10.40 Мульт. с-ал 

«Чип и Дейл» (1)
11.05 Х/ф «Классные 

мужики» (1)
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.15 «Операция красота 

- 2»
22.00, 03.55 Х/ф «Проща-

ние Славянки» (1)
00.00 Х/ф «Ванечка» (1)
02.00 Х/ф «Семь жизней» 

(2)
05.25 «Добрый вечер - 2»

Интер
04.55 «Большая политика»
08.00 «Позаочи»
09.00 «Орел и Решка»
10.05 «Украина, вставай!»
11.00 С-ал «Подарок 

судьбы»
17.50 «Фестиваль: Боль-

шая Разница в Одессе»
20.00, 03.55 Подробности
20.30 «Майдан’s 3» Финал
23.00 «Большой бокс. 

Александр Устинов vs. 
Курбат Пулев»

00.20 «Большой бокс. 
Александр Поветкин vs. 
Хасим Рахман»

01.40 Х/ф «Плохие парни 
2» (3)

ICTV
05.25, 05.45 Погода
05.30 Факты
05.35 Свитанок
05.50 Другой футбол
06.20 Козырная жизнь
07.05, 03.35 М/ф «Скуби 

Ду-3: Тайна начинается»
08.50 Звезда YouTube
10.00 Дача
10.30 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»
18.45 Факты. Вечер
19.00 Х/ф «Час пик»
21.00 Х/ф «Кто я?»
23.55 Наша Russia

00.45 Голые и смешные
01.40 Х/ф «Стандартная 

процедура». (2)
04.55 ПроЦiкаве

трК «рудана»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30, 12.00 «Мiсто»
07.00, 12.30 «Спорт»
07.05, 17.15, 19.25, 21.00, 

22.55 «Погода»
07.10, 12.40, 21.05 Теле-

газета
07.15, 05.00 «На углу улиц»
07.45 «В гостях у Ладика и 

Маши»
08.00 «Контакт»
09.00 «Перчинка»
09.30, 13.15, 17.00 «Юриди-

ческая консультация»
09.35 «Интеркласс»
09.50, 13.20, 15.00, 19.15 

«Рассуждалки»
10.00 «Медицинский 

тележурнал»
10.15 «Шаг навстречу»
10.20 Док.С-ал «Вавилон-

ская башня»
11.10, 18.45 «Криворiзькi 

глави»
11.40 «Пiдземка»
11.50 «Афиша»
12.35 Погода
12.45 «Косметичка»
13.30 «Сделано руками»
14.00 «Телеспортклуб»
14.30 «Книжная полка»
15.10 «Мульт-сюрприз от 

Ладика и Маши»
16.30 «Зооквартал»
17.10 «Телегазета»
17.20 Д/ф «Счастье» 1 

категория
19.30 «Беседы о вечном»
20.00 «Кино под звёздами»
20.30, 01.30 «Мiсто. 

Тиждень»
21.10 Д/ф «Иван Козловсь-

кий»
21.40 «Близкие Путеше-

ствия»
22.00 Д/ф «Иван Драч»
23.00 «Я i мiй дiм»
00.00, 02.00 «Золотая 

коллекция кино» 1 
категория

04.30, 05.30 «Музыкальный 
калейдоскоп»

новый Канал
05.30 С-ал «Последний 

аккорд»
07.05 Снова вместе
08.00 Хочешь? Пой!
09.00 Мульт. с-ал «Кунг-фу 

Панда: Удивительные 
легенды»

09.35 Мульт. с-ал «Пингви-
ны из Мадагаскара»

10.00 Готуй
11.00 Пикник
11.55 Новый взгляд
12.55 С-ал «Воронины»
16.50 Х/ф «Пожарный пес»
19.00 М/ф «Иван Царевич и 

Серый волк»
21.00 Х/ф «Сокровище 

нации»
23.20 Х/ф «Сокровище на-

ции: Книга Тайн» (2)
01.55 Спортрепортер
02.00 Х/ф «Рэйчел выходит 

замуж»
03.50 С-ал «Ясновидящий»
04.30 Зона ночi
04.35 Українцi Вiра
05.25, 05.55 Зона ночi 

Культура
05.30 Обожнювана

СтБ
05.20 «Наши любимые 

М/фы:
06.00 Х/ф «Земля Санни-

кова» (1)
07.45 «Караоке на Май-

дане»
08.45 «Завтрак с Юлией 

Высоцкой»
08.55 «Едим дома»
10.45 «Зваженi та щасливi 

- 2»
15.15 «Национальное 

талант-шоу «Танцуют 
все!-5»

19.00 «Х-Фактор - 3»
22.55 Х/ф «Джентльмены 

удачи»(1)
00.50 «Детектор лжи - 2»
01.45 Х/ф «Земля Санни-

кова»(1)
03.15 Х/ф «Взрослые 

дети»(1)
04.25 Ночной эфир

тонИС
06.00 Страна советов
06.45, 08.35, 14.55, 18.55, 

19.55 Погода
06.50 Ф-стиль
07.10 Будь в курсе!
07.50, 15.55 Цивилизация 

Incognita
08.00 Служба новостей 

«Социальный пульс»

08.50, 16.20 М/фы
09.00 Звери в городе
10.10 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих» (1)
13.55 За семь морей
14.20 Арт City
16.30 Дневник для роди-

телей
16.55, 05.10 Неизвестная 

планета
18.15 Кумиры
18.30, 02.15 Социальный 

пульс выходных
19.00 От Февральской ре-

волюции до Октябрь-
ской контрреволюции

20.00, 02.40 Ронин. 
Ток-шоу с Дмитрием 
Выдриным

20.40 В гостях у Дмитрия 
Гордона. Наталья Варлей

21.50 Лев Дуров. Я всегда 
напевал, когда хочется 
выть

22.50 Кинофан: Х/ф 
«Добро пожаловать в 
«Эдельвейс» (1)

00.55 Кинофан: Х/ф 
«Отец» (2)

03.10 Другие земли
04.00 Социальный статус: 

ваши льготы
04.35 Чудаки

тет
06.00 Мульт. с-ал «Пеппер 

Энн» (1)
06.20 Мульт. с-ал «Пере-

мена» (1)
06.45 Мульт. с-ал «Ллойд в 

космосе» (1)
07.10 Мульт. с-ал «Лунтик» 

(1)
07.35 Твинисы
07.55 Телепузики
08.35 Лентяево
09.00 Мультик с Лунтиком
09.30 Мульт. с-ал «Черный 

плащ» (1)
10.30 Дикие и смешные
10.55 С-ал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
11.35, 13.15 С-ал «Моя пре-

красная няня» (1)
12.40 ТЕТ
14.05 Мистер Трололо
14.55 Х/ф «Агент Коди 

Бэнкс 2. Пункт назначе-
ния - Лондон» (1)

16.55 Х/ф «Оптом дешевле 
2» (1)

18.55 Х/ф «Фантастическая 
четвертка 2. Вторжение 
Серебряного Серфера» 
(1)

20.55 С-ал «Восьмидеся-
тые» (2)

22.00 Алё, директор?!
23.00 С-ал «Ходячие мерт-

вецы» 13 серия (3)
00.50 Х/ф «Список клиен-

тов» (2)
02.20 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00, 05.20 Серебряный 

апельсин
07.00 Утро с «Украиной»
09.25 М/ф «Ну, погоди!»
09.35, 11.00 С-ал «Интер-

ны» (1)
10.00 Домой на праздники
12.10, 03.50 С-ал «Дорож-

ный патруль - 9» (1)
13.10, 04.35 С-ал «Дорож-

ный патруль - 10» (1)
14.10 С-ал «Преступление 

будет раскрыто» (1)
17.10, 19.20 С-ал «Средство 

от смерти» (1)
19.00, 03.30 События
21.30, 23.30 Х/ф «Любовь 

Надежды» (1)
01.30 Х/ф «Свой-чужой» (2)
03.00 Чистосердечное 

признание

5 телеКанал
06.30, 18.40, 00.00 «Киев-

ское время»
06.40, 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»
09.35, 15.15 «Политическая 

кухня»

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»
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-

ского Киева»
07.15 С-ал «Строго на юг» (1)
09.15 Х/ф «Холодное лето 

53-го» (1)
11.30 «Речовий доказ». 

Миссия маёра КГБ
12.00, 23.00 «Главный 

свидетель»
13.00 Х/ф «Большая 

любовь»
15.00 С-ал «УГРО - 2»
19.00 С-ал «Крутые берега»
00.00 «Случайный сви-

детель»
00.25 Х/ф «На лезвии 

бритвы» (2)
02.15 «Речовий доказ»
03.20 «Агенты влияния»
04.50 «Уроки тетушки 

Совы»
05.35 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30, 10.00 М/фы
09.00 Мульт. с-ал «Приклю-

чения мишек Гамми» (1)
10.10 М/ф «Меч в камне» (1)
11.55 Х/ф «Последний 

телегерой» (1)
13.55 «Подари себе 

жизнь»
15.00 Х/ф «Женская друж-

ба» (1)
17.00 С-ал «Самая краси-

вая» (1)
19.00 «КВН»
21.40 С-ал «Сверхъесте-

ственное» (2)
00.00 С-ал «Корабль»
01.25 Х/ф «Легенда о трёх 

ключах» 1с
03.00 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.30 С-ал «Последний 

аккорд»
07.05 Снова вместе
08.00 Хочешь? Пой!
08.30 «Лучшие»
09.00 «Мой малыш»
09.30 «Два берега»
10.00 «Перевоплоще-

ние»
10.40 «Просто собака»
11.00 «Respect TV»
11.30 «Клиника семейной 

медицины»
11.55 Новый взгляд
12.55 С-ал «Воронины»
16.50 Х/ф «Пожарный пес»
19.00 М/Ф «Иван Царевич и 

Серый волк»
21.00 Х/ф «Сокровище 

нации»
23.20 Х/ф «Сокровище на-

ции. Книга Тайн»
01.55 Спортрепортер
02.00 Х/ф «Рэйчел выходит 

замуж «
03.50 С-ал «Ясновидящий»
04.30 Зона ночi
04.35 Українцi Вiра
05.25, 05.55 Зона ночi 

Культура
05.30 Обожнювана

Планета-СнГ
04.55 «Юрмала - 2012»
06.35, 07.15 Х/ф «Жила-

была Любовь»
07.00, 10.00, 13.00 Вести
08.40 «Планета собак»
09.20 «Утренняя почта»
10.15 «Людмила Савелье-

ва. После бала»
11.05 М/ф
11.15 С-ал «Блудные дети»
13.20 Местное время. 

Вести-Москва
13.30 «Честный детектив»
13.55 «Городок». Дайд-

жест
14.25 «Власть факта»
15.10, 01.15 Х/ф «Бродячий 

автобус»
17.05, 02.55 «Субботний 

вечер»

19.00 Вести в субботу
19.45 Х/ф «Испытание 

верностью»
23.25 Х/ф «Любовь при-

ходит не одна»

нтв-МИр
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 «Сегодня»
07.20 «Смотр»
07.55 «Главная дорога»
08.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
09.25 «Русская начинка»
09.55 «Кулинарный 

поединок» с Оскаром 
Кучерой

10.55 «Квартирный 
вопрос»

12.25 Х/ф «Месть»
14.15 «Наши» со Львом 

Новоженовым»
15.25 «Следствие вели..»
16.20 «Очная ставка»
17.20 «Александр 

Журбин. Мелодии на 
память»

18.30 «Профессия - ре-
портёр»

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

20.05 « Русские сенсации». 
Информационный 
детектив

21.00 «Ты не поверишь!»
21.55 «Луч света»
22.25 Фильм «Кто поджёг 

хромую собаку» из 
цикла «Важняк»

00.10 С-ал «Шериф». 
«Ловушка» (заключи-
тельная)

01.55 «Музыкальный 
ринг». Валерия - 
Валерия

03.20 «Жестокие души». 
Генрих Гиммлер и 
Адольф Эйхман

04.15 С-ал «Адвокат». «Ста-
рая любовь», «Седина в 
бороду», «Статья 134»

Первый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости
06.20 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе»
07.55 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.35 «Смешарики»
08.50 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.55 «Кумиры. Олег 

Ефремов»
12.15 «Абракадабра»
18.10 «Да ладно!»
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Певцы на час»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым
23.05 Х/ф «Отчаянная до-

мохозяйка»
00.55 Х/ф «Семья Ива-

новых»
02.30 Х/ф «Где вы, ры-

цари?»
03.40 Х/ф «Мечта»

Первый Канал. СнГ
03.00, 07.00, 09.00 Новости
03.10 «Михаил Жванец-

кий. «Тщательнее надо, 
ребята»

04.00 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе»

05.25 «Играй, гармонь 
любимая!»

06.00 Умницы и умники
06.45 «Слово пастыря»
07.15 Смак
07.45 «Кумиры. Олег 

Ефремов»
08.45 «Смешарики»
09.15 «Абракадабра»
14.05, 15.15 С-ал «Хиро-

мант. Линии судеб»
15.00 Вечерние новости
16.20 «Да ладно!»
16.50 «Человек и закон»
18.00 «Время»
18.20 «Сегодня вечером»
19.50 Х/ф «Отчаянная до-

мохозяйка»
21.35 Х/ф «Благодаря Винн-

Дикси»
23.20 Х/ф «Семья Ива-

новых»
00.55 Х/ф «Мечта»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «М/фы» 
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 «2012» 
10.00, 11.00 С-ал «Из жизни 

капитана Черняева» ф.2 
12.00 «В Нью-Йорке с 

В.Топаллером»
13.00 Х/ф «Хроника 

пикирующего бомбар-
дировщика» 

14.30 «Живое слово»
15.00, 02.00 С-ал «Жизнь и 

смерть Лёньки Панте-
леева» 7 серия 

16.00, 01.00 «Американ-

ский ликбез» «Первые 
штаты Америки. 
Введение»

16.30 «Эхо недели»
17.00, 05.00 С-ал «Агент-

ство «Золотая пуля»» 
18.00 «Код доступа»
19.00 «Цена победы»
20.00, 22.00 С-ал «Из жизни 

капитана Черняева» ф.3 
21.00 «Израиль за не-

делю»
23.00 Х/ф «Двадцать дней 

без войны»  М/фы 
01.30 «М/фы для взрос-

лых» 
03.00 Х/ф «Хроника пики-

рующего бомбардиров-
щика»  М/фы 

TBI
06.30 Благая весть с Риком 

Реннером
07.00, 10.00, 16.30 Вокруг 

света
07.45 Цивилизация. Био-

террор. Правда
09.00, 14.00 Правдивые 

истории. Охота за Крас-
ным Октябрем с.1

09.30 Великие истории 
любви 20 века. Джекки 
и Джон Кеннеди

11.00, 17.30 Вкус Европы
11.30 World Stories. Между-

народные корреспон-
денты

12.00 «Тендер News» с На-
тальей Седлецкой

12.30, 20.30 Семь чудес 
Украины

13.00 Здоровая жизнь с 
Ириной Трухачевой

13.30 Деловая кухня
14.30 Музыка для 

взрослых
18.15 Цивилизация. Лю-

бимый принц Гитлера
19.30 Безумная неделя
20.40 Игра в слова и не 

только
21.30 «Campus 3.0». Уни-

верситеты VS политики
22.30 Jazz с Алексеем 

Коганом
23.30 Великие истории 

любви 20 века. Аристо-
тель Онассис и Мария 
Каллас

00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.00 Клипы Jazz с Алексе-

ем Коганом
04.30 Х/ф «Роза» (1)

тв Центр
04.00 Марш-бросок 
04.30 М/ф «Две сказки», «С 

бору по сосенке»
05.10 Х/ф «Похищение 

«Савойи». 
06.40 АБВГДейка
07.05 «День аиста» 
07.30 Православная 

энциклопедия 
08.00 Д/ф «Кит-убийца». 
08.45 Детский фестиваль в 

«Орлёнке»
09.20 Х/ф «Там, на неведо-

мых дорожках..»
10.30, 16.30, 18.00, 22.55 

События
10.50 Городское собрание 
11.35 Х/ф «Ночное проис-

шествие». 
13.20 Х/ф «Парижские 

тайны». 
15.25 «День Города». 

Телеигра. 
16.45 Петровка, 38 
17.00 С-ал «Расследования 

Мердока». 
18.05 Х/ф «Эгоист». 
20.00 «Постскриптум»
21.00 С-ал «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». 
23.15 «Культурный 

обмен» 
23.45 Х/ф «Предчувствие». 
01.40 Х/ф «Не ходите, 

девки, замуж!». 

Энтер-ФИльМ
05.45 Советские М/фы
07.45 Вокруг смеха
09.25, 10.30 Д/ф о кино
11.35 Х/ф «Деревенский 

детектив»
13.20 Х/ф «Анискин и 

Фантомас»
16.05 Х/ф «И снова Ани-

скин»
20.10 Х/ф «В последнюю 

очередь»
22.00 Х/ф «Бассейн смерти»
23.55 Х/ф «Призрак любви»
01.40 Киноляпы
03.00 Саундтреки

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Трагико-

медия «Душка» 
11.00, 19.00, 03.00 Комедия 

«Мой единственный» 
12.55, 20.55, 04.55 Триллер 

«Спасибо за шоколад» 
14.40, 22.40, 06.40 Драма 

«Сталинград» 

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф «Ког-

да я стану великаном». 
06.25, 10.25, 14.25 Мульт. 

с-ал «Чебурашка» ф.2. , 
м/ф «Карандаш и Кляк-
са - веселые охотники». 

07.00, 11.00 Мульт. 
с-ал «Магия».  м/ф 
«Лабиринт. Подвиги 
Тесея».  м/ф «Золотой 
цыплёнок». 

08.00, 12.00 «Азбука-
малышка» , м/ф «Глаша 
и Кикимора». «Веселая 
карусель» 19. «Зер-
кальце». 

15.00 Х/ф «В одно прекрас-
ное детство». 

16.10 Мульт. с-ал «Шапо-
кляк» ф.3. , м/ф «Серый 
волк энд Красная 
Шапочка». 

17.00 Х/ф «Самый силь-
ный». 

18.20 М/ф «Аргонавты». 

наше КИно
07.00 «Порожний рейс» 
09.00 «Полеты во сне и 

наяву» 
11.00 «Сыщик Петербург-

ской полиции» 
13.00 «Цыган» 
14.30 «Одно воскресенье» 
16.00 «Здравствуйте, 

доктор!»
17.30 «Кошмар в сумас-

шедшем доме» 
19.00 «Вторжение» 
21.00 «Ловкач и Хиппоза» 
23.00 «Экстрасенс» 
01.10 «- я вас дождусь..»
02.30 «Каин XVIII» 
04.00 «Володя большой, 

Володя маленький» 
05.30 «Приют комеди-

антов» 

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Заключённый R» 
08.00 Х/ф «Мои ночи пре-

краснее ваших дней» 
10.00, 02.00 Х/ф «Любовь 

и пицца» 
12.00, 04.00 Х/ф «Соблазн» 
14.10 Х/ф «Конформист» 
16.10 Х/ф «Тайна красной 

планеты» 
18.00 Х/ф «Призрак» 
20.15 Х/ф «Наперегонки с 

луной» 
22.15 Х/ф «Уловка.44» 
00.00 Х/ф «Доктор Кинси» 

ноСтальГИЯ
05.00 Д/ф «Рассказ о 

третьем Всесоюзном 
фестивале молодежных 
театров» 

06.40 «Бушует «Марга-
рита» 

08.00, 14.00 «Тридцать лет 
спустя» 

09.00, 03.00 «Рожденные 
в СССР» 

10.00 «Взгляд» 
11.00 «Творческий вечер 

Аркадия Арканова» 
12.05 «Утренняя почта» 
12.40 Телеспектакль 

«Повести Белкина. 
Выстрел» 

15.00 «Колба времени» 
16.00 «Мелодии давних 

лет» 
17.00 «До и после..» 
18.10 «Голубой огонек» 
18.50 «Песня-71» 
19.45 «Очевидное - не-

вероятное» 
21.00 Х/ф «Таня» 
23.00 Д/ф «У нас в Москве» 
23.30 «Дайте миру шанс» 
00.05 «Пока все дома» 
00.40 Х/ф «Судьба барабан-

щика» 
02.00 «Г. Вишневская. О 

любви» 

телеКлуБ
19.00 С-ал «На углу у Па-

триарших-2». 2 серия 
20.00 С-ал «Опергруппа». 

ф.1. «Ордер на распра-
ву». 1 серия 

21.00 С-ал «Защина Краси-
на». 6 серия 

22.00 Х/ф «Юркины рас-
светы». 3 серия 

23.30 Х/ф «Юркины рас-
светы». 4 серия 

01.00 С-ал «На углу у Па-
триарших-2». 3 серия 

02.00 С-ал «Опергруппа». 
ф.1. «Ордер на распра-
ву». 2 серия 

03.00 С-ал «Защина Краси-
на». 7 серия 

TV 1000
03.00 Комедия «Любовь со 

словарем»
04.50 Приключения 

«Фантом»
07.00 Драма «Умереть 

заново»
09.10 Драма «Учитель на 

замену»
11.10 Боевик «Зона вы-

садки»
13.00 Драма «Магнолия»
17.00 Боевик «Мисс Конге-

ниальность»
19.00 Драма «Вики Кристи-

на Барселона»
21.00 Драма «Я так давно 

тебя люблю»
23.10 Драма «Переправа»
01.10 Боевик «Час пик»

«2+2»
06.00 Телемагазин
08.00, 08.40, 09.25 Мульт. 

с-ал «Бюро сверхъесте-
ственных расследова-
ний» (1)

09.50 «Проспорт»
09.55, 11.00, 12.05 С-ал 

«Охотники за древ-
ностями» (1)

13.10 Х/ф «Эльдорадо. 
Храм Солнца» (1)

15.20 Х/ф «Эльдорадо. 
Город золота» (1)

17.20 ЧУ 10 тур. Волынь - 
Таврия

19.30 Х/ф «Власть огня» (1)
21.55 Новое Улётное 

видео по-русски
23.00 С-ал «Спартак. Кровь 

и песок» (3)
00.05, 01.05 С-ал «Секрет-

ные материалы-7» (2)
01.55 Х/ф «Основной 

инстинкт» (3)
03.55 С-ал «Основные 

цвета» (2)

TV1000 AcTIon
04.00 Ф/ужасов «Акуло-

осьминог»
06.00 Боевик «Часовой 

механизм»
08.00 Триллер «Снайпс»
10.00 Боевик «Чудеса 

(Крестный отец из 
Кантона)»

12.15 Триллер «Горячие 
новости»

14.00 Комедия «Ледяной 
урожай»

16.00 Приключения 
«Синдбад и Минотавр»

17.40 Ф/ужасов «Мгла»
20.00 Х/ф «Крутой по-

ворот»
22.10 Триллер «Часы от-

чаяния»
00.00 Мягкая эротика 

«Моменты страсти»
01.30 Мягкая эротика 

«Джессика»

доМ КИно
03.00 С-ал «Есенин», 9 

серия 
03.55 С-ал «Вызов», закл. 
05.30 Комедия «Неулови-

мая четверка» 
07.45 Драма «Убийство на 

улице Данте» 
09.25 Мюзикл «Принцесса 

цирка»
11.55, 02.55 «Окно в кино»
12.00 Х/ф «Дверь»
12.10 Драма «Стакан воды»
14.20 Драма «Брестская 

крепость» 
16.35 Комедия «Карнавал»
19.05 С-ал «Есенин», 10 

серия 
20.00 Комедия «Убить 

карпа»
21.35 Приключения 

«Время-не-ждёт»
00.10 Фильм-катастрофа 

«Поезд вне распи-
сания» 

01.30 Комедия «Учитель 
пения»

ГуМор тБ
05.00 Комедия «Под-

кидыш»
07.00, 17.10, 22.25 Битва 

анекдотов
07.30, 12.40 Ржаники
08.20, 11.20, 17.45 Смех с 

доставкой на дом
09.50 Комедия «Сильная 

личность из 2-А»
13.00 Гуморины из 

торбины
15.00 Комедия «Красные 

кеды»
18.55 Клуб юмора
20.05 «Милицейская 

академия»
20.40 Комедия «В ожида-

нии любви»

mAXXI-TV
06.30, 17.30, 01.15 

MaxxiМузыка
07.50 «Сбросим лишнее»
08.10 «Сделано руками»
08.50, 18.05 Йога
09.40, 12.30, 14.55 СоюзМ/ф
10.20 «Путеводитель 

выходного дня»
10.50 «Выдающиеся 

мужчины»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.50 «Сейшн»
13.00 Тур-Гламур
15.25 Телеювелирторг
17.55 «Ukrainian Fashion 

Week»
18.55 Х/ф «Сибириада»
21.05 «Женские откро-

вения»
21.55 «Все про все»
22.10 «КиноМакси»
22.50 Х/ф «Остановился 

поезд»

трК «КрИворІЖЖЯ»
19:00 – 19:20 Новости 

регионов
19:20 – 19:35 Календарь 

событий
19:35 – 20:00 Новая волна
20:00 – 20:30 На грани воз-

можного
20:30 – 21:00 Урок для 

родителей

Субота, 29 вересня
Cхід 6.56 Захід 18.40
Тривалість дня 11.44

Схід 18.00 
Захід 6.07

ОвенВіктор, Людмила, Іосиф, Ісаак
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.10, 08.20, 09.00, 

16.25, 23.30 Погода
06.10 М/ф
06.20 Мировой рекорд 

украинской песни
07.15 Моя земля - моя 

собственность
07.30 Сельский час
08.00 Укравтоконтинент
08.25 Полезные советы
08.40 Футбол Украины
09.05 Смешной и еще 

смешнее
09.30 Золотой гусь
09.55 Шаг к звездам. Евро-

видение
10.35 Страну - народу!
10.55 Один на один
12.20 Караоке для 

взрослых
13.10 Шеф-повар страны
14.05 Культурно-художе-

ственный арсенал
16.30 Деловой мир. 

Неделя
17.10 Звезды юмора. 

В.Вишневский, 
братья Пономарен-
ко, А.Ширвиндт, 
М.Державин

18.45 «Мама и сын». 
Концертная программа 
Витаса

20.40 Главный аргумент
20.50 Официальная 

хроника
21.00, 01.20 Итоги недели
21.35 Точка зрения
22.00 Фольк-music
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00 Эра бизнеса. Итоги
23.35 Олимпийский 

вызов
23.50 Д/ф фестиваля «По-

кров» «Путешествие 
в рай»

01.55 Фестиваль «По-
кров». «Блокадная 
вера»

03.15 Х/ф «Брат и сестра»
05.00 Окраина
05.25 «Предвечерье» с Т. 

Щербатюк

Канал «1+1»
06.15 М/ф «Затерянный 

мир» (1)
07.45 М/ф (1)
08.05 «Ремонт +»
09.00 «Лото-Забава»
10.20, 10.45 Мульт. с-ал 

«Чип и Дейл» (1)
11.10 «Кулинарная акаде-

мия. Юлия Высоцкая»
12.00, 04.00 Х/ф «Сахара» 

(1)
14.50 Х/ф «Я, робот» (1)
17.30 Х/ф «Такси - 3» (1)
19.30, 23.30 «ТСН-неделя»
20.15 «Мой сможет 2»
22.15 «Светская жизнь»
00.15 Х/ф «Компенсация» 

(2)
02.15 Х/ф «Ванечка» (1)

Интер
04.55 Мульт. с-ал «Винкс 

2-4» (1)
06.30 «Большой бокс. 

Александр Устинов vs. 
Курбат Пулев»

07.30 «Большой бокс. 
Александр Поветкин vs. 
Хасим Рахман»

08.30 «Глянец»
09.30 «Школа доктора 

Комаровского»
10.05 «ВОСКРЕСЕНЬЕ С 

«КВАРТАЛОМ»»
11.10 «Сваты у плиты»
11.35 Спецпроэкт «Люди 

мира» М. Саакашвили
12.35, 21.00 С-ал «От любви 

до кохання» (1)
20.00, 02.40 «Подробности 

недели»
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.35 Х/ф «Презумпция 

вины» (1)
03.25 Док.С-ал «Жадность»

ICTV
06.25, 06.45 Погода
06.30 Факты
06.50 Квартирный вопрос
07.40 Анекдоты по-

украински
08.15 Дача
08.45 Смотреть всем!
09.50 ОлимпиЛяпы
11.00 Козырная жизнь
12.00 Другой футбол
12.25 Спорт

12.30 Максимум в Украине
13.50 Х/ф «Кто я?»
16.40 Х/ф «Час пик»
18.45 Факты недели
19.30 Х/ф «Час пик-2»
21.25 Х/ф «Час пик-3»
23.20 Наша Russia
00.15 Х/ф «Отчаянный 

мститель». (2)
02.10 Интерактив. Еже-

недельник
02.25 Х/ф «Люблю тебя, 

чувак». (2)
04.05 ПроЦiкаве
04.25 Свитанок

трК «рудана»
06.00, 08.40 «Бодрое утро»
06.30 «Контакт»
07.00 «В гостях у Ладика и 

Маши»
07.15, 15.35, 20.15 «Рас-

суждалки»
07.25 «Мини-путеше-

ствия»
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 Док.С-ал «Вавилон-

ская башня»
10.00, 22.15 «Кино под 

звёздами»
10.30 «Косметичка»
11.05, 18.25 «Криворiзькi 

глави»
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 «Сельская 

учительница» 1 кате-
гория

18.55 «Шаг навстречу»
19.15 Д/ф «Два життя 

Соломiї»
19.45 «Мир увлечений»
21.10, 02.00 Хит-парад «На 

все 100»
22.00 «Резонанс»
22.25 «Зооквартал»
23.00 «Я i мiй дiм»
00.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
03.00 Док.С-ал
05.00 «Музыкальный 

калейдоскоп»

новый Канал
05.50 С-ал «Последний 

аккорд»
06.40 Снова вместе
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
08.25 Хочешь? Пой!
09.20 Мульт. с-ал «Кунг-фу 

Панда: Удивительные 
легенды»

09.55 Мульт. с-ал «Пингви-
ны из Мадагаскара»

10.20 ЛОЛ
12.05 С-ал «Счастливы 

вместе»
16.25 М/ф «Иван Царевич и 

Серый волк»
18.15 Х/ф «Сокровище 

нации»
21.00 Х/ф «Сокровище на-

ции: Книга Тайн» (2)
23.20 Х/ф «Буря в Арктике» 

(2)
01.20 Спортрепортер
01.25 С-ал «Ясновидящий»
03.00, 04.20 Зона ночi
03.05 Четверта хвиля
04.25 Вище неба
04.55 Митрополит Дми-

тро Могила

СтБ
05.30 «Наши любимые М/

фы: Жил-Был пес, Бобик 
в гостях в Барбоса, 
Пес в сапогах, Тайна 
третьей планеты»(1)

07.00 Х/ф «Запасной 
игрок»(1)

08.45 «Завтрак с Юлией 
Высоцкой»

08.55 «Едим дома»
10.05 «Караоке на Май-

дане»
11.10 «МастерШеф - 2»
15.05 «Х-Фактор - 3»
19.05 «Экстрасенсы ведут 

расследование»
20.10 Х/ф «Обучаю игре на 

гитаре»(1)
00.20 «Невероятные 

истории любви»
01.25 Х/ф «Акселератка»(1)
02.55 Ночной эфир

тонИС
06.00, 04.10 Чудаки
06.30 М/фы
06.45 От Февральской ре-

волюции до Октябрь-
ской контрреволюции

07.35, 20.35 Светские 
хроники

08.00 Социальный пульс 
выходных

08.40, 12.20, 16.05, 18.55, 
20.05 Погода

09.00 Лев Дуров. Я всегда 
напевал, когда хочется 
выть

10.00, 02.55 Ронин. 
Ток-шоу с Дмитрием 
Выдриным

10.40 Ф-стиль
11.10 Мыльные оперы в 

природе
12.25 Х/ф «Печки-лавочки» 

(1)
14.55 За семь морей
15.30 Арт City
15.55, 20.00 Цивилизация 

Incognita
16.50, 04.30 Неизвестная 

планета
17.55, 02.10 Будь в курсе!
18.30, 02.30 Мир за неделю
19.00, 05.20 Император-

ский поезд
20.10 Кумиры
21.00 Прощай! Прости.. 

ХХ век
22.05 11 сентября. Самый 

большой провал ЦРУ
23.00 Кинофан: Х/ф 

«Отец» (2)
00.40 Х/ф «Желание 

Энтони» (3)
03.25 Социальный статус: 

ваши права

тет
06.00 ТЕТ
06.20 Мульт. с-ал «Пере-

мена» (1)
06.45 Мульт. с-ал «Ллойд в 

космосе» (1)
07.10 Мульт. с-ал «Лунтик» 

(1)
07.35 Твинисы
07.55 Телепузики
08.35 Лентяево
09.00 Мультик с Лунтиком
09.35 Мульт. с-ал «Черный 

плащ» (1)
10.00 М/ф «Незнайка на 

Луне» (1)
10.15 М/ф «Покемон на-

всегда» (1)
12.00 Х/ф «Агент Коди 

Бэнкс 2. Пункт назначе-
ния - Лондон» (1)

14.00 Алё, директор?!
15.00 Х/ф «Оптом дешевле 

2» (1)
17.00 Х/ф «Фантастическая 

четвертка 2. Вторжение 
Серебряного Серфера» 
(1)

19.00 Мистер Трололо
19.50 БарДак
20.50 Даешь молодежь!
21.55 Слава со Славеком 

Славиным
22.00 Х/ф «Выпускной» (2)
23.45 С-ал «Ходячие мерт-

вецы» 15 серия (3)
01.35 Дурнев + 1
02.00 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00, 04.40 Серебряный 

апельсин
06.30 События
06.50 Х/ф «Близнецы» (1)
09.00 Добро пожаловать
10.00 Герои экрана
11.00, 03.50 С-ал «Дорож-

ный патруль - 10» (1)
13.00 С-ал «Преступление 

будет раскрыто» (1)
15.00, 20.30 С-ал «Интер-

ны» (1)
16.00 С-ал «Бигль» (1)
18.00, 19.30 С-ал «Средство 

от смерти» (1)
19.00, 03.30 События 

недели
22.15 Ток-шоу «Великий 

футбол»
00.15 С-ал «Ментовские 

войны - 5» (2)
02.10 Х/ф «Царство гаргу-

лий» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 00.00 «Киев-

ское время»
06.45, 07.10, 08.25, 18.55, 

23.35, 00.20, 03.20 
«Время спорта»

06.50, 07.15, 08.10, 08.55, 
10.55, 11.15, 13.10, 14.10, 
14.55, 16.10, 17.10, 17.50, 
19.20, 00.25, 00.40, 
03.25, 06.25 «Погода»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00, 04.00, 05.00 
«Время новостей»

07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15 «Бизнес-
время»

07.30 «Клуб 700»
08.30 «Феерия путеше-

ствий»

09.10 «Окно в Америку»
09.35, 15.15 «Политическая 

кухня»
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»

20.50, 02.20, 03.30, 06.20 
«Тема недели»

21.00, 02.25 «Время: итоги»
21.40 «Время-тайм»
22.00 «Территория за-

кона»
22.35 «Кино с Яниной Со-

коловой»
23.40 «Рекламная кухня»
00.30, 03.35, 04.35 «Обзор 

прессы»
03.00 «Время-Тайм»
03.40 «Територия закона»
04.30 «Хроника недели»
04.40 «Большая политика»

нтн
06.00 «Легенды бандит-

ского Киева»
07.25 С-ал «Однажды в 

Ростове» (1)
11.30 «Легенды уголов-

ного розыска». Под-
жигатель

12.00, 03.10 «Агенты 
влияния»

13.00 С-ал «Раскол»
15.05 С-ал «Крутые берега»
19.00 С-ал «Каменская - 4»
22.50 Х/ф «Ударная группа» 

(2)
00.55 Х/ф «Саблезубая 

тварь» (3)
02.25 «Речовий доказ»
05.10 «Уроки тетушки 

Совы»
05.40 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 М/ф «Меч в камне» (1)
09.00 Мульт. с-ал «Приклю-

чения мишек Гамми» (1)
10.00 М/фы
10.15 Х/ф «Последний 

телегерой» (1)
12.15 «Реальные девчон-

ки» (1)
14.10 «Дом на зависть 

всем»
15.10 С-ал «Самая краси-

вая» (1)
19.00 «КВН»
21.40 С-ал «Сверхъесте-

ственное» (2)
00.00 С-ал «Корабль»
01.25 Х/ф «Легенда о трёх 

ключах» 2,3сс
04.25 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.50 С-ал «Последний 

аккорд»
06.40 Снова вместе
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
08.25 Хочешь? Пой!
09.20 Мульт. с-ал «Кунг-фу 

Панда. Удивительные 
легенды»

09.55 Мульт. с-ал «Пингви-
ны из Мадагаскара»

10.20 «Бюро адвокатских 
расследований»

10.40 «Родительский 
клуб»

11.00 «Просто собака»
11.30 «Свадебные 

хлопоты»
12.05 С-ал «Счастливы 

вместе»
16.25 The Maneken 

«Soulmate Sublime»
17.30 «36,6»
18.00 «О рыбалке всерьез»
18.30 «Реальный отпуск»
19.00 «Новости недели»
19.40 «Рекламная кухня»
20.00 «Автострасти с 

Ларисой Максименко»
20.30 «Дело вкуса»
21.00 «Перевоплоще-

ние»
21.40 Х/ф «Сокровище на-

ции. Книга Тайн»
23.20 Х/ф «Буря в Арктике»
01.20 Спортрепортер
01.25 С-ал «Ясновидящий»
03.00, 04.20 Зона ночi
03.05 Четверта хвиля
04.25 Вище неба
04.55 Митрополит Дми-

тро Могила
05.20, 05.55 Зона ночi 

Культура
05.25 SOLO-MEA

Планета-СнГ
05.00 «Вся Россия»
05.10 Х/ф «Испытание 

верностью»
08.35 «Сам себе режиссер»
09.20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя 
в городе

10.00, 13.00 Вести

10.15 «Смехопанорама»
10.45 «В мире животных»
11.15 С-ал «Блудные дети»
13.20 Местное время. 

Вести-Москва
13.30, 03.25 «Юрий Лю-

бимов»
14.15 «Городок»
15.10 Х/ф «Прощание с 

Петербургом»
17.05 Большой празднич-

ный концерт
19.00 Вести недели
20.30 Х/ф «Осенний лист»
22.20 «Воскресный 

вечер»
00.10 Х/ф «Последний 

забой»
01.50 Х/ф «Жаркий ноябрь»
04.10 «Городок». Дайд-

жест

нтв-МИр
07.00, 09.00, 12.00, 15.00 

«Сегодня»
07.20 «Сказки Баженова». 

«Бедная мыша» 3 часть
07.50 «Живут же люди!». 

Леонид Ярмольник
08.20 «Их нравы»
09.20 «Первая передача». 

Автомобильная про-
грамма

09.50 «Эксклюзив». «Един-
ство места.. Галина 
Анисимова»

10.20 «Едим дома!»
10.55 «Дачный ответ»
12.25 Х/ф «Ты мне снишь-

ся..»
14.10 «Развод по-русски»
15.25 «Следствие вели..»
16.20 «И снова здрав-

ствуйте!»
17.20 «Золотая пыль»
18.00 «Сегодня. Итоговая 

программа» с Кирил-
лом Поздняковым

19.00 «Чистосердечное 
признание», «Чистосер-
дечное признание»

20.35 «Тайный шоу-
бизнес»

21.35 «Метла». Ток-шоу 
Наталии Метлиной

22.30 Фильм «Смертники 
подземелья» из цикла 
«Важняк»

00.20 Х/ф «Заза»
02.10 «Тодес. Юбилейный 

концерт»
04.05 «Кремлёвские 

похороны. Лаврентий 
Берия»

Первый Канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «Шумный день»
08.05 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. 

ПИН-код»
08.50 «Здоровье»
10.10 «Непутевые за-

метки»
10.35, 04.05 «Пока все 

дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «С Любимовым не 

расставайтесь..»
13.20 С-ал «Опережая 

выстрел»
17.10 «Большие гонки. 

Братство колец»
18.55 «Большая разница» 

в Одессе. Фестиваль 
юмора

21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Настя». Вечернее 

шоу
23.05 «Красная звезда»
00.30 Х/ф «Дети понедель-

ника»
02.00 С-ал «Сердце Марии»
02.50 Х/ф «Леди Макбет 

Мценского уезда»

Первый Канал. СнГ
02.50, 03.10 М/ф «Монстры 

против пришельцев»
03.00, 07.00, 09.00 Новости
04.25 Х/ф «Молодые люди»
05.35 «Служу Отчизне!»
06.05 «Здоровье»
07.15 «Непутевые за-

метки»
07.30 «Пока все дома»
08.15 Фазенда
08.45 «Смешарики. 

ПИН-код»
09.15 «С Любимовым не 

расставайтесь..»
10.15 С-ал «Опережая 

выстрел»
14.25 «Большие гонки. 

Братство колец»
16.00 «Большая разница»
18.00 «Время»
19.00 «Настя». Вечернее 

шоу
20.00 «Красная звезда»
21.20 Х/ф «Дети понедель-

ника»
22.55 Х/ф «Гражданин 

Лешка»
00.20 Х/ф «Дорога домой»

RTVI
06.00 «М/фы» 
07.00 Х/ф «Камертон», 2 

серии. 
09.00 «Сканер» 
10.00, 11.00, 20.00, 22.00 

С-ал «Из жизни капита-
на Черняева» ф.3 

12.00 «Страна и люди»

13.00 Х/ф «Плохой хоро-
ший человек»  М/фы 

15.00, 02.00 С-ал «Жизнь и 
смерть Лёньки Панте-
леева» 8 серия 

16.00, 01.00 «Арт-
навигатор»

16.30 «Euromaxx. Окно в 
Европу» 4 выпуск

17.00, 05.00 С-ал «Агент-
ство «Золотая пуля»» 

18.00 Д/ф «Список Кисе-
лёва» 

19.00 «Грани недели» 
21.00 «В Нью-Йорке с 

В.Топаллером»
23.00 Х/ф «Сладкая женщи-

на»  М/фы 
01.30 «М/фы для взрос-

лых» 
03.00 Х/ф «Плохой хоро-

ший человек»  М/фы 

TBI
07.00, 10.00, 16.30 Вокруг 

света
07.45 Цивилизация. Лю-

бимый принц Гитлера
09.00, 14.00 Правдивые 

истории. Охота за Крас-
ным Октябрем с.2

09.30 Великие истории 
любви 20 века. Аристо-
тель Онассис и Мария 
Каллас

11.00 Ювелир ТВ
12.00 Семь чудес Украины
12.10 Игра в слова и не 

только
13.00 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
13.30 Деловая кухня
14.30 Вечер с Николаем 

Княжицким
17.30 Вкус Европы
18.15 Цивилизация. Кейт. 

Создание иконы
19.30 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
20.00 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
20.30 Итоги с Вахтангом 

Кипиани
21.30 Выборы 2012. С 

другой стороны
22.30 Jazz с Алексеем 

Коганом
23.30 Великие истории 

любви 20 века. Джекки 
и Джон Кеннеди

00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.00 Клипы Jazz с Алексе-

ем Коганом
04.30 Х/ф «Соврала» (1)

тв Центр
04.05 Х/ф «Там, на неведо-

мых дорожках..»
05.15 Х/ф «Ученик лекаря». 
06.25 Крестьянская 

застава 
06.55 «Взрослые люди» 
07.30 «Фактор жизни» 
08.00 «Врача вызывали?» 
08.45 Наши любимые 

животные
09.15 «Барышня и 

кулинар» 
09.45 «Сто вопросов 

взрослому» 
10.30, 22.50 События
10.45 Х/ф «Драгоценный 

подарок». 
12.15 Х/ф «Моя морячка». 
13.50 Московская неделя
14.25 «Города мира. 

Милан» 
15.00 Петровка, 38 
15.15 «Роберт Рожде-

ственский. Жил я впер-
вые на этой земле». 
Концерт. 

16.25 Х/ф «Белый налив». 
20.00 «В центре событий»
21.00 С-ал «Чисто англий-

ское убийство». 
23.10 «Временно досту-

пен». Леонид Агутин. 
00.10 Х/ф «Турнир на вы-

живание». 
02.00 Х/ф «Эгоист». 
03.50 Д/ф «Леонид Броне-

вой. А вас я попрошу 
остаться». 

Энтер-ФИльМ
05.45 Советские М/фы
07.45 Вокруг смеха
09.25, 10.30 Д/ф о кино
11.35 Х/ф «Визит к Мино-

тавру»
19.10 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство»
22.35 Х/ф «Призрак любви»
00.20 Х/ф «Бассейн смерти»
02.15 Киноляпы
03.25 Саундтреки
04.35 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Комедия 

«Душевная кухня» 
10.45, 18.45, 02.45 Комедия 

«Больше, чем друг» 
12.35, 20.35, 04.35 Мело-

драма «Пианино» 
14.40, 22.40, 06.40 Драма 

«Флэйм и Цитрон» 

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф 

«В одно прекрасное 
детство». 

06.10, 10.10, 14.10 Мульт. 

с-ал «Шапокляк» ф.3. , 
м/ф «Серый волк энд 
Красная Шапочка». 

07.00, 11.00 Х/ф «Самый 
сильный». 

08.20, 12.20 М/ф «Арго-
навты».  м/ф «Колы-
бельная». 

15.00 Фильм-сказка 
«Аленький цветочек». 

16.10 Мульт. с-ал «Чебу-
рашка идет в школу» 
ф.4. , м/ф «Вася и 
динозавр». «Про беге-
мота, который боялся 
прививок». «Волк и 
теленок». 

17.00 М/ф «Поди туда - не 
знаю куда». 

18.00 М/ф «Краса нена-
глядная». 

наше КИно
07.00 «Вторжение» 
09.00 «Ловкач и Хиппоза» 
11.00 «Экстрасенс» 
13.10 «Я вас дождусь..»
14.30 «Каин XVIII»
16.00 «Володя большой, 

Володя маленький» 
17.30 «Приют комеди-

антов» 
19.00 «Долгие проводы» 
21.00 «Мафия бессмертна» 
23.00 «Строгая мужская 

жизнь» 
01.00 «Боксеры» 
02.30 «Лавка «Рубинчик 

и..» 
04.00 «За кем замужем 

певица?» 
05.30 «Грешник» 

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Конформист» 
08.00 Х/ф «Тайна красной 

планеты» 
10.00, 02.00 Х/ф «Призрак» 
12.15 Х/ф «Наперегонки с 

луной» 
14.15 Х/ф «Уловка .44» 
16.00, 04.15 Х/ф «Двое в 

дороге» 
18.00 Х/ф «Гангстеры» 
20.00 Х/ф «Разумное со-

мнение» 
22.00 Х/ф «Американский 

жиголо» 
00.00 Х/ф «Патагония» 

ноСтальГИЯ
05.00 «Творческий вечер 

Аркадия Арканова» 
06.05 «Утренняя почта» 
06.40 Телеспектакль 

«Повести Белкина. 
Выстрел» 

08.00, 02.00 «Тридцать лет 
спустя» 

09.00 «Колба времени»
10.00 «Мелодии давних 

лет» 
11.00 «До и после..» 
12.10 «Голубой огонек» 
12.50 «Песня-71» 
13.45 «Очевидное - не-

вероятное» 
15.00 Х/ф «Таня» 
17.00 «Поле чудес» 
18.00, 03.00 «Рожденные 

в СССР» 
19.00 «Вечер в Государ-

ственном академи-
ческом театре им. 
Вахтангова» 

20.00 «Театральные 
встречи» 

21.50 «Балет Игоря Мои-
сеева» 

23.00 Д/ф «Рассказ о 
третьем Всесоюзном 
фестивале молодежных 
театров» 

00.40 «Бушует «Марга-
рита» 

04.00 «Взгляд» 

телеКлуБ
19.00 С-ал «На углу у Па-

триарших-2». 3 серия 
20.00 С-ал «Опергруппа». 

ф.1. «Ордер на распра-
ву». 2 серия 

21.00 С-ал «Защина Краси-
на». 7 серия 

22.00 Х/ф «Юркины рас-
светы». 4 серия 

23.30 Х/ф «Грядущему 
веку». 1 серия 

01.00 С-ал «На углу у Па-
триарших-2». 4 серия 

02.00 С-ал «Опергруппа». 
ф.1. «Ордер на распра-
ву». 3 серия 

03.00 С-ал «Защина Краси-
на». 8 серия 

TV 1000
03.00 Драма «Умереть 

заново»
05.10 Драма «Магнолия»
09.00 Боевик «Зона вы-

садки»
10.55 Боевик «Цена 

страха»
13.05 Боевик «Мисс Конге-

ниальность»
15.00 Драма «Вики Кристи-

на Барселона»
16.50 Драма «Я так давно 

тебя люблю»
19.00 Боевик «Прямая и 

явная угроза»
21.40 Боевик «Игры 

патриотов»

23.50 Боевик «Час пик»
01.30 Боевик «Час пик 2»

«2+2»
06.00, 05.00 Телемагазин
08.00 Журнал Лиги Чемпи-

онов УЕФА 2012-2013
08.45, 09.30 Мульт. с-ал 

«Бюро сверхъесте-
ственных расследова-
ний» (1)

10.00, 11.05, 12.10 С-ал 
«Охотники за древ-
ностями» (1)

13.15 «Невольники 
Вселенной»

14.50 «Акулы»
15.55 «Параллельные 

миры»
17.20 ЧУ 10 тур. Кривбасс - 

Металлург 3
19.30 ЧУ 10 тур. Карпаты - 

Арсенал
21.30 ПРОФУТБОЛ
22.40, 00.05 С-ал «Спартак. 

Кровь и песок» (3)
01.15 Х/ф «Вирус» (2)
02.50 Х/ф «Черный пес» (2)
04.30 Сумасшедшая 

скрытая камера

TV1000 AcTIon
04.00 Боевик «Чудеса 

(Крестный отец из 
Кантона)»

06.30 Драма «Барбаросса»
10.00 Комедия «Ледяной 

урожай»
12.00 Приключения 

«Синдбад и Минотавр»
13.50 Ф/ужасов «Мгла»
16.10 Боевик «Орки»
18.00 Ф/ужасов «Грузовик-

призрак»
20.00 Комедия «Секс и 101 

смерть»
21.50 Х/ф «Крутой по-

ворот»
00.00 Мягкая эротика 

«Джессика»
01.30 Мягкая эротика 

«Безбашенные кра-
сотки»

доМ КИно
03.00 С-ал «Есенин», 10 

серия 
03.50 Комедия «Убить 

карпа»
05.30 Приключения 

«Прорыв» 
06.50 Мюзикл «На под-

мостках сцены»
08.15 Детектив «Кольцо из 

Амстердама» 
09.45 Х/ф «Затишье»
11.55, 19.00, 02.55 «Окно 

в кино»
12.00 Драма «Раскалённая 

суббота» 
13.45 Комедия «Три дня в 

Москве»
16.00 Мелодрама «Найдё-

ныш-3» 
19.05 С-ал «Есенин», закл. 
20.00 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
22.20 Драма «Морфий» 
00.15 Драма «Это было 

прошлым летом»

ГуМор тБ
05.00 Комедия «Свинарка 

и пастух»
07.00, 17.10, 22.25 Битва 

анекдотов
07.30, 12.40 Ржаники
08.20, 11.20, 17.45 Смех с 

доставкой на дом
09.50 Комедия «Остров 

ржавого генерала»
13.00 Гуморины из 

торбины
15.00 Комедия «Аленький 

цветочек»
18.55 Клуб юмора
20.05 «Милицейская 

академия»
20.40 Комедия «Добро по-

жаловать в Эдельвейс»

mAXXI-TV
06.30, 17.50, 23.55 

MaxxiМузыка
07.50 «Сбросим лишнее»
08.10 «Сделано руками»
08.50, 18.30 Йога
09.40, 11.50 СоюзМ/ф
10.20 «Джунгли шоу-

бизнеса»
10.50 «Выдающиеся 

мужчины»
11.00 «Кухня на шпильках»
12.10 «Трудный вопрос»
13.00, 22.05 «Все про все»
14.20 «Фестиваль «ТВ 

Старт»
15.15 Телеювелирторг
17.15 «Тур-Гламур»
18.05 «Ukrainian Fashion 

Week»
19.05 Х/ф «Остановился 

поезд»
21.15 «Женские откро-

вения»
22.10 Портретные очер-

ки. Пласидо Доминго
23.05 «КиноМакси»

трК «КрИворІЖЖЯ»
19:00 – 19:30 День за днем
19:30 – 19:45 Мир про-

фессий
19:45 – 20:00 Украина в 

кадре
20:00 –  20:30 Азбука 

ремёсел
20:30 –  21:00 Путешествия

Неділя, 30 вересня
Cхід 6.57 Захід 18.38
Тривалість дня 11.41

Схід 18.22 Захід 7.15
Повний місяць

ОвенВіра, Надія, Любовь, Софія

ут-1
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СПорт 1

06.15, 18.15 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Твенте - 
Херенвен

08.10, 15.45, 03.20 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

08.45, 03.50 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Зульте Варегем - 
Андерлехт

10.40 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Шеффилд Уэнсдей 
- Болтон

12.40, 00.45 Теннис АТР. St 
Petersburg. Россия. Финал

16.20 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Стандарт - Гент

20.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

21.10 Англия. Обзор Футболь-
ной лиги

21.40 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Блэкпул - Хаддерсфилд 
Таун. LIVE

23.50 WSB Всемирная Серия 
Бокса 2011-2012. 1/2 финала. 
Баку - Милан

05.40 Гольф. Обзор турнира 
Kharkov Open 2012

СПорт 2
06.00, 14.25, 20.50 Футбол. Рос-

сия. Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013

07.55, 16.25, 04.40 Футзал. 
Чемпионат Испании. 2-й тур. 
Каха Сеговия - Гальдар Гран 
Канария

09.50, 02.20 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Твенте - 
Херенвен

11.50 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Зульте Варегем - 
Андерлехт

13.45, 20.15, 04.05 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

18.20 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Стандарт - Гент

22.50 Футбол. Англия. Обзор 
Футбольной лиги

23.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

00.30 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Блэкпул - Хаддерсфилд 
Таун

EurosporT
09.30 Мотоспортивный 

уикенд
09.45, 11.00, 19.15, 01.30 Теннис. 

Турнир WTA. Токио (Япония). 
День 1

14.45, 20.30, 00.30 Снукер. Шан-
хай Мастерс (Китай). Финал

17.00 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Нидерланды. Группо-
вая гонка. Мужчины

18.30, 23.45 Футбол. Евроголы. 
Журнал

21.45 Вот это да!!!
22.00 Про рестлинг. Обзор 

WWE (World Wrestling 
Entertainment)

22.45 Про рестлинг. Vintage 
Collection. США

02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 10.00, 23.15, 01.20, 

03.30 Футбол NEWS
06.15, 12.15 Ливерпуль - МЮ. 

Чемпионат Англии
08.15 Оболонь - Металлист. 

Кубок Украины
10.15, 16.30 Шахтер - Динамо. 

Кубок Украины
14.15 Street Style
14.30 Райо Вальекано - Реал. 

Чемпионат Испании
18.30 Чемпионат Италии. 

Обзор тура. Премьера
19.20 Чемпионат Испании. 

Обзор тура. Премьера
20.20 Чемпионат Германии. 

Обзор тура. Премьера
21.30 Чемпионат Англии. 

Обзор тура. Премьера
22.25 LIVE. Депортиво - Севи-

лья. Чемпионат Испании
00.25, 03.45 Чемпионат Ис-

пании. Обзор тура
01.35 Чемпионат Германии. 

Обзор тура
02.35 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
04.45 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
05.30 Промо + Новости

СПорт 1
06.45 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - 
Фейенорд

08.40, 17.10 Англия. Обзор 
Футбольной лиги

09.15, 17.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

10.20 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Блэкпул - Хаддерсфилд 
Таун

12.15, 02.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Твенте - 
Херенвен

14.15 Теннис АТР. St Petersburg. 
Россия. 1/4 финала. 1матч

19.00 Футзал. Обзор
20.00 Гольф. PGA. The TOUR 

Championship by Coca-Cola 
Обзор

21.00 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

21.40 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Лидс - Эвертон. LIVE

23.50 WSB. Всемирная Серия 
Бокса 2011-2012. Лондон. 
Финал. Москва - Милан

04.30 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Стандарт - Гент

СПорт 2
06.30, 12.00, 02.20 Футбол. Рос-

сия. Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013

08.25 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012, 
22.30 - 2013. Шеффилд 
Уэнсдэй - Болтон

10.20, 04.15 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

11.30, 05.25 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

14.00, 18.30 Футбол. Англия. 
Обзор Футбольной лиги

14.30 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Стандарт - Гент

16.30 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Блэкпул - Хаддерсфилд 
Таун

19.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - 
Фейенорд

21.00 Футзал. Обзор
22.00 Футбол. Россия. Пре-

мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

00.30 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Лидс - Эвертон

EurosporT
09.30, 11.00, 19.45, 01.30 Теннис. 

Турнир WTA. Токио (Япония). 
День 2

14.45 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 17 лет. 
Азербайджан. Групповой 
этап. США - Гамбия

17.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 17, 00.45 
лет. Азербайджан. Группо-
вой этап. Германия - Гана

18.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 17 лет. 
Азербайджан. Групповой 
этап. Бразилия - Япония

19.00 Футбол. Евроголы. 
Журнал

21.00 Бокс. Бой за интерконти-
нентальный титул по версии 
IBF в тяжелом весе

22.00 Бокс. Бой за звание чем-
пиона мира по версии WBO 
в среднем весе

00.00, 02.15 Мотоспортивный 
уикенд

00.15 Австоспорт. Супер тро-
фей Ламборгини. Германия

02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 00.40, 02.55 Футбол 

NEWS
06.10, 13.00, 17.50 Чемпионат 

Испании. Обзор тура
07.05, 10.55, 14.45, 19.50, 23.40, 

04.10 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

08.15 Депортиво - Севилья. 
Чемпионат Испании

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE

10.15, 14.00, 17.05, 20.50 Чемпи-
онат Италии. Обзор тура

11.55, 16.00, 18.50, 03.10 Чемпи-
онат Германии. Обзор тура

21.40 LIVE. Фиорентина - Ювен-
тус. Чемпионат Италии

00.55 Шахтер - Динамо. Кубок 
Украины

05.10 Промо + Новости

СПорт 1
06.25 Гольф. Обзор турнира 

Kharkov Open 2012
07.30, 19.00 Англия. Обзор 

Футбольной лиги
08.00, 16.20 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Обзор

08.35 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Шеффилд Уэнсдей 
- Болтон

10.35, 19.35, 04.50 Футбол. 
Англия. Кубок Лиги. Лидс - 
Эвертон

12.30 Футзал. Обзор
13.30 Теннис АТР. St Petersburg. 

Россия. 1/4 финала. 2матч
17.00 Футбол. Англия. nPower 

Championship. Сезон 2012-
2013. Блэкпул - Хаддерсфилд 
Таун

21.40 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Манчестер Юнайтед - 
Ньюкасл. LIVE

23.50 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Вест Бромвич - Ли-
верпуль

01.45 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013

03.35 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

СПорт 2
06.00, 02.05 Футзал. Чемпионат 

Испании. 2-й тур. Каха Сего-
вия - Гальдар Гран Канария

07.55, 16.50 Футбол. Англия. 
Кубок Лиги. Лидс - Эвертон

09.50, 18.50 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Обзор

10.25, 03.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - 
Фейенорд

12.25, 19.20 Футбол. Англия. 
Обзор Футбольной лиги

12.55 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012 
- 2013. Шеффилд Уэнсдэй 
- Болтон

14.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Твенте - 
Херенвен

19.55 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Блэкпул - Хаддерсфилд 
Таун

21.55 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Вэст Бромвич - Ливер-
пуль. LIVE

00.10 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Манчестер Юнайтед 
- Ньюкасл

EurosporT
09.30, 11.00, 01.45 Теннис. 

Турнир WTA. Токио (Япония). 
День 3

14.45 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 17 лет. 
Азербайджан. Групповой 
этап. Мексика - Бразилия

17.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 17 лет. 
Азербайджан. Групповой 
этап. Уругвай - Гана

18.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 17, 01.00 
лет. Азербайджан. Группо-
вой этап. Китай - Германия

20.00 Футбол. Next Gen Series. 
Интер Милан - Боруссия 
Дортмунд

22.00, 23.55 Бизнес класс. Журнал
22.05, 23.50 Избранное по 

средам
22.10 Новости конного спорта
22.15 Гольф. USPGA. The Tour 

Champ
23.00 Гольф. Европейский тур. 

Женщины. Spanish Open
23.10 Гольф клуб. Новости 

гольфа
23.15 Парусный спорт. MOD70
23.45 Яхт клуб. Новости парус-

ного спорта
00.00 Все виды спорта. Кампус. 

Журнал
00.30 Автоспорт. Чемпионат 

мира в классе Туринг. Журнал

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 00.40, 02.55 Фут-

бол NEWS
06.15, 04.10 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
07.00 Чемпионат Германии. 

Обзор тура
08.15, 17.30, 00.55 Фиорентина - 

Ювентус. Чемпионат Италии
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE
10.15 Оболонь - Металлист. 

Кубок Украины
12.15 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
13.15 Шахтер - Динамо. Кубок 

Украины
15.10 «Один на один с Гамулой». 

В. Уткин. Премьера
16.00, 17.00 Футбол LIVE
16.30 LIVE. Жеребьевка 1/8 

финала. Кубок Украины
19.25 LIVE. Пескара - Палермо. 

Чемпионат Италии
21.30 Street Style
21.40 LIVE. Наполи - Лацио. 

Чемпионат Италии
23.40 «Один на один с Гамулой». 

В. Уткин
00.10 Журнал. Лига Чемпионов 

УЕФА
03.10 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
05.00 Промо + Новости

СПорт 1
06.45 Гольф. European Tour 

Weekly. Обзор
07.20 Футбол. Англия. nPower 

Championship. Сезон 2012-
2013. Блэкпул - Хаддерсфилд 
Таун

09.15 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

09.50, 05.25 Футбол. Англия. 
Кубок Лиги. Манчестер 
Юнайтед - Ньюкасл

11.45, 22.15 Англия. Обзор 
Футбольной лиги

12.20 Футзал. Чемпионат Ис-
пании. 2-й тур. Каха Сеговия 
- Гальдар Гран Канария

14.10 Теннис АТР. St Petersburg. 
Россия. 1/2 финала. 2матчи

19.10, 04.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

20.15 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Вест Бромвич - Ли-
верпуль

22.50 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013

00.45 WSB. Всемирная Серия 
Бокса 2011-2012. Лондон. 
Individual Finals

СПорт 2
06.00, 03.40 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Обзор

06.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

07.35 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Манчестер Юнайтед 
- Ньюкасл

09.30, 21.25 Футбол. Англия. 
Обзор Футбольной лиги

10.00, 01.50 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Стандарт - Гент

12.00 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Блэкпул - Хаддерсфилд 
Таун

14.00 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор тура

14.30 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Лидс - Эвертон

16.30 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Зульте Варегем - 
Андерлехт

18.25 Теннис АТР. St Petersburg. 
Россия. Финал

22.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Твенте - 
Херенвен

23.55 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Вэст Бромвич - Ли-
верпуль

04.10 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013

EurosporT
09.30, 11.00, 20.00, 01.05 Теннис. 

Турнир WTA. Токио (Япония). 
1/4 финала

14.45 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 17 лет. 
Азербайджан. Групповой 
этап. Китай - Германия

16.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 17 лет. 
Азербайджан. Групповой 
этап. Мексика - Бразилия

17.00 Футбол. Женщины. Лига 
Чемпионов. 1/16 финала. 
Первый матч. Уния Рачи-
борц (Польша) - Вольфсбург 
(Германия)

19.00 Футбол. Next Gen Series. 
Интер Милан - Боруссия 
Дортмунд

21.00 Боевые искусства. Бой-
цовский клуб. Лейпциг

23.00 Боевые искусства. Бой-
цовский клуб. Тотальный 
нокаут

00.00 Покер. Европейский тур
01.00 Бизнес класс. Журнал
02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 00.40, 02.55 Футбол 

NEWS
06.15, 18.00, 03.10 Чемпионат 

Англии. Обзор тура
07.10 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
08.15, 00.55 Наполи - Лацио. 

Чемпионат Италии
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20 Сталь - Арсенал К. Кубок 

Украины
12.15, 21.00 «Один на один с 

Гамулой». В. Уткин
12.45 Барселона - Гранада. 

Чемпионат Испании
14.40, 23.40 Чемпионат Ис-

пании. Обзор тура
16.00 Фиорентина - Ювентус. 

Чемпионат Италии
19.00 Ливерпуль - МЮ. Чемпи-

онат Англии
21.30 Street Style
21.40 LIVE. Сиена - Болонья. 

Чемпионат Италии
04.10 Чемпионат Германии. 

Обзор тура
05.10 Промо + Новости

СПорт 1
07.20 Футбол. Россия. Пре-

мьер-Лига. Сезон 2012-2013
09.15 Теннис АТР. Malaysia 

Open. 1/4 финала. 1-й матч
11.30 Теннис АТР. Malaysia 

Open. 1/4 финала. 2-й матч
14.25 Футбол. Россия. Пре-

мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

15.00 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Лидс - Эвертон

16.55, 04.20 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

18.00 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Манчестер Юнайтед 
- Ньюкасл

20.00 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

21.00 Теннис АТР. Malaysia 
Open. 1/4 финала. 1матч

23.50 Англия. Обзор Футболь-
ной лиги

00.25 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Блэкпул - Хаддерсфилд 
Таун

02.25 Теннис АТР. Malaysia 
Open. 1/4 финала. 2матч

05.20 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Вест Бромвич - Ли-
верпуль

СПорт 2
06.00, 02.15 Теннис АТР. St 

Petersburg. Россия. Финал
09.00 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

10.00, 21.30 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

10.35 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Манчестер Юнайтед 
- Ньюкасл

12.30 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Блэкпул - Хаддерсфилд 
Таун

14.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - 
Фейенорд

16.25 Теннис АТР. Malaysia 
Open. 1/4 финала. 2 матча

22.25 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Лидс - Эвертон

00.20 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Стандарт - Гент

04.30 Футбол. Англия. Обзор 
Футбольной лиги

05.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Твенте - 
Херенвен

EurosporT
09.30 Автоспорт. Чемпионат 

мира в классе Туринг. 
Журнал

10.00 Футбол. Женщины. Лига 
Чемпионов. 1/16, 14.00, 18.00 
финала. Первый матч. Уния 
Рачиборц (Польша) - Воль-
фсбург (Германия)

11.00, 12.30, 19.00, 01.00 Теннис. 
Турнир WTA. Токио (Япония). 
1/2 финала

15.15 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 17, 17.00 
лет. Азербайджан. Группо-
вой этап. Новая Зеландия 
- Япония

16.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 17 лет. 
Азербайджан. Групповой 
этап. Китай - Германия

21.00 Сильнейшие люди 
планеты. Чемиионская лига. 
Польша

22.00 Бокс. Международный 
турнир. Германия

23.55 Бизнес класс. Журнал
00.00 Боулинг. PBA. США
02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 00.55, 03.40 Футбол 

NEWS
06.15 Барселона - Гранада. 

Чемпионат Испании
08.15 Сиена - Болонья. Чемпио-

нат Италии
10.00, 15.40, 22.15 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20, 00.25 «Один на один с 

Гамулой». В. Уткин
10.50 Черноморец - Металург 

Д. Кубок Украины
12.45 Futbol Mundial
13.15 Мальорка - Валенсия. 

Чемпионат Испании
15.10 Журнал. Лига Чемпионов 

УЕФА
16.00 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
17.00 Шахтер - Динамо. Кубок 

Украины
19.00 Наполи - Лацио. Чемпио-

нат Италии
20.55 Futbol Mundial. Премьера
21.25 LIVE. Фортуна - Шальке. 

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 Шахтер - Днепр. Чемпио-
нат Украины. Премьера

03.55 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру

04.25 Чемпионат Италии. Пре-
дисловие к туру

04.55 Чемпионат Англии. Пре-
дисловие к туру

05.25 Промо + Новости

СПорт 1
07.15 Футзал. Чемпионат Ис-

пании. 2-й тур. Каха Сеговия 
- Гальдар Гран Канария

09.15 Теннис АТР. Malaysia 
Open. 1/2 финала. 1-й матч. 
LIVE

11.15 Теннис АТР. Malaysia 
Open. 1/2 финала. 2-й матч. 
LIVE

14.20 Англия. Обзор Футболь-
ной лиги

14.55 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
LIVE

16.55 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 
2012-2013. Вулверхэмптон - 
Шеффилд Уэнсдей. LIVE

19.05 Футзал. Чемпионат 
Испании

20.55 Гольф. Портреты
21.40 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Аякс - 
Твенте. LIVE

23.50 Теннис АТР. Malaysia 
Open. 1/2 финала. 2матча

04.35 Первый украинский 
гольф опыт

05.05 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 
2012-2013. Вулверхэмптон - 
Шеффилд Уэнсдей

СПорт 2
07.00 Футбол. Англия. Кубок 

Лиги. Манчестер Юнайтед 
- Ньюкасл

08.55, 22.00 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

10.00 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Вэст Бромвич - Ли-
верпуль

12.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - 
Фейенорд

13.55 Футзал. Чемпионат Ис-
пании. LIVE

16.00 Теннис АТР. Malaysia 
Open. 1/2 финала. 2 матча

21.00 Гольф. Обзор турнира 
Kharkov Open 2012

22.30 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012 
- 2013. Вулверхэмптон - 
Шеффилд Уэнсдэй

00.30 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013

02.25 Футзал. Чемпионат 
Испании

04.30 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Зульте Варегем - 
Андерлехт

EurosporT
09.30 Футбол. Чемпионат мира 

среди игроков до 17, 14.00 
лет. Азербайджан. Группо-
вой этап. Китай - Германия

11.00 Футбол. Женщины. Лига 
Чемпионов. 1/16 финала. 
Первый матч. Уния Рачи-
борц (Польша) - Вольфсбург 
(Германия)

12.00, 20.00 Теннис. Турнир 
WTA. Токио (Япония). Финал

15.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 17 лет. 
Азербайджан. Групповой 
этап. Гамбия - Франция

17.00 Велоспорт. Тур Лом-
бардии

18.15 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 17 лет. 
Азербайджан. Групповой 
этап. Канада - Азербайджан

21.15, 22.15, 23.15 Боевые ис-
кусства. Бойцовский клуб. 
Тотальный нокаут

00.00, 02.30 Ралли. IRC. Болга-
рия. День 1

00.30 Настольный теннис. 
Мужчины. Кубок мира. 
Ливерпуль (Англия)

03.00 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 23.45, 01.00, 03.10 

Футбол NEWS
06.15, 11.00, 13.30 Чемпионат 

Испании. Предисловие 
к туру

06.45 Urban Freestyler Poland
07.15, 10.25, 13.55 Чемпионат 

Англии. Предисловие к туру
07.45 Самые смешные футболь-

ные моменты
08.15 Фортуна - Шальке. Чем-

пионат Германии
10.00, 14.25, 18.30, 19.45, 21.45 

Футбол NEWS. LIVE
10.50, 18.45 Street Style
11.30 Шахтер - Днепр. Чемпио-

нат Украины
14.40 LIVE. Арсенал - Челси. 

Чемпионат Англии
16.40 LIVE. Вердер - Бавария. 

Чемпионат Германии
18.55 LIVE. Черноморец - Ме-

таллист. Чемпионат Украины
20.55 LIVE. Сосьедад - Атлетик. 

Чемпионат Испании
22.55 LIVE. Севилья - Барселона. 

Чемпионат Испании
01.15 Черноморец - Метал-

лист. Чемпионат Украины
03.25 Вердер - Бавария. Чемпи-

онат Германии
05.25 Промо + Новости

СПорт 1
07.00 Футзал. Чемпионат 

Испании
09.00 Футбол. Россия. Пре-

мьер-Лига. Сезон 2012-2013
10.55, 01.30 Первый украинский 

гольф опыт
11.30 Теннис АТР. Malaysia 

Open. Финал. LIVE
14.25 Гольф. European Tour 

Weekly. Обзор
15.30 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Аякс - 
Твенте

17.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Венло - 
ПСВ. LIVE

19.25 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
LIVE

21.30 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Гент - Брюгге

23.30 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 
2012-2013. Вулверхэмптон - 
Шеффилд Уэнсдей

02.00 Прифилактика

СПорт 2
06.25 Футбол. Англия. Кубок 

Лиги. Лидс - Эвертон
08.20, 20.05 Гольф. European 

Tour Weekly. Обзор
09.20 Футбол. Англия. nPower 

Championship. Сезон 2012 
- 2013. Вулверхэмптон - 
Шеффилд Уэнсдэй

11.15 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Аякс - 
Твенте

13.15 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013

15.10 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Манчестер Юнайтед 
- Ньюкасл

17.10 Теннис АТР. Malaysia 
Open. Финал

21.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Венло - ПСВ

22.55 Футзал. Чемпионат 
Испании

00.50 Гольф. Обзор турнира 
Kharkov Open 2012

02.00 ПРОФИЛАКТИКА

EurosporT
09.30 Вот это да!!!
09.45 Марафон. Берлин
12.30 Футбол. Чемпионат мира 

среди игроков до 17 лет. 
Азербайджан. Групповой 
этап. Новая Зеландия - 
Бразилия

14.00 Автоспорт. Мировая се-
рия Рено. Франция. Заезд 1

14.45, 22.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Летний гран-
при. Хинценбах (Австрия)

16.30 Автоспорт. Мировая се-
рия Рено. Франция. Заезд 2

17.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 17 лет. 
Азербайджан. Групповой 
этап. Германия - Уругвай

19.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 17 лет. 
Азербайджан. Групповой 
этап. Китай - Гана

20.30 Бокс. Бои в тяжелом весе
23.40 Технология чемпионов. 

Журнал
23.45 Мотоспортивный 

уикенд
00.00 Ралли. IRC. Болгария. 

Обзор
00.30 Настольный теннис. 

Мужчины. Кубок мира. 
Ливерпуль (Англия)

02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 00.30, 02.40 Фут-

бол NEWS
06.15 Арсенал - Челси. Чемпио-

нат Англии
08.15 Севилья - Барселона. 

Чемпионат Испании
10.00, 12.40, 15.10, 16.45, 21.35 

Футбол NEWS. LIVE
10.25 Журнал. Лига Чемпионов 

УЕФА. Премьера
10.55 Д/ф «Спасибо, Жадсон»
11.25 Futbol Mundial
11.45 «Один на один с Гамулой». 

В. Уткин
12.15, 04.50 Журнал. Лига 

Чемпионов УЕФА
12.55 LIVE. Гранада - Севилья. 

Чемпионат Испании
14.55 Street Style
15.30, 17.55, 20.25 Футбол LIVE
15.55 LIVE. Говерла - Металлург 

Д. Чемпионат Украины
18.25 LIVE. Ворскла - Ильиче-

вец. Чемпионат Украины
20.45 LIVE. Реал - Депортиво. 

Чемпионат Испании
22.45 LIVE. Эспаньол - Атлетик. 

Чемпионат Испании
00.45 Говерла - Металург Д. 

Чемпионат Украины
02.55 Ворскла - Ильичевец. 

Чемпионат Украины
05.20 Промо + Новости
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за довідками звертатися: м. кривий Ріг, 
вул. Нікопольське шосе, 4г, тел. 407-12-83.   

Публічна інформація

g Реклама

Требуется
менеджер-
консультант

Обучение. 
Доход 2800 грн.

Тел. 067-3452671

помощник 
руководителя

Доход 3200 – 4100 грн.
Тел. 096-5783177

ТребуетсяТребуется

заместИтель 
руководИтеля

тел. 097-3959480

З/п 
3500 – 4200 гр.

Вниманию бывших работников  
ПАО «КЖРК» и «Кривбассруда»!

Начиная с 1995 года, 
этими предприятиями за-
работная плата за время 
отпусков была насчитана 
ниже, чем положено, что 

привело к недополучению 
суммы от 200 до 1000 грн. 

ежегодно.
консультации по телефонам: 
410-31-99, 096-3462077.

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

№  
з/п

Балансо-
утримувач

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Найменування Місцезнахо-

дження
Загаль-
на пло-
ща, м2 

Вартість 
майна за неза-
лежною оцін-

кою, грн.

Максималь-
но можливий 
строк оренди

Мета використання

1 УБЖП Нежиле приміщення в будів-
лі підземного пішохідного пе-
реходу

Вул. Лермон-
това

23,4 24823,0  
Станом  

на 31.08.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення торгівлі не-
продовольчими товарами

2 УКВМ
УБЖП

Нежилі приміщення на 1,2 
поверхах окремо розташованої 
нежилої будівлі

Вул. Якіра, 5-б 87,9 123781,0  
Станом  

на 13.08.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення офісу

3 УБЖП Нежиле приміщення, вбудо-
ване у 1 поверх гуртожитку

Вул. Коротчен-
ка,1в

22,4 32214,0 Станом 
на 31.07.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення перукарні

4 УКВМ Нежиле приміщення на 2 по-
версі окремо розташованої не-
жилої будівлі

Вул. Тухачев-
ського, 33а

84,78 58741,0  
Станом  

на 28.08.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення складу

5 УКВМ Нежиле приміщення, вбудо-
ване у 1 поверх житлового бу-
динку

Вул. Тухачев-
ського, 75, 
прим. 73

61,2 52355,0  
Станом  

на 03.05.2012

1 рік Під розміщення складу мага-
зину з продажу книг та друко-
ваної продукції

6 УБЖП Нежиле приміщення, вбудо-
ване у 1 поверх житлового бу-
динку

Вул. Співдруж-
ності, 98

34,0 32519,0  
Станом  

на 03.08.2011

1 рік Під розміщення комп’ю-
терного клубу та майстерні з 
ремонту комп’ютерів, за умо-
ви згоди всіх співвласників 
житлового будинку

7 Відділ осві-
ти виконкому 
Саксаганської 

районної у 
місті ради 

Нежиле приміщення на 2 по-
версі окремо розташованої не-
жилої будівлі

Мкрн. Юві-
лейний,1а

70,2 88932,0  
Станом  

на 25.07.2012

2 роки  
11 місяців

Для проведення занять з тан-
цю, погодинно, згідно з графі-
ком

8 УКВМ Нежиле приміщення, вбудо-
ване у 1 поверх житлового бу-
динку

Вул. Щорса, 9 119,1 112548,0  
Станом  

на 02.08.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення майстерні 
з ремонту електропобутової 
техніки та виготовлення риту-
альної атрибутики

Заяви про оренду зазначених 
об’єктів приймаються відділом до-
звільно-погоджувальних процедур ви-
конкому міської ради протягом 10 ро-
бочих днів після опублікування ого-
лошення в міській комунальній газеті 
«Червоний гірник». У разі надходжен-

ня двох і більше заяв на один об’єкт 
оренди, орендодавцем буде оголоше-
но конкурс на право його оренди від-
повідно до абз. 3 частини 4 ст. 9 Зако-
ну України «Про оренду державного та 
комунального майна» та рішення місь-
кої ради від 23.11.2011 №726 «Про за-

твердження Положення про порядок 
оформлення оренди об’єктів кому-
нальної власності міста».

 Довідки можна отримати в управлін-
ні комунальної власності міста виконко-
му міської ради (пл. Радянська, 1, кімн. 
361, 360, тел. 74-49-29, 74-43-97).

ЛІКАРЯ-ІНфеКцІОНІСТА, 
ЛІКАРЯ-ТеРАПеВТА.

Хороший соціальний пакет.

гражданские, хозяйственные, админи ст ратив-
ные, трудовые споры; ПРА ВОВАЯ ПОМОЩЬ ПО 

УГОЛОВНЫМ ДеЛАМ; признание права собствен-
ности на жилье; реконструкция; БТИ; наследова-

ние; раздел имущества супругов, в том числе и 
долговых обязательств; определение порядка 
общения с детьми; установления места прожи-

вания детей; развод; алименты и т.д.

18.10.2012 о 15.00 в залі засідань виконко-
му Центрально-Міської районної в місті ради 
відбудуться громадські слухання з обговорен-
ня містобудівної документації: «Детальний 
план території під розміщення двох багато-
квартирних жилих будинків після реконструк-
ції існуючого комплексу будівель на вул. Ха-
ритонова, 9к у Центрально-Міському районі».

Детальний план території розроблений 
приватним підприємством «Арх-Іон» (ліцен-
зія АВ № 488618 від 6.11.2009 р. до 6.11.2014 
р.). Підставою для розроблення вищезазначе-
ної документації є рішення Криворізької місь-
кої ради від 28.03.2012 № 1030 «Про розробку 
детальних планів території».

Детальним планом території запроекто-
вана земельна ділянка площею 0,3116 га під 
розміщення двох багатоквартирних житлових 
будинків після реконструкції існуючого комп-
лексу будівель на вул. Харитонова, 9к.

Детальний план території погоджений згід-
но з вимогами чинного законодавства Украї-
ни.

З проектом містобудівної документації, у 
тому числі графічним матеріалом, можете 
ознайомитись в управлінні містобудування 
і архітектури виконкому міської ради – каб. 
518, тел. 74-37-65, пл. Радянська, 1, 50101.

Пропозиції та зауваження щодо обгово-
рення містобудівної документації пропонує-
мо надавати в управління організаційно-про-
токольної роботи виконкому міськради (каб. 
122, тел. 440-04-01, пл. Радянська, 1, 50101) 
до 17.10.2012.

18 сентября – юбилей
Субботы Владимира Сергеевича!

Приятно поздравить Вас с праздником,
Дать выход красивым словам!
Желаем здоровья и бодрости,
Удачи и радости Вам!
Всегда также молодо выглядеть,
С улыбкой по жизни идти!
Желаем всех благ,  
С уважением Ваш дружный  
Большой коллектив!

Вернигор Веру Петровну

g Вітаємо

Твои друзья.

Сколько энергии 
в женщине этой!

Сколько заботы 
простой, человечной,

Сколько любви 
и желанья любить –

Людям, узнавшим ее, – 
не забыть!

Так пожелаем ей 
молодости вечной,

Счастья большого 
и дружбы сердечной,

Семейный очаг 
добротой украшать,

Дальше по жизни 
с улыбкой шагать!

поздравляем  
с днем рождения!
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все виды юРидических услуг: 

ОКЗ «Криворізький  
Центр СНІД»

запрошує на роботу
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Міськдовідка: вакансії

Актуальні вакансії від підприємств та підприємців
Станом на 18.09.2012 р.

криворізький міський центр зайнятості.

Підсобний робітник 
(в рахунок нормативу робочих місць 
для інвалідів) 

Зар. пл. 1 353,00 грн. 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 

(0564) 78-37-96
Модельник дерев’яних моделей 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
Слюсар з механоскладальних 
робіт, токар-розточувальник

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
Слюсар із складання металевих 
конструкцій 

Зар. пл. 1 800,00 грн. 
ВАТ КриворіжНДПІрудмаш дос-

лідний завод (0564) 27-14-93
В’язальник 

Зар. пл. 1 300,00 грн. 
Величко Алла Борисівна (0564) 

95-51-33
Соціальний працівник 

Зар. пл. 1 627,00 грн. 
ДКП Будинок нічного перебування 

(0564)66-01-11
Покрівельник рулонних 
покрівель та покрівель  
із штучних матеріалів 

Зар. пл. 1 969,00 грн. 
Тракторист 

Зар. пл. 2 231,00 грн. 
ДКП ЖЕО №31 (0564) 50-30-71

Лікар з ультразвукової 
діагностики 

Зар. пл. 1 811,00 грн. 
Лікар-педіатр-неонатолог 

Зар. пл. 1 649,00 грн. 
Механік дизельної  
та холодильної установок 

Зар. пл. 1 190,00 грн. 
Слюсар-ремонтник 

Зар. пл. 1 138,00 грн. 
ДКП КЗ Криворізький перинаталь-

ний центр зі стаціонаром Дн. обл. 
(0564) 53-01-62
Механізатор (докер-
механізатор) комплексної 
бригади на навантажувально-
розвантажувальних 
роботах, робітник на 
низькокваліфікованих 
ручних роботах у сільському 
господарстві, тваринник 

Зар. пл. 1 200,00 грн. 
ДП «СТЕПОВЕ» (056)401-72-64

Вихователь 
Зар. пл. 1 395,60 грн. 

Кухар 
Зар. пл. 1 465,00 грн. 

Оператор пральних машин 
Зар. пл. 1 387,31 грн.
ЗАКЛ Комунальний заклад центр 

соціально-психологічної реабілітації 
дітей (0564)64-43-35
Газорізальник,  
електрогазозварник 

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
ЗАТ Криворіжцемремонт (096) 

629-84-50
Начальник відділу  
охорони праці 

Зар. пл. 1 825,00 грн. 
Комунальне підприємство «Між-

народний аеропорт Кривий Ріг» (056) 
440-63-17
Сестра медична з лікувальної 
фізкультури 

Зар. пл. 1 170,00 грн. 
Комунальний заклад «Криворізь-

кий дитячий санаторій Дніпропетров-
ської обласної ради» (0564) 27-04-13
Водій автотранспортних засобів 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
Машиніст екскаватора,  
машиніст крана (кранівник) 

Зар. пл. 3 000,00 грн. 
Концерн Стальпромбуд (056) 401-

29-40
електромонтер з обслуговуван-
ня електроустановок, пічник 

Зар. пл. 1 900,00 грн. 
КП «ЖЕО №20» (0564)26-15-89

електрогазозварник 
Зар. пл. 2 140,00 грн. 

електромонтер з ремонту 
та обслуговування 
електроустаткування 

Зар. пл. 1 982,00 грн. 
КП ЖЕО №35 (056) 404-55-86

Прибиральник службових 
приміщень 

Зар. пл. 1 586,00 грн. 
КП ЖЕО №8 (056) 409-25-89

Водій автотранспортних засобів 
Зар. пл. 2 157,00 грн. 
КП Криворізьке міськсвітло (0564) 

26-15-30
Викладач-інструменталіст 
(народних, духових, спеціальних ін-
струментів) 

Зар. пл. 1 315,00 грн. 
КПМНЗ КММШ №4 (0564)74-88-50

Соціальний робітник 
Зар. пл. 1 570,00 грн. 
КУ «ТЦ СО у Дзержинському райо-

ні» (0564)74-34-13
Соціальний робітник 

Зар. пл. 1 570,00 грн. 
КУ «ТЦ СО у Довгинцівському ра-

йоні» (0564) 71-48-41
Соціальний робітник 

Зар. пл. 1 163,00 грн. 
КУ «ТЦ СО у Саксаганському райо-

ні» (0564) 64-73-17
Завідувач відділу 

Зар. пл. 1 821,00 грн. 
КУ «ТЦ СО у Центрально-Міському 

районі» (0564)90-86-59
Охоронник 

Зар. пл. 1 150,00 грн. 
КФ ТОВ Венбест (056) 409-06-60

Головний бухгалтер 
Зар. пл. 2 397,00 грн. 
Міський комунальний заклад 

культури «НАРОДНИЙ ДІМ» (0564) 
26-08-23
Лікар-інфекціоніст 

Зар. пл. 2 200,00 грн. 
ОКЗ Криворізький шкірно-вене-

ричний диспансер (0564) 64-02-41
електрогазозварник 

Зар. пл. 2 256,00 грн. 
Слюсар з контрольно-
вимірювальних приладів та 
автоматики (електромеханіка) 

Зар. пл. 2 150,00 грн. 
ПАТ «Криворізький суріковий за-

вод» (056) 404-27-12
Водій автотранспортних засобів 

Зар. пл. 2 695,00 грн. 
електромонтер з 
обслуговування підстанції 

Зар. пл. 1 555,00 грн. 
електромонтер з ремонту 
та обслуговування 
електроустаткування, 
слюсар-електрик з ремонту 
електроустаткування 

Зар. пл. 2 185,00 грн. 
Машиніст котельної установки 

Зар. пл. 1 204,00 грн. 
Слюсар з контрольно-
вимірювальних приладів та 
автоматики (електромеханіка) 

Зар. пл. 2 506,00 грн. 
Штукатур 

Зар. пл. 1 891,00 грн. 
ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» 

(056) 404-98-21
Головний конструктор,  
головний технолог 

Зар. пл. 4 000,00 грн. 
електромонтажник-схемник 

Зар. пл. 3 800,00 грн. 
Заточувальник 

Зар. пл. 2 300,00 грн. 
Інженер з організації праці 

Зар. пл. 2 450,00 грн. 
Токар-розточувальник 

Зар. пл. 8 000,00 грн. 
ПАТ Електрозавод (0564) 95-84-08

електрогазозварник, 
слюсар-електрик з ремонту 
електроустаткування 

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
Тесляр 

Зар. пл. 2 100,00 грн. 
ПАТ Електромашпромсервіс 

(0564) 50-22-60
Газорізальник, фрезерувальник 

Зар. пл. 2 100,00 грн. 
електрогазозварник 

Зар. пл. 1 750,00 грн. 
електромонтер з ремонту 
та обслуговування 
електроустаткування, інженер-

технолог, модельник виплавних 
моделей, різальник металу на 
ножицях і пресах, токар  

Зар. пл. 1 900,00 грн. 
Заточувальник, токар-
револьверник, шліфувальник 

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
Зубошліфувальник 

Зар. пл. 2 300,00 грн. 
Коваль на молотах і пресах 

Зар. пл. 2 400,00 грн. 
Начальник дільниці 

Зар. пл. 2 700,00 грн. 
Обрубувач, полірувальник 
(механічне оброблення 
металів), полірувальник 
лопаток

Зар. пл. 2 200,00 грн. 
Оператор верстатів  
з програмним керуванням 

Зар. пл. 1 500,00 грн. 
Слюсар-інструментальник,  
слюсар-ремонтник 

Зар. пл. 1 800,00 грн.  
Токар-розточувальник 

Зар. пл. 2 500,00 грн.  
ПАТ КрТЗ «КОНСТАР» (056) 404-06-

22, (056) 409-32-29
Асистент 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
економіст з планування 

Зар. пл. 3 000,00 грн. 
Інженер-будівельник 

Зар. пл. 4 000,00 грн. 
фахівець 

Зар. пл. 3 500,00 грн. 
ПАТ ХайдельбергЦемент Україна 

(056) 404-45-25, (056) 404-44-70
Інструктор з навчання  
практичної  їзди 

Зар. пл. 1 600,00 грн. 
ПО ППТНЗ Автошкола (0564) 51-

06-14
Вантажник 

Зар. пл. 1 200,00 грн. 
ПП «КЛІНІНГ-ЦЕНТР» (067) 638-

34-64
Водій автотранспортних засобів 

Зар. пл. 1 700,00 грн. 
Машиніст бульдозера 
(будівельні роботи), машиніст 
екскаватора, машиніст крана 
(кранівник) 

Зар. пл. 1 800,00 грн. 
ПП «Мехбудтранс» (0564) 92-94-50

Машиніст автовишки  
та автогідропідіймача 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ПП «ТЕХНОПАРК КР» (067) 914-65-

50
Газозварник, машиніст 
екскаватора, машиніст крана 
автомобільного, монтажник 
будівельний 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
Головний інженер 

Зар. пл. 3 500,00 грн. 
ПП Будівник Кривбасу (056) 401-

45-22
Провізор 

Зар. пл. 1 750,00 грн. 
фармацевт 

Зар. пл. 1 700,00 грн. 
ПП Гален (056) 440-18-23, (056) 

404-40-57
Підсобний робітник, столяр 

Зар. пл. 1 300,00 грн. 
ПП Інтер’єр (056) 404-99-45

Викладач (методи навчання) 
Зар. пл. 2 000,00 грн. 
ПП ІНФОЛОГОС (0564) 65-46-14

Слюсар-сантехнік 
Зар. пл. 3 000,00 грн. 
ПП Кривбасснаб (056) 406-45-29, 

(0564) 65-26-06
Закрійник 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
Кравець 

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
ПП Орхідея (0564) 28-83-33

Інженер-конструктор 
Зар. пл. 2 800,00 грн. 

Машиніст навантажувальної 
машини 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ПП Паккас (0564) 66-34-32

Газорізальник 
Зар. пл. 2 800,00 грн. 

ПП Силена (0564)26-06-20
Менеджер (управитель) 
з реклами, оператор 
комп’ютерного набору 

Зар. пл. 1 500,00 грн. 
ПП Складпак (056)409-79-97

електрогазозварник 
Зар. пл. 3 000,00 грн. 

Ізолювальник  
(ізоляційні роботи) 

Зар. пл. 2 300,00 грн. 
Обмотувальник елементів 
електричних машин 

Зар. пл. 2 100,00 грн. 
ПП Спецконтакт (0564) 50-22-60

електрогазозварник 
Зар. пл. 2 830,00 грн. 

Машиніст електричного 
устаткування землесосних 
плавучих несамохідних снарядів 
та грунтонасосних, машиніст 
землесосного плавучого 
несамохідного снаряда 

Зар. пл. 2 580,00 грн. 
ПП Техбудальянс (0564)71-50-55, 

(067)630-36-07
Підсобний робітник 

Зар. пл. 1 200,00 грн. 
Покрівельник рулонних 
покрівель та покрівель із 
штучних матеріалів 

Зар. пл. 1 500,00 грн. 
ПП «КАМЕЛОТ БУД ЛЮКС» (050) 

458-38-45
Апаратник пастеризації  
(молочне виробництво) 

Зар. пл. 2 480,00 грн. 
Тракторист 

Зар. пл. 2 080,00 грн. 
ПРАТ «КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКМО-

ЛОКОЗАВОД № 1» (0564) 27-18-35
Комірник 

Зар. пл. 1 905,00 грн. 
ТОВ «ВАТЕРЛАЙН» (0564) 92-59-59

Токар, фрезерувальник 
Зар. пл. 3 000,00 грн. 
ТОВ «ГПЗ» (0564) 92-04-41

Водій автотранспортних засобів 
Зар. пл. 4 000,00 грн. 
ТОВ «ЕТАР» (056)401-44-84

Бригадир на дільницях 
основного виробництва 
(металургія), електрозварник 
ручного зварювання, 
монтажник з монтажу сталевих 
та залізобетонних конструкцій 

Зар. пл. 4 000,00 грн. 
Інженер-конструктор 

Зар. пл. 3 000,00 грн. 
Слюсар-електрик з ремонту 
електроустаткування 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ТОВ «МК-МОНТАЖ» (056) 404-85-62

електрогазозварник, 
лицювальник-плиточник, 
покрівельник рулонних 
покрівель та покрівель із 
штучних матеріалів 

Зар. пл. 1 800,00 грн. 
Менеджер (управитель) з 
транспортно-експедиторської 
діяльності 

Зар. пл. 1 300,00 грн.
ТОВ «ПРОМЕТЕЙ» (0564)92-55-51

Укладальник-пакувальник 
Зар. пл. 1 350,00 грн. 
ТОВ Версія-Люкс (056)493-32-08

Лікар-стоматолог,  
лікар-стоматолог-терапевт 

Зар. пл. 1 600,00 грн. 
ТОВ Діадема (0564)92-04-01

електрогазозварник 
Зар. пл. 1 142,00 грн. 

Менеджер (управитель) із збуту 
Зар. пл. 1 203,00 грн. 
ТОВ Дніпропромсінтез (056) 404-

44-74
Керуючий рестораном  
(кафе, їдальнею і т. ін.) 

Зар. пл. 1 850,00 грн. 
Охоронець 

Зар. пл. 1 390,00 грн. 
ТОВ Дружба Люкс (056) 409-82-10

Головний бухгалтер 
Зар. пл. 1 200,00 грн. 
ТОВ Дячок (0564)65-13-14

Машиніст екскаватора 

Зар. пл. 2 333,00 грн. 
ТОВ Екоспецтранс (0564) 92-07-53, 

(0564) 92-27-32
Головний бухгалтер, головний 
механік, електрослюсар (слю-
сар) черговий та з ремонту 
устаткування, начальник діль-
ниці 

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

електрозварник ручного 
зварювання, електромонтер 
контактної мережі 

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
ТОВ Енергопроектбуд (056)401-

62-57
Головний бухгалтер 

Зар. пл. 2 050,00 грн. 
ТОВ Зелена Долина (097)123-55-

55
Охоронник 

Зар. пл. 1 500,00 грн. 
ТОВ ІНТЕРЛОК-КРИВИЙ РІГ (056) 

410-44-56, (056) 409-70-57
електрогазозварник 

Зар. пл. 1 380,00 грн. 
електромонтер з ремонту  
та обслуговування  
електроустаткування 

Зар. пл. 1 220,00 грн. 
ТОВ Керуюча компанія ДОМ.КОМ 

(056) 409-05-50, (056) 404-41-60
Монтажник 

Зар. пл. 2 800,00 грн. 
ТОВ КОМФОРТ-КРИВБАС (056)409-

25-25
Водій автотранспортних засобів 

Зар. пл. 4 500,00 грн. 
Диспетчер автомобільного 
транспорту 

Зар. пл. 1 800,00 грн. 
електрогазозварник 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
Машиніст крана 
автомобільного, начальник 
технічного відділу, слюсар-
електрик з ремонту 
електроустаткування

Зар. пл. 3 500,00 грн. 
Слюсар з паливної апаратури, 
токар

Зар. пл. 3 000,00 грн. 
ТОВ Кривбас-Белаз-Сервіс СП 

(056) 406-45-29
Підсобний робітник 

Зар. пл. 1 700,00 грн. 
ТОВ МЕТАЛОЦЕНТР СМАРТ (056) 

409-21-00
Сортувальник матеріалів  
та виробів з деревини, столяр-
верстатник (будівельні роботи) 

Зар. пл. 1 240,00 грн. 
ТОВ МЛ (056) 404-99-48

електромонтажник розподіль-
них пристроїв, слюсар із скла-
дання металевих конструкцій 

Зар. пл. 3 000,00 грн. 
ТОВ МОДУС (0564)92-04-41

Менеджер (управитель) з пи-
тань регіонального розвитку 

Зар. пл. 1 800,00 грн. 
Начальник комерційного 
відділу, технік-проектувальник 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ТОВ Науково-технічний центр «Ні-

грі» (0564)92-94-64
електрогазозварник 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
Машиніст крана (кранівник) 

Зар. пл. 3 500,00 грн. 
ТОВ НВП Гонта-технологія (0564) 

92-98-04
Слюсар-ремонтник 

Зар. пл. 1 300,00 грн. 
ТОВ НВП Когорта (056) 440-37-24

Газорізальник, 
електрогазозварник, 
електрозварник на 
автоматичних та 
напівавтоматичних машинах, 
слюсар-ремонтник 

Зар. пл. 1 230,00 грн. 
ТОВ ПКП Укрпромтехнологія (056) 

409-79-81

Чистильник виробів, 
напівфабрикатів та матеріалів 

Зар. пл. 1 200,00 грн. 
Швачка 

Зар. пл. 1 500,00 грн. 
ТОВ Полстар (056)404-43-75

Архіваріус 
Зар. пл. 1 500,00 грн. 
ТОВ ПРОМИСЛОВИЙ РЕМОНТ (056) 

407-52-70
Слюсар з ремонту 
та обслуговування 
перевантажувальних машин 

Зар. пл. 1 800,00 грн. 
ТОВ Ремпромтранс (056) 440-04-62

Монтажник з монтажу сталевих 
та залізобетонних конструкцій 

Зар. пл. 1 150,00 грн. 
ТОВ Сервісмонтаж (056) 401-28-30

В’язальник, машиніст 
екструдера 

Зар. пл. 1 150,00 грн. 
ТОВ Сервіс-Упаковка (056) 404-

89-34
Арматурник (будівельні, 
монтажні й ремонтно-
будівельні роботи) 

Зар. пл. 1 230,00 грн. 
Землекоп 

Зар. пл. 1 300,00 грн.
Ізолювальник з термоізоляції 

Зар. пл. 1 200,00 грн. 
Монтажник з монтажу сталевих 
та залізобетонних конструкцій, 
налагоджувальник контрольно-
вимірювальних вагонів 

Зар. пл. 1 350,00 грн. 
Монтажник зовнішніх 
трубопроводів 

Зар. пл. 1 310,00 грн. 
Монтажник приладів та апара-
тури автоматичного контролю, 
регулювання та управління 

Зар. пл. 1 380,00 грн. 
Монтажник систем вентиляції, 
кондиціювання повітря, пнев-
мотранспорту й аспірації 

Зар. пл. 1 210,00 грн. 
Монтажник технологічних тру-
бопроводів 

Зар. пл. 1 320,00 грн. 
Монтажник устаткування мета-
лургійних заводів 

Зар. пл. 1 330,00 грн.  
ТОВ Торгово-промислова компа-

нія Памір (056)410-04-02
фарбувальник приладів  
і деталей 

Зар. пл. 1 150,00 грн. 
ТОВ Фірма Едельвейс-4 (0564) 66-

11-33
Водій автотранспортних засобів 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ТОВ Хайдельбергбетон Україна 

(056) 404-45-25
Оброблювач поверхневих де-
фектів металу (сталеплавильне 
та прокатне виробництва) 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ТОВ «АГРОМЕТ» (0564) 71-40-70

Садівник 
Зар. пл. 1 500,00 грн. 
ТОВ «Криворіжелектромонтаж» 

(0564) 26-27-85
електрогазозварник 

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
Токар 

Зар. пл. 2 200,00 грн. 
ТОВ «НБС ТЕХНОЛОГІЯ» (0564) 23-

70-05
електрогазозварник 

Зар. пл. 1 875,00 грн. 
ФІЛ Вагонне депо Мудрьона ДП 

Придніпровська залізниця (056) 493-
08-01
Менеджер (управитель) 
в торгівлі транспортними 
засобами 

Зар. пл. 1 500,00 грн. 
ФІЛ Криворізька філія ПП Аеліта 

(056) 407-27-40
Викладач вищого навчального 
закладу 

Зар. пл. 1 527,00 грн. 
ФІЛ Криворізький коледж Націо-

нального авіаційного університету 
(0564) 27-56-60
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Архіваріус «ЧГ»

Сторінку підготував Володимир БухТіЯРОВ.

Партизанська слава криворізька

РЕКОГНОСЦИРУВАННЯ ПО-ПАРТИЗАНСьКИ

Господарі лісів
Вони готують засідку для фашистів. Ви-

йшли на околицю лісу, аби вибрати годя-
ще місце для нападу. На знімку: події зими 
1943 року. Перед нами командування Клет-
нянської партизанської бригади. Ліворуч – 
комбриг Єрьомін, за ним – комісар Сєдов, 
начальник штабу Федоров і начальник роз-
відки Гришин. Озброєння і дійсно – парти-
занське. Два вітчизняних ППШ з круглими 
дисками, німецький автомат із довгим ріж-
ком, самозарядна гвинтівка. Як тільки оку-
пант з’явиться на битому шляху, партизани 
відкриють вогонь з усіх видів зброї.

ЛІСОВІ БУДНІ
Радіограма на «Велику землю»

Таких господарів ефіру готували на спеціальних курсах при 
Центральному штабі партизанського руху. Тренували якісно, 
хоча й за прискореною програмою. Обставини вимагали. Радист 
для народних месників, які діяли далеко від лінії фронту, був на-
дією і сподіванням. Його охороняли так само ретельно, як і ко-
мандира з комісаром. Напередодні визволення Кривого Рогу в 
степах під містом десантували групу під проводом нашого зем-
ляка Петра Дремлюги. До її складу входив і радист. Спецгрупа 
встигла передати цінні відомості про діяльність партизанського 
загону Г.Седнєва, аж поки майже всі не загинули, оточені кара-
телями. На фото: партизанська радистка під пильною охороною 
автоматника вийшла на черговий сеанс радіозв’язку з центром.

ФОТОЗВИНУВАЧЕННЯ
Перед розстрілом

Ці люди останні хвилини перебувають 
на білому світі. Невдовзі німецький кат 
грубо-гортанним голосом зачитає вирок 
фашистського «суду» і пролунають авто-
матні черги. Є припущення, що це патріо-
ти з підпільної групи, якою керував криво-
різький комсомолець Микола Богодистов. 
Він об’єднав навколо себе однокласників 
і сусідів Васюкова, Шаблія, Гущина, Ша-
повалова. Нескорені діяли в Центрально-
Міському районі. У березні 1942 року ге-
роїв підпілля розстріляли. Діяльність гру-
пи Миколи Богодистова ще мало вивчена.

МЕМОРІАЛ
Слова на білому 
мармурі

Цю меморіальну дошку вста-
новили в 1967 році на фасаді СШ  
№ 91, що по вул. Транспортній у 
Довгинцівському районі. Напис 
на білому мармурі свідчить, що 
тут у 1939-1941 роках працював учителем Віктор Козинен-
ко. Своїх учнів він учив патріотизму. В роки війни Віктор 
Гаврилович створив та очолив підпільну групу. Месники 
збирали зброю, влаштовували диверсії на залізниці, ви-
зволяли полонених. Підпільників виказав зрадник. Геста-
півці особливо люто катували ватажка – Віктора Козинен-
ка. Його прах під меморіалом у парку залізничників.

НА ЧЕСТь КРИВОРІЖЦІВ

Ім’ям славетного земляка
У середині 60-х криворізькі 

школярі захопилися ідеєю зібра-
ти металобрухт, а кошти пере-
дати корабелам Херсона. Це для 
того, аби вони побудували й пус-
тили в далеке плавання корабель, 
який би носив ім’я славетно-
го вихованця СШ № 15, керівни-
ка підпільної комсомольської ор-
ганізації Миколи Решетняка. На 
цей заклик піонерів п’ятнадцятої 
відгукнулися майже всі школи 
міста. Пуд за пудом, тонна за тон-
ною. Копійка до копійки, карбо-
ванець до карбованця. Так трива-
ло майже чотири роки. І ось хер-
сонські суднобудівники повідо-
мили, що коштів на споруджен-
ня корабля вистачає. Щоправда, 
та «металобрухтова бухгалтерія» 
не дозволяла замахнутися на оке-
анський лайнер. Херсонці закла-
ли рибальський траулер. «Мико-
ла Решетняк» зійшов зі стапелів 
верфі навесні 1970 року. Його од-
разу приписали до складу Чор-
номорського пароплавства. Бага-
то років постачав рибу до щедро-
го українського столу, а учні СШ  

№ 15 весь час шефствували над 
командою траулера.

Два тяжких роки окупації Ми-
кола Решетняк (1925-1943) керу-
вав підпільною групою. Їх було 
п’ятеро. Груня Романова, Олекса 
Щербак, Анатолій Жовтуха, Ми-
кола Ходич. Два роки вони розпо-
всюджували листівки, виводили з 
ладу рації з німецьких танків та ав-

томобілів. Фашисти катували па-
тріотів протягом місяця. Групу Ре-
шетняка розстріляли на світанку 
17 вересня 1943 року. Нещодавно 
громадська організація «Комсомо-
лець Кривбасу» посмертно нагоро-
дила всіх звитяжців з СШ № 15 по-
чесними знаками «За заслуги». Те-
пер ці нагороди зберігаються в му-
зеї цього навчального закладу.

ДВІЧІ ВІДЗНАЧЕНИЙ

Єдиний такий  
серед наших

Медаль «Партизану Віт-
чизняної війни» 1 ступеня 
сама по собі вважається 
рідкісною. Серед чисель-
ної армії народних месни-
ків мало зустрічається від-
значених такою нагоро-
дою. На теперішній час ві-
домі 89 мешканців Кривба-
су – кавалерів медалі із чистого 
срібла. А ось наш земляк Мико-
ла Коваль – єдиний серед кри-
воріжців, хто двічі відзначений 
медаллю «Партизану Вітчизня-
ної війни» 1 ступеня. Та й у ко-
лишньому Союзі таких обмаль. 
Маємо можливість ознайоми-
тися з окремими віхами геро-
їчного життя Миколи Харлам-
пійовича.

Родом із буремного, як ка-
зали, 1919 року. Хатинка із 
солом’яною стріхою в селі Шев-
ченкове, що на Криворіжжі, зви-
чайно, не збереглася. Три роки 
перед армією завідував культ-
масовою бригадою в клубі кол-
госпу «Кривбуд». І співав бра-
во, і танцював від широкої своєї 
душі. А ще Микола своїх «синьо-
блузників» по масштабних бу-
довах Кривбасу возив. Знай на-
ших! Жив – не сумував, аж поки 
до війська не призвали. Щойно 
двадцять виповнилося, одержав 
повістку із штемпелем: РСЧА.

Так і пішов комсомолець Ми-
кола до Робітничо-селянської 
Червоної Армії. Служив у лі-
сах під Брянськом та Калугою. 
Коли почалася війна, Миколу 
Коваля зарахували до особли-
вої команди. Готували її за та-
кою ж особливою програмою. 
У вересні 1941 року для сте-
повика-криворіжця почалося 
справжнє лісове життя. Пар-
тизанити довелося на території 
трьох держав – України, Поль-
щі, Словаччини. Спочатку його 
з’єднання носило ім’я Леніна, а 
потім – Олександра Невського. 

На залізнич-
ному павутин-
ні прикривав 

дії підривників, 
ходив у розвідку. 

Так пішки і до 
Польщі дістав-

ся. Тоді вже мав медаль «Парти-
зану Вітчизняної війни» 1 сту-
пеня. Дуже пишався нею. Єди-
на вона тоді була в загоні. По-
ляки відзначили хоробрість на-
шого земляка Партизанським 
хрестом. Потім Микола Хар-
лампійович разом із побра-
тимами здійснив рейд до сло-
вацьких Татр. Саме там набува-
ло розмаху народне повстання 
проти німецьких та місцевих 
фашистів. Бої з карателями то-
чилися майже цілодобово. Ми-
кола Коваль оберігав радистів. 
Вони виходили в ефір у зада-
ний час. Словацьке національ-
не повстання, на жаль, закінчи-
лося поразкою. Усі, хто вижив, 
відійшли в гори. З приходом 
Червоної Армії криворіжця на-
городили орденом Вітчизняної 
війни 2 ступеня і другою медал-
лю «Партизану Вітчизняної ві-
йни» 1 ступеня.

Значно пізніше, за мирно-
го часу, Микола Харлампійович 
одержав Партизанську зірку Че-
хословаччини. Додому повер-
нувся – одразу взявся за улюбле-
ну справу. За землею-годуваль-
ницею скучив. Очолював кол-
госп ім. Тельмана на Криворіж-
жі. Потім і відділком радгоспу 
керував, і тракторною бригадою.

22 вересня 1992 року славет-
ний партизан трьох братніх 
держав зустрівся з тими, хто 
воював поруч у лісах під Кове-
лем, Лодзю, у Татрах.

Ми відзначаємо День партизанської слави. Всена-
родне свято. Вшановуємо тих, хто за часів жахли-
вого гітлерівського терору не розгубився, а підняв-
ся на боротьбу з лютим ворогом. Прямо під його 
носом. На криворіжжі за період із вересня 1941 
року по лютий 1944 року діяло 14 підпільних груп і 
три партизанських загони. крім того, наші земляки 
зі зброєю в руках воювали в лісах, горах і степах 
територій, які були захоплені ворогом.

На фото 1975 року: траулер «Микола Решетняк».
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g Майже за наукою

Статистика
В этом мире все что-то считают. Куда ни посмотри, 

везде цифры, цифры, цифры…
Вот и дядька Федор увлекся статистикой – захотел 

подсчитать, сколько в течение всей жизни у него было 
женщин. А потом эту статистику показал другу и тот не 
поверил.

– Я знаю тебя почти всю жизнь. Преувеличил ты свои 
возможности и успехи раз в десять, – сказал, посмеи-
ваясь, дядя Вася. – Ты вообще, кроме своей Люськи, ни 
одну женщину даже за ножку не трогал.

Тут обиделся дядя Федя: то, что у него была не одна 
Люська, – это точно. Ведь даже статистика по стране 
говорит, что мужчин намного меньше, чем женщин. А к 
старости на одного мужика приходится 5-6 женщин. Если 
в молодости не гульнул, то сейчас выбор увеличился.

– Если я и не дотянул до статистики измен в молодос-
ти, то сейчас у меня есть возможность все исправить, 
– подумал дядя Федор и оглянулся.

Да! Женщины стали сейчас красивее, чем в его мо-
лодости.

Статистика статистикой, но и правильно оценивать 
свои возможности надо. Поэтому он сразу отбросил де-
вушек двадцати и тридцати лет. Ведь он уже разменял 
седьмой десяток.

Денег он не нажил больших, чтобы его любили мо-
лоденькие и длинноногие. Иногда в карманах звенит. 
Но вся беда в том, что звенит, а не шуршит. Поэтому 
решил он начать с сорокалетних женщин. У них и опыта 
больше, и дети такого возраста, что им нос вытирать не 
надо. То есть она может быть благодарна за внимание.

Да и статистика работает на дядю Федора. Вот сейчас 
48% мужчин – лысые. Не от того, что болеют и волосы 
не растут. Нет! Они лысые потому, что голову бреют. А 

дяде Федору и брить не надо. Природа сама об этом по-
думала.

45% мужчин в 45 лет уже не реагируют на женщин 
так, как реагировали в молодости. И чем старше муж-
чина, тем этот процент больше. Говорят, что к 70 годам 
реагирующих мужчин вообще единицы. Так что и здесь 
статистика работает в его сторону.

А еще 70% мужчин после 50 лет имеют живот, как у 
беременной женщины. Вот тут он даже превзошел ста-
тистику.

Короче, надел дядя Федор шорты ситцевые, майку, ко-
торая плохо натягивалась на живот, сандалии на босу ногу, 
вставил наушники в уши и отправился искать ту, с которой 
можно поднять процент измен в его личной статистике.

Вот и первая претендентка. Дядя Федор ожидал уви-
деть томный взгляд, как по телевизору. Но вместо этого 
у нее в глазах застыло удивление и с красивых губ со-
рвался вопрос: «Вам что-то надо, дедушка?»

Такого «холодного душа» дядя Федор не ожидал. Он 
чмокнул языком и отошел.

Следующая, которую он выбрал, была постарше. Она 
равнодушно на него взглянула и прошептала: «Мир с 
ума сошел, если мужики в таком возрасте в трусах по 
улице шастают».

Что-то не так или со статистикой, или с женщинами, 
но сдаваться ему не хотелось.

Видит, сидит женщина. Он не захотел уточнять, 
сколько ей лет, так как ответ мог и сам предвидеть, 
поэтому начал с налета.

– Чего сидим, красавица?
– Да вот, ноги болят.
– Да и у меня тоже. Я иногда утром сам и встать не могу с 

кровати. А еще гастрит замучил. Грыжа у меня паховая…
И потекли названия болезней, их симптомы. За годы, 

которые он прожил, у него собрался целый букет.
Женщина смотрела на него, и в глазах росла жалость, 

а не любовь.
– Что ж ты, милок, бегаешь в таком виде по городу? 

Уже о душе подумать пора, а то поздно будет.
Дядя Федор пошел домой. У него поколебалась вера 

в статистику. На лавочке сидел друг Василий, а ря-
дом с ним – молодая, красивая девушка. Она что-то 
записывала в блокнот.

– Я провожу социологический опрос, вы поможете 
мне? – сказала девушка. – Отвечать надо честно. Вы 
изменяли жене?

– Да.
– Когда это было в последний раз?
– Сегодня, с тремя. Причем возраст их был от 40 до 

60 лет. Надеюсь, что имена не надо называть. Ведь это 
касается чести женщин.

– Простите, вы в своем возрасте способны еще на 
измену?

– А вы думаете, что если мне 70 лет, то я старик? – 
говорит дядя Федор. – Все у меня в порядке.

Васька с уважением посмотрел на своего друга.
Девушка ушла. А дядя Федор сказал, что теперь из-

менится статистика измен по стране. Ведь если мужик 
в 70 лет в течение одного дня побывал сразу с тремя 
женщинами, разве это не повлияет на статистику?

А сам отправился к Люське, своей единственной, о 
чем гласит и татуировка на руке. Она, как и все бабы, 
статистикой не интересуется, и слава Богу.

Лариса ВЕСЕЛКОВА, ул. Рязанова.

Читач-газета-читач

g Відгомін свята
Про тепле літечко, про яскраве радісне дійство нагадує нам цей вірш – переможець поетич-

ного конкурсу ІІ Криворізького міського фестивалю меду.

Медовий фестиваль
На Артемі квітує, вирує життя,
Бджоли радісно день зустрічають.
Спас величний ввійшов в наше мирне буття,
Бджолярі фестиваль відкривають.
Нас покликав на свято «Червоний гірник»,
Тут так гарно і меду багато.

Пригощаються ним педагог, робітник,
Я з бабусею, мама і тато.
Ми завдячуєм вашим невтомним рукам,
Як гостей завжди влітку чекаємо.
Хай щастить вашим бджолам та вуликам!
Зі святом меду вас щиро вітаємо!

__________________________________________________ лідія та Уляна ВАГАНОВИ.

g Запитайте у юриста

Про примусове виконання  
рішень суду державною  
виконавчою службою

 – Мною до державної виконавчої служби було надано виконавчий лист 
про стягнення з фізичної особи-підприємця грошової суми, у зв’язку з не-
виконанням обов’язків за договором зі встановлення металопластикових 
вікон. Однак рішення суду не виконано. Прошу розглянути цю ситуацію.

О.А., вул. Добролюбова.

Відповідає черво но гір ни чанський юрист, ви кладач 
Криворізького факуль тету Національного університету 
«Одеська юридична академія» Олена БЕРЕЗОВСЬКА.

Згідно із Законом України «Про ви-
конавче провадження» в редакції від 
4.11.2010 року, примусове виконання 
рішень суду покладається на держав-
ну виконавчу службу, яка входить до 
системи органів Міністерства юсти-
ції України. Безпосередньо примусове 
виконання рішень здійснюють дер-
жавні виконавці, визначені Законом 
України «Про державну виконавчу 
службу».

Відповідно до ст. 32 вказаного зако-
ну заходами примусового виконання 
рішень є:

1) звернення стягнення на кошти 
та інше майно (майнові права) борж-
ника, у тому числі якщо вони пере-
бувають в інших осіб або належать 
боржникові від інших осіб;

2) звернення стягнення на заробіт-
ну плату (заробіток), доходи, пенсію, 

стипендію борж-
ника;

3) вилучення 
в боржника і пе-
редача стягувачу 
певних предметів, 
зазначених у рішенні;

4) інші заходи, передбачені рішен-
ням.

Таким чином, стягувач, яким є наш 
читач, має право вимагати від дер-
жавного виконавця вчинення вказа-
них заходів.

Відповідно до ст. 12 Закону Украї-
ни «Про виконавче провадження» 
сторони виконавчого провадження 
(у тому числі і стягувач) мають пра-
во ознайомлюватися з матеріалами 
виконавчого провадження, робити з 
них виписки, знімати копії, заявляти 
відводи у випадках, передбачених за-

коном, оскаржувати рішення, дії або 
бездіяльність державного виконавця 
з питань виконавчого провадження в 
порядку, встановленому законом, по-
давати додаткові матеріали, заявляти 
клопотання, брати участь у прова-
дженні виконавчих дій, давати усні та 
письмові пояснення, висловлювати 
свої доводи та міркування з усіх пи-
тань, що виникають у ході виконавчо-
го провадження, у тому числі під час 
проведення експертизи, заперечува-
ти проти клопотань, доводів та мір-
кувань інших учасників виконавчого 
провадження та користуватися інши-
ми правами, наданими законом.

Реалізуючи зазначені права, наш 
дописувач може з’ясувати, чи вчи-
нені державним виконавцем усі дії, 
направлені на примусове виконан-
ня рішення суду, і в разі, якщо дер-
жавним виконавцем допущена без-
діяльність, оскаржити її відповідно 
до ст. 82 Закону України «Про вико-
навче провадження» до начальника 
відділу, якому безпосередньо під-
порядкований державний викона-
вець, або до керівника відповідного 
органу державної виконавчої служ-
би вищого рівня чи до суду. 

g Відверта розмова

«Дівчино, зніміть  
рожеві окуляри!»

– Ти сприймаєш життя 
у рожевих тонах…

Таке не раз доводиться 
чути від тих, хто «жити 
вміє». Та чи збагачене їхнє 
життя тими цінностя-
ми, що важливі саме для 
мене? Що приховано за 
прагненням позбутися не-
бажаного кольору?

Деякі доброзичливці 
так поспішають «від-
крити очі» наївній осо-
бі, показати їй «правду 
життя», що й не здогаду-
ються, як сильно можуть 
заплямувати чийсь ясно-
світ. Мені здається, що 
саме «реалісти» найчас-
тіше виявляються запе-
клими «очкаріками». На-
вряд чи їм відомий секрет 
яснобачення. Щира, май-
же дитяча довіра до спів-
розмовника неуважному 
спостерігачеві видасть-
ся наївністю. А той, хто 
обрав яснобачення, знає, 
що так звертаються до 
самої сутності людини, 
її генетичної пам’яті,  
про-зираючи, про-бачаючи 
наносні шари буденного 
пилу.

Якщо твій погляд зачіпа-
ють недоліки співбесідника, 
політичні чи релігійні впо-
добання, модність одягу – 
ти сам носій нечітких та 
погано протертих окулярів 
неприродного кольору. Люди 
унадилися поділяти собі по-
дібних на прошарки, касти, 
раси, ступені таланту чи 
освіченості. Деякі любителі 
такого сортування приму-
дрилися начепити на влас-
не перенісся по кілька пар 
оманливих скелець. «Багаж» 
заважає їм роздивитися, що 
люблячі та безтурботні 
люди – просто вільні.

Таємниця ясного зору ні 
від кого не криється – во-
на у прагненні до чистоти 
духу, що звільняє від будь-
яких «окулярів». З одним 
манюсіньким секретиком: 
пильнуючи себе, поважай 
чистоту духу співрозмов-
ника і звертайся саме до 
чистоти. Тоді всесвітнє 
прозріння, яке все одно ко-
лись відбудеться, прийде 
легко і безболісно. Можливо, 
всі здивуються, але рожеві 
тони переважатимуть – 
на світанку нового життя.

__________ Марія ГАЙДУК, вул. Червонофлотська.

g Нотатки 
про життя 
Шарф 
Ушел на улицу. 
Замерз.
Вдруг вспомнил,

что
в шкафу
на верхней полке
есть теплый 

мягкий шарф.
Вернулся,
шкаф открыл,
взял шарф – 

с укором легким: 
«Ну ты куда 

пропал?!»
*   *   *

Пока тепло – 
не думают 

о шарфе...
Наталья  
АБИНА. 

_______________________________________________________________________________________  Сторінку підготувала Олена ТАРАСИК.
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Андрій був неговір-
ким, справжнім 
мов чуном, через 

що на роботі по аналогії 
з відомим фільмом його 
позаочі називали Мовчаз-
ний Боб. А коли раптом і 
розмикав вуста, то ронив 
слова, ніби важкі каменю-
ки на підлогу. Натомість 
його жінка Леся могла 
перебалакати будь-кого, 
сама запитувала й сама ж 
відповідала, давно звик-
нувши до свого чоловіка.

Почалося все буденно – 
з масної виделки, яку Леся 
взяла до рук, аби подати 
чоловіку до вечері, і тут 
же гидливо скривилась:

– Ну і хто так посуд по-
мив? Руки б повідривати 
за таке. Так, це я помила. 
А чому я так погано по-
мила? Бо ти мені не до-
помагаєш, тільки знаєш, 
що у свій комп’ютер чи 
телевізор дивитись, ніби 
нічого іншого у світі не-
має. Коли б узявся за по-
суд і бодай раз за собою 
помив. Та сиди вже, не-
доладне, знаю, як ти мені 
помиєш, – обов’язково 
якусь склянку розіб’єш 
чи пательню так натреш, 
що потім повік на ній усе 
пригоратиме, хоч риба, а 
хоч і м’ясо. І не зиркай на 
мене так, бо сам знаєш – 
усе тільки через тебе. А 
як інакше, сам у всьому 
винний. Що ж ти взяв 
таку жінку, що навіть ви-
делки до пуття помити не 
здатна? Узяв би іншу за-
між, вона б тобі й готува-
ла смачненько, і виделки 
чистісінькі подавала, і…

Леся враз змовкла, при-
сіла на ослінчик і раптом 
у весь голос заплакала, 
крізь сльози прориваю-
чись окремими словами:

– Ялова я, так, пусто-
цвіт… Не можу народити 
дитинку… Ну чого очі ви-
рячив, хіба я не розумію, 
що ти про мене думаєш?.. 
Хіба ж не бачу, як ти на ді-
точок дивишся, гадаєш, 
нічого не помічаю?.. Га-
даєш, у мене серце заліз-
не?.. Та я на що завгодно 
готова, аби тільки Бог по-
дарував нам дівчинку або 
хлопчика… Але ж ти… Це 
ти в усьому винен – треба 
було іншу заміж брати… 
Хоча б Світланку оту, ку-
черяву чорненьку… Я ж 
бачила, як вона на тебе 
дивиться… Невдаха, ось 
ти хто…

Андрій відсунув таріл-
ку з локшиною й поволі 
підвівся із-за столу.

– Ну вдар, мене, вдар, – 
продовжувала причитати 
жінка. – Краще б ударив, 
краще взагалі забив би 
до смерті, аніж так му-
читись… Уже вісім років 
з тобою так мучуся, всі 
очі виплакала… А ти все 
мовчиш і мовчиш… Дур-
на я була, що з тобою по-
годилась… Треба було… 
Хоча що вже зараз… Ко-
му я потрібна, ялова і та-

ка нікчемна, як та корова 
без молока…

На порозі кухні Андрій 
обернувся й ще раз гля-
нув на жінку, що лежала 
головою на столі й щось 
там бурмотіла у фартух. 
Сцена ця була не перша, 
що розгорілася навколо 
дітей. Точніше кажучи, їх 
відсутності, від чого Ан-
дрій дійсно чим далі, тим 
усе більше відчував вну-
трішню порожнечу, яку 
нічим не можна заполо-
нити, й через що глухий 
біль щоразу при згадці 
стискав серце. Він при-
ліг на диван у вітальні та 
ввімкнув телевізор, без-
думно перемикаючи ка-
нали кабельного. Повсяк-
час зустрічалися або дур-
нуваті політичні ток-шоу 
з бундючними учасника-
ми, або ще більш дебіль-
ні шоу-програми з безго-
лосими поп-зірками, які 
тільки й уміли, що крути-
ти першим словом у своїй 
назві.

– Андрійку, – раптом 
почувся тихий жінчин 
голос десь за спиною. – 
А я у ворожки була, мені 
Надя присовітувала до 
неї сходити. І знаєш, що 
та мені сказала? Ні, не 
Надька, а ворожка. Вона 
сказала, що – тільки не 
треба одразу віднікува-
тись – нам з тобою тре-
ба обвінчатись, у церкві 
на рушник стати. Бо хто 
перед олтарем постане, 
того Бог любить і за сім’ю 
визнає, тому дитинку й 
подарує. Ну що тобі вар-
то? Кумів зберемо, поси-
димо, вип’ємо потроху, 
побалакаємо. Ти не пере-
ймайся – я сама все під-
готую, я вже все-все про-
думала. А не хочеш, так 
нікому й нічого не скаже-
мо, самі сходимо. Я вже в 
батюшки була, він сказав, 
що шлюби укладаються 
на небесах і що тільки 
Господь дітей і надію да-
рує, що опісля нас благо-
словить на спільне буття, 
й тоді, може, наше життя, 
врешті, отримає смисл.

Помовчала мить і до-
дала:

– Дурня, скажеш. Мо’, і 
так, мо’, і дійсно нам дові-
ку жити без діточок. Мо’, 
це наша кара за якісь грі-
хи, мо’, навіть не за наші, 
а які хтозна коли й ким 
скоєні. Тільки ж чого нам 
за них розплачуватись 
доводиться, навіщо мене 
Бог так карає?..

– На коли про вінчан-
ня домовилась? – раптом 
спитав Андрій.

– Ні, я не домовлялась, 
а попередньо до церкви 
ходила, ніби як прокон-
сультуватись. Хіба ж мо-
жу без тебе ось так узяти 
все й вирішити?

Андрій піднявся з дива-
на й рвучко повернув жін-
ку до себе, підвівши її під-
боріддя, аби дивитись пря-
мо в очі.

– На наступну середу, 
коли в тебе вихідний, – 
зм’якла та в його руках. 
– Тільки не лайся. А як 
не підеш, то так і скажи, 
що до біса воно мені по-
трібно. Лишень я бачила 
у твоєму «Вибраному» на 
комп’ютері посилання на 
сайт про всиновлення з 
дитбудинку. Сама про це 
вже не раз думала. Тіль-
ки ж своє хочеться, щоб 
воно ось тут, – погладила 
свій живіт, – виросло й на 
світ з’явилося. Щоб моє 
було, ти це розумієш??? 
МОЄ!!! Щоб воно мою 
цицьку ссало й щоб ноча-
ми спати не давало, щоб 
я вмирала за нього, коли 
захворіє чи коли на ву-
лицю гуляти вибіжить… 
Хоча куди тобі таке усві-
домити, ти ж не жінка… 
– і колотила його кулач-
ками по грудях.

– Я – невдаха, я все 
чую, волати не треба, – 
відпустив її руки Андрій. 
– Гаразд, у середу – так у 
середу.

І знову влігся на диван, 
втупившись у телевізор. 
Ошелешена згодою, Леся 
тихенько вийшла з кімна-
ти й стомлено опустилась 
на табурет. Вона не вми-
кала світло, а тому місяць 
в обрамленні нічних зірок 
яскраво сяяв у кухонне 
вікно, освітлюючи глупу 
посмішку на жіночому 
обличчі.

*   *   *
Андрій себе вважав не-

виправним балакуном, 
адже подумки вів постій-
ні суперечки, звинувачу-
ючи й виправдовуючи, 
доводячи або спросто-
вуючи. Мовчки. Розмір-
ковуючи про себе та про 
інших. Ці внутрішні мо-
нологи були постійною 
частиною його життя, 
непомітною оточуючим. 
Але зараз він ніяк не міг 
зібрати докупи думки, 
які розбігалися на всі 

боки. Тож доводилось 
тільки міцніше стискати 
кермо стареньких «Жи-
гулів» та очікувати поруч 
поліклініки повернення 
дружини з жіночої кон-
сультації. Тут або просто 
затримка, або дійсно…

«Не загравався б ти, 
друже, – зупинив сам се-
бе Андрій. – Це можуть 
бути просто жіночі не-
доладності, які в них по-
стійно бувають. Не варто 
так одразу на щось розра-
ховувати. Тільки чогось 
вони мені не домовля-
ють, щось підозріло час-
то шепочуться з тещею 
по кутках, змовкаючи 
при моїй появі. Та й тесть 
став якимсь надто до-
брим. Цю «копійку» мені 
раптом віддав, а ще й на-
тякнув, що через півроку, 
мовляв, пройдемось ав-
тосалонами й підберемо 
щось ліпше… Щось вона 
дуже довго там, уже по-
чинаю нервувати…» По-
тік думок перервала по-
ява жінки у дверях клі-
ніки. Її радісний вигляд 
був красномовніший за 
будь-які відповіді. Ан-
дрій вийшов з машини, 
ґречно відчинив дверця-
та легковика, допомігши 
Лесі зручніше всістись.

– Віднині мені потріб-
но їздити дуже обережно, 
аби не розтрясти майбут-
ню породіллю, – стверд-
но промовив чоловік, сі-
даючи за кермо. І, здиво-
ваний мовчазністю жін-
ки, додав: – Мовчання 
– знак згоди.

– Відвези мене на той 
ставок, хочу посидіти на 
нашій лавці, де ми по-
знайомились, подихати 
трохи, – лагідно відпові-
ла жінка, притискаючись 
до чоловікового плеча. 
– Треба трохи заспокої-
тись, бо не кожного дня 
повідомляють, що за 
кілька місяців здійснять-
ся твої мрії.

________________________________________________________________________________________________________________________________ Е. МІСЦЕВИЙ.

Життя як життя

Невдаха Слідчий відірвав від 
паперів червоні від уто-
ми очі і придивився до 
Андрія.

– Юначе, я все розу-
мію, тільки одного до 
пуття усвідомити не мо-
жу – чого ти їх просто 
не вбив, навіщо було так 
над людьми знущатись? 
Мені, звісно, такого ка-
зати не можна, але бодай 
мені поясни – чого ти 
просто їх не вбив?

Мовчання.
– Це було б зрозуміло, 

хоча тебе зовсім не ви-
правдовує.

Мовчання.
– Знову мовчиш. На 

допитах з тебе слова не 
витягнеш, і зараз знову 
мовчиш. Узяв такий гріх 
на свою душу і – мовчиш.

– Убивати – це гріх, – 
відповів Андрій.

– А калічити людей – 
це не гріх? – аж підско-
чив на стільці слідчий. 
– Одному ногу до литки 
сокирою відрубав, іншо-
му руку – по зап’ясток, а 
дівчині – це ж страшно 
навіть уявити – ніс са-
довими ножицями відрі-
зав. Це – не гріх?

Мовчання.
– Я читав твою справу, 

не цю, – поплескав по те-
ці на столі, – а ту, у ДАІ 
котра. Там чітко визначе-
но, що ти не впорався з 
управлінням «Жигулів» і 
злетів у кювет. Унаслідок 
аварії загинула твоя ва-
гітна жінка, а ти отримав 
травми й кілька місяців 
перебував у лікарні. Але 
до чого ця трійця, яку 
ти скалічив, коли втік 
з лікарні? Чи ти хочеш 
сказати, що це вони тебе 
скинули з дороги, а ти – 
Кармелюк тутешній – та-
ким чином помстився?

 Мовчання.
– Нехай так, нехай це 

була помста у твоєму ро-
зумінні. Але навіщо ти їй 
носа відрізав, цього ніяк 
не можу зрозуміти. Чи 
знову не відповіси? І, до 
речі, чого ж ти не втік 
кудись світ за очі, чого 

сидів удома й чекав, до-
ки тебе візьмуть під бі-
лі ручки, що по лікоть у 
крові? Ну давай, розка-
зуй, мовчуне бісів, ти ме-
не вже починаєш з себе 
виводити своїми відпо-
відями!

– Вони обігнали нас і, 
сміючись, кинули на до-
рогу, прямо під мої коле-
са кілька порожніх пля-
шок, – раптом став роз-
повідати Андрій. – Оби-
два передні колеса – на 
шматки. «Жигулі» зане-
сло й вдарило об дерев-
це. Благеньке таке, беріз-
ка наче.

– Було таке в справі, 
що при падінні зламав 
деревце, не пам’ятаю яке. 
Але це не зупинило політ 
твого легковика в 15-ме-
тровий кювет.

– Дерево нас зупини-
ло, – ніби не помічаючи 
слідчого, продовжував 
Андрій. – Леся тоді бу-
ла жива, бо швидкість 
невелика, а я її сам при-
стебнув паском безпеки. 
Ті троє – два парубки й 
дівчина – зупинились і 
вискочили зі своєї чер-
воної іномарки. Гадав, 
щоб допомогти. А вони 
натомість зіштовхнули 
«Жигулі» у прірву. Дівча 
ще й під’юджувало па-
рубків, що, мовляв, ко-
ли цього не зробимо, то 
звинуватять в аварії з по-
страждалими й тоді вони 
ніколи не відчують запах 
життя. Двері від удару об 
дерево заклинило, і ви-
братись з машини я про-
сто не встиг.

– Один газував – тому 
ногу, інший кидав пляш-
ки – тому руку, а дівчи-
на… Ось воно що вихо-
дить, – похитав головою 
слідчий. – Це все ти роз-
повів по тій справі, тобі 
не повірили, і ти вирішив 
їх не вбивати, а віднови-
ти справедливість таким 
ось чином. І що ти після 
цього про себе думаєш? 
Що ти лицар у блискучих 
обладунках?

– Я – невдаха…
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Споживач

g Як визначити       
 підробку
Масло

Якщо розтопити шматочок мас-
ла в теплій горілці, напій не по-
винен забарвитися. За допомо-
гою фарби шахраї іноді прихову-
ють домішки різних жирів і речо-
вин, які збільшують вагу вершко-
вого масла.

g зверніть увагу

З чиєї шкури шкіра?
Шкіра - один з перших природних матеріалів, освоє-
них людиною. Неможливо знайти галузь, у якій люди 
не використовували б шкіру. Це стало можливим 
завдяки вдосконаленню методів обробки шкур.

Стародавні способи дублення 
шкір використовуються й досі. 
Змінилися технології, але спосо-
би дублення ті ж: жирове, рос-
линне, хромове з використан-
ням солей хрому або алюмінію. 
Завдяки розвитку науки, зокре-
ма органічної хімії, з’явилося 
синтетичне дублення.

Після дублення шкури прожи-
ровують, оскільки в процесі ду-
блення власні жири вимивають-
ся і шкура стає жорсткою, а по-
тім розминають, розгладжують і 
фарбують або відбілюють. У ре-
зультаті всіх цих операцій з шку-
ри виходить шкіра, яку ми зви-
кли використовувати.

Якість шкіри визначає вид 
мереї – тонкої блискучої плівки 
на поверхні шкіри з природним   
і точковим малюнком, що зале-
жить від розташування волося-
них цибулин. За мереєю можна 
визначити, з шкури якої твари-
ни вироблена шкіра. Виворіт-
ний бік видубленої шкіри нази-

вається бахтармою.
Зовнішній вигляд шкіри зале-

жить не тільки від виду дублен-
ня і фарбування, але і від ряду 
факторів життя та утримання 
тварин. Так, наприклад, у моло-
дих тварин шкіра ніжна, елас-
тична, тонка. З віком ці якос-
ті змінюються. У самок шкіра 
більш щільна й еластична, ніж у 
самців.

Характер шкіри на різних ді-
лянках тіла тварини також від-
різняється за якістю: найбільш 
щільна і товста шкіра на спині, 
трохи тонша – на шиї. Шкіра на 
животі найм’якша.

Зазвичай зі шкіри молодих те-
лят шиють верхній одяг. Зі шкіри 
ягнят виготовляють сукні, спід-

ниці, піджаки. Ще 
одяг шиють зі шкі-
ри свиней і великої 
рогатої худоби. Ця 
шкіра груба і вима-
гає особливо ре-
тельної вичинки, 
зате вона не-
вибаглива 
у догляді 
і носиться 
довше.

При ви-
борі шкіря-
ної речі необхідно звернути ува-
гу на шкіру: з якої частини тіла 
тварини її знято. Гарний одяг бу-
ває тільки зі спинок.

Деталі одягу повинні бути су-
цільними, рівними і гладкими. 
Якщо шкіра десь пухириться або 
морщиться, це означає, що цей 
шматок шкіри – з животика тва-
рини. Животики м’які і неміцні. 
Зішита з них річ довго носитися 
не буде.

Варто пам’ятати, що вироб-
ники одягу часто використову-
ють животики або просто шкі-
ру низької якості на приховані 
частини одягу – пахви, підборт, 
нижню частину коміра. Завжди 

звертайте на них увагу! 
Шкіра поганої якості 
може деформуватися і 

зіпсувати вигляд ва-
шої речі.

Важливий мо-
мент вибору речі 

– поверхня шкіри, її обробка. 
Шкіра може бути, наприклад, 
просто гладкою, злегка розвор-
сованою (покриття нубук), із ла-
зерною обробкою.

З приводу лазерного покриття 
треба зазначити, що воно, зви-
чайно, модне, але непрактичне. 
Якщо купувати річ не на один 
сезон, то краще вибрати щось 
інше.

Остання перевірка виробу – 
тест на стійкість фарбування. 
Вологим ватним тампоном по-
тріть низ куртки або пальта з 
внутрішнього боку. Якщо там-
пон залишився чистим – річ 
можна купувати.

g а ви знали?

У крабових паличках крабів нема
апетитними «креветками» і рожевим 
«м’ясом крабів», які продаються в кожному 
магазині, можна втамувати несподіваний 
напад голоду. з них можна приготувати 
смачний салат або ж начинити ними піцу.

А чи знаєте ви, що всі 
ці «креветки» та «крабо-
ві палички» зроблені зо-
всім не з креветок і кра-
бів (зверніть увагу, що 
в натуральному вигляді 
ці морепродукти кошту-
ють удесятеро дорожче). 
З чого ж виготовляють 
крабові палички? Як не 
помилитися у виборі?

Що таке сурімі?
Насправді крабові па-

лички виготовляють із 
рибного фаршу (сурімі). 
Це паста без кольору і за-
паху, складником якої є 
рибні білки. Так само, як 
борошно отримують із 
зерна, шоколад – із какао, 
а сир – із молока, сурімі 
виробляють із різних сор-
тів свіжої морської риби.

Головний принцип при-
готування сурімі зберіг-
ся донині, нові техно-
логії лише вдосконали-
ли традиційний спосіб. 
До речі, не тільки япон-
ці та ми, українці, смакує-
мо цим «делікатесом». На-
приклад, Франція – один з 
найбільших у світі вироб-
ників і споживачів сурімі.

Нині для виробництва 
сурімі використовуєть-
ся риба родини тріско-
вих (так звана біла риба). 
Свіжу рибу чистять, від-
різають голову, оббира-

ють від кісток. Потім філе 
дрібно нарізають і про-
мивають у холодній воді. 
За спеціальною техноло-
гією з отриманої рибної 
маси видаляють водороз-
чинні білки, ферменти, 
риб’ячий жир і холесте-
рин. У кінцевому підсум-
ку залишається щільна 
біла маса, позбавлена 
специфічного рибного 
смаку і запаху. Це, власне, 
і є сурімі.

У цю масу додають сор-
біт, сіль та поліфосфати, 
щоб вона набула желепо-
дібної консистенції. По-
тім сурімі варять на парі, 

змішують з іншими про-
дуктами (крохмалем, цу-
кром, крабовим екстра-
ктом), формують палич-
ки, шматочки, смужки.
енергетична  
цінність

Одна з переваг крабо-
вих паличок – це те, що 
білки риби містять 20 амі-

нокислот, 8 з яких неза-
мінні для людського ор-
ганізму. Причому вони 
менш калорійні, ніж 
м’ясні: енергетична цін-
ність 100 г сурімі – 82 кі-
локалорії, тож крабові па-
лички охоче їдять усі, хто 
стежить за своєю вагою.

Однак морепродукти 
ми цінуємо не тільки за 
вміст в них білка та низь-
ку калорійність. Велику 
цінність мають біологіч-
но активні речовини і ві-
таміни. На жаль, у про-
дуктах переробки, якими 
є крабові палички, остан-
ніх обмаль: вони вими-
ваються вже на першому 

етапі пе-
р е р о б к и 
риби.

Як це не прикро, але 
на ринку нині багато кра-
бових паличок невисо-
кої якості. Адже в нашій 
країні немає сталих нор-
мативних документів, які 
б регламентували вимоги 
безпеки щодо цього про-
дукту. Крабові палички 
виготовляють за техно-
логічними умовами, які 
кожен виробник розро-
бляє для себе сам.
Кілька порад  
покупцеві
Насамперед, як і при 

купівлі будь-якого про-
дукту харчування, поди-
віться на термін придат-
ності. Для крабових па-
личок він досить великий 
(у закордонних виробни-
ків – до двох років, у віт-
чизняних до вісімдеся-
ти днів), але зберігатися 
вони повинні при темпе-
ратурі не вище 18° тепла. 

Детальніше про умо-
ви зберігання читай-
те на упакувці, на яке, 
до речі, варто зверну-
ти увагу.
Вона має бути гер-

метична, неушкоджена. 
Якщо зовнішній вигляд 
паличок вас насторожує: 
вони зморщені, нерів-
ні, пакет надір ваний, то 

краще відмовте-
ся від по-

купки. Дуже ймовірно, 
що їх неправильно збе-
рігали, і вони втратили 
частину вологи, висохли 
або й зіпсувалися.
Якщо ви купили 

розморожені крабові па-
лички, не заморожуйте 
їх вдруге, а краще відра-
зу з’їжте.
Не ризикуйте сво-

їм здоров’ям: не купуйте 
цей продукт у кіосках чи 
на ринку. Адже в таких 
місцях, як правило, недо-
тримуються належного 
температурного режиму. 
Купуйте палички в мага-
зинах, де їх зберігають у 
холодильниках.
При купівлі зважай-

те також на можливос-
ті свого холодильника. 
Якщо він забезпечує від-
повідний температурний 
режим, то сміливо може-
те робити запаси.

g Ваше здоров’я

Чи безпечні 
дезодоранти?
Останнім часом мож-
на почути про те, що 
дезодоранти завдають 
шкоди здоров’ю. чи так 
це?

Дезодоранти призначені для 
безпосереднього нанесення на 
шкіру людини, тому вимоги до 
цих товарів є жорсткішими, ніж до 
засобів побутової хімії. У зв’язку з 
цим їх досліджують ретельніше, 
особливо глибоко на етапі оцінки 
безпеки.

Небезпека для здоров’я люди-
ни може полягати в тому, що до 
складу деяких дезодорантів (ае-
розольних та кулькових) входять 
спирти, тобто легкозаймисті речо-
вини. Дезодоранти в аерозольній 
упаковці розпорскуються в пові-
трі і через дихальні шляхи потра-
пляють до організму. Тому не слід 
користуватися ними в присутнос-
ті дітей.

Дезодоранти-олівці – менш не-
безпечна група товарів. Але ко-
ристуватися ними потрібно нор-
мовано і згідно з інструкцією, 
оскільки значний вміст консер-
вантів у них може спричинити 
дисбіоз шкіри.

Призначення дезодоранту – за-
побігання розвитку мікрофлори, 
яка спричиняє розпад поту і не-
приємний запах. Отож, вони при-
значені для нанесення на обме-
жені ділянки шкіри у місцях з під-
вищеним потовиділенням і на-
пахчуватися ними з голови до ніг 
не потрібно.

Високоякісні дезодоранти ма-
ють бути без запаху, а всілякі за-
пашки маскують запах спирту та 
іншої сировини.

Антиперспіранти сприяють зву-
женню протоки потових залоз, 
внаслідок чого піт не виділяєть-
ся. Такі засоби обов’язково потріб-
но змивати зі шкіри щодня. А ще 
пам’ятайте, що надмірне вико-
ристання дезодорантів та анти-
перспірантів пригнічує власну мі-
крофлору і спричиняє розвиток 
шкідливих мікроорганізмів.

Якщо дезодорант спричиняє не-
приємні відчуття на шкірі (свер-
біння, лущення тощо), потрібно 
його замінити дезодорантом ін-
шого складу або проконсультува-
тися з цього приводу у косметоло-
га чи дерматолога.

за матеріалами вітчизняних видань.

У нас сурімі, чи то пак крабові палички, стали по-
пулярними більше десяти років тому. А от японці 
вже понад чотири століття їдять таку суміш із м’яса 
очищеної риби. Японські рибалки чистили що-
йно впійману рибу, дрібно нарізали філе, а потім 
солили. З отриманої маси формували котлети і 
випарювали їх. Після того вони могли зберігатися 
значно довше, ніж звичайна риба.

?

Виробляють шкіри з шкур 
різних тварин: великої 
рогатої худоби, коней, кіз, 
свиней, овець, лосів, кроко-
дилів, змій.
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g Згодиться

Із зелених помідорів
Часто з різних причин ми 
змушені збирати помідори 
недостиглими. Чи вітер кущі 
поламає, чи хворіти почнуть... 
То що ж із ними робити? Викидати? У 
жодному разі! Із зелених помідорів 
же навіть варення готують. Але ми 
пропонуємо звичніші рецепти домашніх 
заготовок.

АСОРТІ
1 кг зелених помідорів, 1 кг огір-

ків, 1 кг капусти, 1 кг моркви, 1 кг 
цибулі.

Для маринаду: 1 скл. 9%-ного 
оцту, 1 скл. цукру, 1 л води, 1 ст. 
л. солі.

Для консервування овочевого 
асорті зелені помідори ретельно 
вимийте. Всі овочі окремо дрібно 
поріжте, посипте сіллю, прикрий-
те і залиште на кілька годин.

Воду з оцтом і цукром 
закип’ятіть у великій каструлі. 
Після того, як маринад закипів, 
покладіть у нього нарізані шма-
точками помідори, огірки, морк-
ву, капусту й цибулю. Варіть на 
маленькому вогні протягом 20 
хв., час від часу помішуючи, щоб 
овочі не пригоріли.

Гаряче асорті розкладіть у про-
стерилізовані банки. В кожну до-
дайте трохи гарячого відвару, в 
якому варилися овочі. Банки за-
купорте, переверніть догори дном 
і закутайте до вистигання.

КВАШЕНІ З ОВОЧАМИ
Дрібні зелені помідори, болгар-

ський перець, дрібна морква й огір-
ки у довільній кількості, листя се-
лери, вишні і смородини.

На 10 л води – 1,5 скл. солі, 2/3 
скл. цукру.

Моркву почистити, перець 
розрізати навпіл і вийняти насін-
ня. Всі овочі наколоти зубочист-
кою в кількох місцях. На дно не-
великої бочечки або емальованої 
чи керамічної каструлі покласти 
шар селери і листя, далі по черзі 
викласти моркву, огірки, помі-
дори і перець. Усе знову накрити 
листям і залити розсолом. Для 
його приготування у воді розчи-
нити сіль і цукор. Зверху поклас-
ти гніт і залишити у прохолодно-
му місці.

КВАШЕНІ З ЧАСНИКОМ
3 кг зелених помідорів, 3 скл. 

січеної зелені селери, 4-5 головок 
часнику, 3 ст. л. солі, 3 л води, 0,5 
пекучого червоного перцю.

Помідори на 5 хв. залити окро-
пом, відцідити, а тоді протягом 
25 хв. витримати у холодній воді. 
Підготовлені помідори розрізати 
навпіл і викласти в скляну або ке-
рамічну посудину (підійде також 
емальована). Кожен шар помідо-
рів перекладати січеною зеленню, 
дрібно порізаним часником і пер-
цем.

Воду закип’ятити із сіллю, ви-
студити і відваром залити помі-
дори. Покласти зверху невеликий 
гніт і залишити в прохолодному 
місці.

наша кухня

g Зірковий рецепт

Головні криворізькі «майдансери»:  
секрет бадьорого ранку – в солодощах
Батончики і тортики їсти треба, перекону-
ють Коля і Жора. Однак усе залежить від 
того, коли саме.

Уже цього тижня Кри-
вий Ріг знову боротиметь-
ся за прихильність гляда-
чів та суддів телепроекту 
«Майданс». Зважаючи на 
попередні ефіри, у нашої 
команди є всі шанси на пе-
ремогу. «ЧГ» вирішив ви-
відати секрети енергійнос-
ті, гарного самопочуття 
та чудового вигляду у хо-
реографів нашої команди 
– Колі та Жори.

Наші герої зізналися: 
щільний графік репети-
цій не завжди дозволяє 
харчуватися правильно 
та збалансовано, однак є 
декілька секретів, які до-
зволяють навіть у такому 
випадку тримати себе у 
формі.

– Ніякої сенсації я не 
зроблю, а тільки знову по-
вторю давно відому істи-
ну. Щоб бути здоровим, 

треба по максимуму вилу-
чити з меню цукор і сіль, 
– розпочинає Жора. Він, 
до всього іншого, має ще 
й тренерську практику, 
тож не тільки для себе ви-
бирає правила харчуван-
ня, а й іншим поради дає. 
– Недарма і сіль, і цукор 
називають білою смертю. 
І друге важливе правило – 
перед сном ні в якому ра-
зі не їсти солодкого. Коли 
їмо солодке, виробляєть-
ся інсулін. Він і дає «важ-
кість» тілу, блокується ви-
робництво гормону, що 
відповідає за наш відпо-
чинок та за омолодження 
організму. Грубо кажучи: 
з’їв тістечко, ліг спати – і 
тіло в шоці від виробле-
ного інсуліну! А потім 
прокидаєшся важко, не 
виспавшись. Тож щоб бу-
ти бадьорим, ніяких соло-

дощів на вечір. От зранку 
– будь ласка, це тільки на 
користь. Шоколадку мож-
на ум’яти, і на цілий день 
вона енергією та гормона-
ми щастя забезпечить. І, 
звичайно, пити побільше 
води протягом дня.

– Тренери – вони такі, 
їм треба бути трохи дієто-

логами, – посміха-
ється Коля. – Інша 
річ, що при такому 
графіку, як у нас, 
збалансоване хар-
чування – це про-
блема.

– Не так давно 
їздили в Англію. 
Там усі страви та-
кі жирні, смажені 
й солоні, що бук-

вально за п’ять днів на ан-
глійських харчах набрав 

п’ять кілограмів, – знову 
бере слово Жора. – Усе з 
картоплею «фрі» – її по-
дають зранку, в обід і на 
вечерю. За рахунок такого 
меню британці всі «габа-
ритні», абсолютно всі!

Підопічним танцюрис-
там хореографи перед ве-
ликим півфіналом дають 
тільки одну пораду: три-
мати режим.

– Заряд на цілий день – 
це сніданок! Дотримува-

тися режиму прийому їжі 
теж не завадить, але об-
межувати себе в чомусь – 
ні, – коментує Коля.

Та головне все-таки – 
мати позитивний настрій 
і вірити в перемогу. Нага-
даємо, що цієї суботи, 22 
вересня, в ефірі телекана-
лу «Інтер» відбудеться ве-
ликий півфінал. Боротися 
за квиток до фіналу «Май-
дансу» поїде 300 криво-
різьких танцюристів.

____________________________________________________________________________________________________ Анна РОДІЧКІНА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

g Гурманам

З британським шармом
Ця популярна у Великобританії салатна заправка 
трохи схожа на майонез, але має більш яскраво 
виражений кисло-солодкий вершковий смак. 
Вона прикрасить будь-який зелений салат і пасу-
ватиме для варених яєць чи бутербродів.

1 ст. ложка борошна, 2 ч. 
ложки порошку гірчичного, 4 ч. 
ложки цукру, 1/4 ч. ложки солі, 
2 яєць, 80 мл оцту (6%, із білого 
вина), 150 мл вершків.

Борошно, гірчичний поро-
шок, цукор і сіль змішати в чаш-
ці. Вибити яйця, розмішати до 
однорідної маси й додати оцет.

Масу зварити на водяній ба-
ні до загустіння, постійно по-

мішуючи. Це займе 3-4 хв. 
Відтак зняти суміш із вогню і 
дати їй вистигнути.

У холодну масу влити верш-
ки. Частково їх можна замінити 
молоком, але не більше 1-2 ст. 
ложок. Можна додати кілька 
ложок молока, якщо соус ви-
явиться занадто густим.

Спробувати соус на смак, 
при потребі додати кілька кра-

пель лимонного соку. Соус по-
винен вийти досить густим і з 
насиченим смаком.

Заправку можна зберігати 
в щільно закритому посуді в 
холодильнику протягом двох 
тижнів.

Картка для нати-
рання часнику

Всі ми зна-
ємо недоліки 
традиційних 
ч а с н и к од а -
вок, але не 
будемо гово-
рити про по-
гане. Адже у 
нас є достой-
на заміна! Гаджет простий у 
використанні і догляді. Його 
можна мити навіть в посудо-
мийній машині.

Не менш цікава і історія 
створення гаджета. Один 
шеф-кухар ніяк не міг зми-
ритися з тим, що подрібнення 
часнику приносить стільки 
незручностей. І в розпачі 
він почав використовувати 
свою кредитну картку для 
натирання часнику! Саме 
кредитна картка і стала пер-
шою версією даного гаджета. 
Але вдосконалений варіант, 
звичайно ж, перевершує всі 
очікування!

g Гаджети

Яскраві металеві 
кулінарні шпажки

Всім відомий аналог цього 
гаджета, а саме традиційні 
дерев’яні зубочистки! Але ж 
ця ідея набагато цікавіша! Це 
металеві шпажки (нержаві-
юча сталь) з плоскою пласт-
масовою головкою яскравого 
відтінку. Їх можна викорис-
товувати для безлічі різно-
манітних кулінарних цілей. 
Наприклад, вам необхідно за-
горнути пиріг фольгою або ку-
хонною плівкою, але потрібно 
зробити так, щоб ці матеріали 
не торкалися безпосередньо 
пирога. У такому випадку за-
пхайте в пиріг шпажки, а плос-
кі головки надійно зафіксують 
кухонну плівку або фольгу. 

Трубка для кубиків 
льоду

Багато хто використовує дуже не-
зручні формочки для приготування 
льоду, навіть не підозрюючи про існу-
вання такої новинки!

Справа в тому, що після наповнення 
формочок водою їх ще й потрібно відпра-
вити в морозилку, не розливши при цьому 
воду. А зараз пригадайте, скільки незруч-
ностей доставляє витягування готового 
льоду з формочки! Але в даному випад-
ку у вас дійсно все буде під контролем! 
Принцип дії дуже простий. Ви наповнюєте 
трубку водою, вставляєте роздільник для 
кубиків, закриваєте і відправляєте все це 
в морозилку.

Коли вода перетвориться на лід, аку-
ратно постукайте гаджетом по твердій 
поверхні. Після цього можна плавно ви-
тягати роздільник і кубики льоду будуть 
по одному падати.

___________________________________________________________________________________________________ За матеріалами вітчизняних Інтернет-видань.



28 •Червоний гірник• середа, 19 вересня 2012 року

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

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

Без хвороб

g Народна медицина

За фарингіту полощіть горло 
трав’яними настоями

Для лікування як гострого, 
так і хронічного фарингіту 
народна медицина 
рекомендує переважно 
фітозасоби, такі самі, як і 
за ангіни.

Дуже помічним для зняття су-
хості горла і болю, а також усунен-

ня запальних процесів є полоскання настоями трав’яних зборів.
Шавлія лікарська — 20 г, квіти календули — 20 г, кора дуба — 

10 г, ромашка аптечна — 20 г. 1 ст. л. суміші залити склянкою 
окропу, настояти 30 хв. Потім процідити і теплим розчином по-
лоскати горло кілька разів на день.

Корінь алтеї — 20 г, корінь солодки голої — 20 г, листя шавлії лі-
карської — 20 г, трава м’яти перцевої — 10 г, квіти ромашки аптеч-
ної — 10 г, трава материнки звичайної — 30 г. 2 ст. л. суміші залити 
0,5 л окропу, потримати на слабкому вогні 10 хв., настоювати 30 хв. 
Процідити і теплим розчином полоскати горло 4-5 разів на день.

Шавлія лікарська — 20 г, кора верби білої — 30 г, трава чисто-
тілу — 10 г, квіти ромашки аптечної та листя евкаліпта — по 20 
г. Столову ложку суміші залити склянкою окропу і настояти 20 
хв. Процідити і теплим розчином полоскати горло протягом дня. 
Рекомендують робити цю процедуру також на ніч.

Крім того, жінці потрібно підвищувати захисні властивості ор-
ганізму, їсти багато овочів, фруктів, зокрема тих, що містять ві-
тамін С. Не вживати дуже гарячої чи переохолодженої, а також 
сухої чи з пересмаженою шкіркою їжі, аби не травмувати слизову 
оболонку глотки та горла.

Йод у горіхових перетинках  
не випаровується

У горіхових перетинках 
— йод органічний, у спо-
луках він не леткий, тож 
зберігається в настоянках, 
настоях та відварах із цієї 
сировини.  Препаратах з горі-
хових перетинок, що помічні як 
у разі захворювання щитовидної 
залози, так і за подагри, цукрового 
діабету, гіпертензії, порушення об-
мінних процесів тощо.

Відвар. 2 ст. л. висушених і 
подрібнених перетинок зали-

ти склянкою холодної води, довести до кипіння. Варити 5 хв. 
на слабкому вогні. Настояти 20 хв., процідити. Пити по чверті 
склянки тричі на день до їди.

Настоянка. 5 г подрібненої сировини залити 200 мл горілки, 
настояти 14 днів. Пити по 1 ст. л. раз на день.

g  Не дрібниці

Забудьте про закрепи
Основними причинами виникнення закрепів є постійне порушення 
режиму дня і тривале лежання в ліжку, безсистемне харчування, 
багаторазове придушення позивів до дефекації, а також малорух-
ливий спосіб життя, несвоєчасне випорожнення кишечнику тощо.

Слід пам’ятати, що закреп є не само-
стійною хворобою, а симптомом іншого 
захворювання: виразкової хвороби, гемо-
рою, панкреатиту, холециститу, порушен-
ня функції щитовидної залози тощо. Тому 
якщо закреп — не одиничне явище, звер-
нення до лікаря для системної діагности-
ки необхідне.
 При хронічних закрепах щоденно 

п’ють напар із насіння льону: 1 ч. ложку 
насіння залити склянкою окропу, насто-
яти не менше години. Проціджувати не 
потрібно, краще пити разом із насінням 
перед сном.
 Трилітрову банку наповнити ягода-

ми брусниці. Залити холодною кип’яченою 
водою, накрити пергаментним папером чи 
поліетиленовою плівкою, тісно зав’язати 
і дати настоятися, щоб вода забарвилася. 
Зберігати в холодильнику. Пити по 1 скл. 
настою вранці натщесерце.

 1 скл. листків ожини залити у тер-
мосі 200 мл окропу, настояти 3 год., про-
цідити. Пити по 100 мл настою за 20 хв. до 
їди.
 При хронічних закрепах, коліті, ме-

теоризмі дуже корисно пити настій кми-
ну: 1 ст. ложку насіння заварити склян-
кою окропу і дати настоятися півгодини. 
Пити по 1 ст. ложці 3-4 рази на день.
 Залити 1 ст. ложку кори крушини 

склянкою окропу і нагрівати на водяній 
бані 30-45 хв. Вистудити, процідити, до-
вести об’єм відвару до склянки і вживати 
вранці і перед сном по 0,5 скл.
 Добре очищує кишечник суміш із   

0,5   скл. огіркового розсолу і 2 ст. ложок 
меду.
 У склянці кефіру ретельно розмі-

шати 1 ст. ложку олії і маленькими ковт-
ками, затримуючи в роті, випити перед 
сном.

 Розвести 1 ч. ложку пшеничних ви-
сівок у склянці окропу, дати настоятися 
і випити під час їжі. Робити так тричі на 
день протягом 3-4 тижнів.
 2 ст. ложки трави материнки варити 

15 хв. у 200 мл води. Після цього настояти 
45 хв., процідити. Пити по 100 мл двічі на 
день за 15 хв. до їди.
 Насіння лопуха великого потовк-

ти, настояти в холодній воді у розрахун-
ку 1:10 протягом години. 
Потім проварити 5 хв. Ви-
тримати під кришкою до 
охолодження. Пити по по-
ловині склянки 2-3 рази на 
день до їди при хронічних 
закрепах.
  1 ч. ложку подріб-

неного кореня кульбаби 
залити склянкою води і 
кип’ятити 20 хв. на малому вогні. Пити 
відвар по 50 мл 3-4 рази на день перед 
їдою.
 Змішати 150 мл соку алое (алое пе-

ред зрізанням не поливати 2 тижні) і  
30 г меду (якщо мед зацукрувався, його 

слід трошки розтопити на 
водяній бані). Приймати 
по 1 ст. ложці 2 рази у день 
(вранці натщесерце і перед 
сном) запиваючи водою. 
Зберігати ліки у холодиль-
нику.

 1ст. ложку насіння кропу залити 300 
мл окропу, настояти, процідити. Настій 
випити протягом дня.
 20 г трави перстачу гусячого залити 

200 мл окропу, варити 15 хв., процідити. 
Пити по 100 мл відвару до їди.

__________________________________________________________________________________________________ За матеріалами вітчизняних Інтернет-видань.

Перед тим, як скористатися порадами,  
обов’язково проконсультуйтеся з лікарем

g Поради

Без пігулок
 При головному болі можна робити примочки з 

густого відвару плодів груші.
 При мігрені, розумовій та фізичній втомі ви-

пийте склянку міцного чаю.
 При постійних головних болях пити по 1/4 

склянки на день свіжовитисненого соку картоплі.
 При лупі полоскати волосся таким відваром: 

шкірку 4 лимонів варять 15 хв. у 1 л води, проціджу-
ють. Вимите волосся ополіскують цим відваром раз 
на тиждень.
 Для зміцнення і поліпшення росту волосся у 1 л 

перевареної води додають 2 ст. ложки меду, розмі-
шують і втирають у шкіру голови 2 рази на тиждень. 
 При недокрів’ї з’їдайте по 3-5 яблук 2-3 рази на 

день, пийте яблучний сік чи компот по склянці 3-4 
рази на день.
 При недокрів’ї змішують у рівних кіль-

костях потерті моркву, чорну редьку, черво-
ний буряк з чайною ложкою олії. Вжива-
ють щоденно перед обідом по 150-200 г.
 Для збереження білизни зубів треба 

раз на тиждень чистити їх лимонним соком.

g Рекомендують лікарі

Рухайтесь і будьте здорові
Раніше вважалося: якщо у вас заболіла спина, то 
потрібно дати їй спокій і якомога більше лежати. Нині 
поради з цього приводу змінилися. 

Рух рекомендують не тільки як 
профілактику болю в спині, але і 
як лікування під час загострення. 
Якщо у вас болить спина, то ра-
зом зі вживанням певних медика-
ментів потрібно рухатися, не пе-
ревантажуючи себе при цьому на 
кшталт носіння важкого.

Чому відсутність руху може 

спричинити виникнення болю в 
спині, а постільний режим поси-
лити? Якщо ви не рухаєтеся, кров 
і живильні речовини не надхо-
дять у хребет у достатній кількос-
ті. Крім того, не відбувається від-
току крові, яка виводить зі спини 
відходи життєдіяльності. Якщо 
ви мало рухаєтеся, м’язи, які є 
природним корсетом для хреб-
та, втрачають свою пружність, і 
це може призводити до зміщення 
хребців і защемлення нервів.

Які ж фізичні навантаження 
особливо корисні для спини? Це 

ходьба, розтяжки, йога, а також 
різні методики розслаблення, як, 
наприклад, автотренінг за мето-
дом Шульца. Однією з причин бо-
лю в спині може бути стрес, тому 
що внаслідок стресу порушують-
ся кровообіг і нормальний обмін 
речовин в організмі, перенапру-
жуються м’язи. Тож методики 
розслаблення так само корисні 
для профілактики болю в спині, 
як і рух.

Отже, якщо ви хочете мати здо-
рову спину, рухайтеся більше і на-
вчіться протистояти стресу.

g Зверніть увагу

Такий звичний напій
Зелений чай

Зелений чай із льодом вважа-
ється одним із найкорисніших 
напоїв у світі. Він зміцнює суди-
ни, знижує рівень холестерину 
в крові та ризик виникнення ра-
ку, сприяє виведенню шкідливих 
речовин, нормалізує травлення 
і сприяє схудненню. Проте, хоча 
зелений чай і вважається дуже ко-
рисним, зловживати ним не слід.
Чорний чай

Провівши ряд досліджень, аме-
риканці довели: в людей, які час-

то п’ють чорний чай, знижуєть-
ся ймовірність серцевого нападу, 
оскільки цей напій розширює і 
розслабляє артерії, тим самим 
збільшуючи приплив крові до сер-
ця. Вживання 3-4 чашок чорного 
чаю на день стимулює розумову ді-
яльність людини за рахунок вмісту 
в ньому теїну. А за рахунок вмісту 
активних поліфенолів, здатних ви-
конувати функції інсуліну, чорний 
чай здатний запобігати розвитку 
цукрового діабету.

Завдяки наявності дубильних 

речовин цей напій має здатність 
знімати шлункові спазми і зупи-
няє нудоту. Ще чорний чай зміц-
нює імунітет, підвищуючи опір-
ність організму до різного роду 
інфекцій. Також цей напій поси-
лює розумову діяльність людини, 
бадьорить і поліпшує настрій.
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Без хвороб

є ПИТАННЯ  
ЩОДО 
МОДЕРНІЗАЦІї  
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я?  
ЗВЕРТАЙТЕСЯ!
Телефон «гарячої» лінії 
Головного управління  
охорони здоров’я Дніпропетровської 
облдержадміністрації:

0-800-50-72-50

Як в рамках 
модернізації 
охорони здоров’я 
організована 
стаціонарна допомога 
для населення 
Дніпропетровщини?

Надання стаціонарної медичної допо-
моги передбачає цілодобовий нагляд лі-
каря за станом здоров’я пацієнтів, у тому 
числі проведення аналізів, необхідних 
для встановлення діагнозу, консультації 
лікарів, виконання необхідних медичних 
процедур і маніпуляцій тощо.

В рамках модернізації охорони 
здоров’я на Дніпропетровщині стаціо-
нарна медична допомога надається у 
лікувальних закладах вторинного (місь-
кі та районні лікарні зі стаціонарами) та 
третинного рівнів (лікувальні заклади 
обласного значення, де надається вузь-
коспеціалізована медична допомога). 

З 1 січня 2012 року всі вони фінан-
суються з обласного бюджету, завдяки 
чому фінансування на медикаменти та 
продукти харчування збільшено у 2 рази: 
медикаменти – 91,7 млн. грн. (2011 рік 
– 43,4 млн. грн., продукти харчування  - 
51,7 млн. грн. (2011 рік – 24,1 млн. грн.).

Окрім цього, завдяки єдиному фінан-
суванню, впроваджений принцип ексте-
риторіальності, що передбачає госпіталі-
зацію пацієнта до будь-якого медичного 
закладу області відповідно до його стану 
здоров’я та побажання.

________________________________________________________________________________________________ За матеріалами вітчизняних Інтернет-видань.

g  Реклама

g Народна медицина

Ягода, що лікує серце
Для профілактики та лікування серцево-судинних 
недуг немає кращої рослини, як глід. Його сік і пло-
ди знижують рівень холестерину в крові, сприяють 
поліпшенню пам’яті та уваги.

Ця унікальна рослина на-
раховує близько 50 видів. Глід із 
жовтими плодами має здатність 
виводити з організму солі важ-
ких металів; з чорними — допо-
магає людям, які страждають на 
атеросклероз та онкологічні за-
хворювання. Але найбільше ці-
лющих властивостей має глід, 
ягоди якого мають яскраво-чер-
воне забарвлення, схожі на дріб-
несенькі яблучка, які   за смаком 
нагадують шипшину.

У плодах глоду багато вітаміну 
А, С, Е, К, Р і вітамінів групи В. 
Також у них міститься комплекс 
біологічно-активних речовин – 
олеїнової, винної та лимонної 
кислот, холін та дубильні речо-
вини.

У народній медицині викорис-
товують настої та відвари плодів 
глоду. Після їх вживання в лю-

дей, які страждають захворюван-
нями серцево-судинної системи, 
нормалізується частота пульсу, 
поліпшуються показники кардіо-
грами, загальне самопочуття.
	При серцевій недостатнос-

ті, слабкості, задишці рекомен-
дується з’їдати по одній столовій 
ложці свіжих плодів глоду 2-3 ра-
зи на день.
	При болях у серці, тахікар-

дії, безсонні, загальній слабкості 
1ст. ложку сушених плодів глоду 
залийте 1 склянкою окропу, дай-
те настоятися у термосі 2 год., 
після цього процідіть. Вживати 
слід по 1/3 склянки настою тричі 
у день за півгодини до їди.
	Коли мучить безсоння, змі-

шайте по 15 крапель аптечної на-
стоянки глоду та валеріани, за-
лийте невеликою кількістю води 
і випийте перед сном.

g Варто знати
Оливкова олія розгладить зморшки

Оливкова олія дуже корисна для сухої шкіри, і лікарі пропонують її як 
засіб, що допомагає позбутися передчасних зморщок. Робиться це так: 
склянку олії поставте у каструлю із гарячою водою і нагрійте приблизно 
до 37 градусів.

Тепер слід зробити маску із вати, загорненої у марлю, з отворами для 
очей і носа, опускаємо її у підігріту олію, злегка відтискаємо і накладаємо 
на обличчя. Очі прикриваємо шматочками вати, змоченої чистою холод-
ною водою. Через 20 хвилин маску знімаємо і вмиваємося теплою водою. 
Вже зовсім незабаром побачите результат.

g Важливо

Збережіть гармонію
Для нормальної діяльності нашого організму вкрай необхідні 
мінерали та мікроелементи. Проте, як це не прикро, в 
раціоні нашого харчування спостерігається дефіцит бага-
тьох мінералів, особливо заліза, цинку, йоду та селену. Чому 

ж такі важливі для організму ці чотири мікроелементи?

З а л і з о 
входить до 

складу крові і бере участь у пе-
ренесенні кисню від легень до 
усіх тканин, органів та систем 
організму. Цей елемент необ-
хідний для творення червоних 
кров’яних тілець. Крім того, він 
входить до складу ферментів, 
які стимулюють внутрішньо-
клітинні процеси обміну. Залізо 
сприяє росту, підвищує опір-
ність організму до хвороб, запо-
бігає втомі.

Йод є незамінним компонен-
том гормонів щитовидної залози. 
Цей елемент контролює обмін ре-
човин, підвищує імунітет і актив-

ність деяких статевих гормонів.
В організм людини майже 80% 

йоду потрапляє з їжею рослин-
ного походження, причому його 
вміст у овочах і фруктах напря-
му залежить від вмісту йоду у 
грунті та воді.

Селен є важливою частиною 
протиокисної системи і попе-
реджує накопичення вільних 
радикалів. Цей мікроелемент 
гальмує процеси старіння ор-
ганізму, підтримує еластич-
ність тканин, бере участь у 
детоксикації. З’єднання мікро-
елемента підвищують світло-
чутливість сітківки ока і під-
вищують імунітет.

Селен міститься у морських та 
молочних продуктах, м’ясі, яй-
цях, фруктах, овочах. Важливо 
пам’ятати, що у великих дозах 
селен може бути токсичний.

Цинк необхідний для рос-
ту організму. Крім того, цинк 
впливає на статевий розвиток і 
репродуктивну функцію, забез-
печує оптимальне кровотворен-
ня, чутливість до смаку і запаху, 
пришвидшує загоєння ран. Цей 
мікроелемент вважається одним 
із важливих онкопротекторів, 
поліпшує пам’ять.

Цинк у великій кількості міс-
титься у м’ясі, морепродуктах, 
яйцях, гарбузовому насінні.

g У рамках модернізації медицини

Пацієнте, вільно обирай собі лікаря
Ще наприкінці минулого року Міністерство охорони 
здоров’я  України видало наказ «Про затвердження 
порядку вибору та зміни лікаря первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги та форм первинної 
облікової документації». Тобто було узаконено право 
пацієнта вільно обирати лікаря первинної ланки 
– лікаря загальної практики – сімейної медицини, 
дільничного  терапевта та дільничного педіатра. А 
також право лікаря відмовити пацієнту в медичному 
обслуговуванні за певних обставин. Цей порядок 
визначає  механізм забезпечення права людини 
вільно обирати та змінити лікаря, котрий надає пер-
винну медичну допомогу, і є обов’язковим для за-
стосування в Центрах первинної медико-санітарної 
допомоги (ЦПМСД).

– Уже починаючи з 
1 вересня цього року 
криворіжці мають на-
году вільно обирати 
собі лікаря первинної 
медичної допомоги, 
– пояснює головлі-
кар міського Центру 
здоров’я Лілія Веро-
венко. – Тобто такого 
фахівця, котрий що-
денно абсолютно безкоштовно 
буде допомагати вам залишати-
ся здоровим, повноцінно жити. 
Якщо пацієнт хоче обрати чи 
змінити свого сімейного лікаря, 
дільничного терапевта чи діль-
ничного педіатра, він повинен 
звернутися до лікаря первинної 
медико-санітарної допомоги та 
заповнити так звану реєстрацій-

ну форму.  Але перед 
її заповненням треба 
ознайомитись з інфор-
маційним листом для 
пацієнта, доданим у 
реєстраційну форму. А 
також дати письмову 
згоду на збір та оброб-
ку персональних  да-
них, оформлену відпо-
відно до вимог Закону 

України «Про захист персональ-
них даних». У майбутньому для 
заповнення цієї реєстраційної 
форми буде встановлено й тер-
мін – один місяць: з 1 по 31 верес-
ня кожного календарного року. 

– Ліліє Олексіївно, а чи може 
вона бути заповнена в інший 
час? Адже, як кажуть, у житті 
кожного з нас є різні непередба-

чувані ситуації. Хтось, може, 
знаходиться за межами міста, 
дехто хворів або змінив місце 
проживання.

– Це, безумовно, передбачено – 
тому така форма заповнюється в 
чотирьох випадках. А саме: коли 
необхідність вибору лікаря зу-
мовлена зміною постійного міс-
ця проживання пацієнта, якщо 
людина не  змогла звернутися до 
лікаря в реєстраційний період з 
об’єктивних причин (відпустка, 
відрядження тощо). А також у 
випадку смерті лікаря або при-
пинення цивільно-правових 
відносин між  Центром первин-
ної медико-санітарної  допомоги 
(ЦПМСД) та лікарем у разі поя-
ви в цьому центрі нового ліка-
ря.  Інформація, що міститься 
в реєстраційній формі, – з об-
меженим доступом. І тому не 
підлягає розголосу, окрім ви-
падків, передбачених законом. 
А ось відповідальність за роз-
голошення такої інформації 
(що міститься в реєстраційній 
формі) несуть лікарі, молодші 
працівники з медосвітою, які 
обслуговують закріплене за 
цим лікарем населення, та за-
відувач амбулаторії. Щоб паці-
єнту було легше обрати свого 
лікаря, адміністрація ЦПМСД 
забезпечує йому вільний до-
ступ до інформації про фа-

хівця. Тобто пацієнт має право 
знати не тільки прізвище свого 
лікаря, його спеціалізацію, але 
й кількість закріплених пацієн-
тів, стаж роботи та кваліфіка-
цію.  Навіть поцікавитись його 
почесними званнями, відзнака-
ми та адресою, за якою приймає 
лікар. Тому, шановні криворіж-
ці, уже зараз слід замислитися 
над тим, якого лікаря загальної 
практики – сімейної медицини, 
дільничного терапевта чи діль-
ничного педіатра варто обрати. 
Кому з фахівців можна довірити 
своє здоров’я чи життя родини.  
Отож, часу не гайте – лікаря собі 
обирайте! 

Якщо у вас є питання щодо модернізації охорони здоров’я, звертайтесь за телефоном «гарячої 
лінії» управління охорони здоров’я Криворізького міськвиконкому: 92-13-83 та 0675631047. 
_____________________________________________________ Підготував  Віталій ТКАЧУК. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.
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Персональна 
виставка
Графіки та 
екслібрисів 

Бориса Кунов
ського з нагоди 
85ї річниці від 
дня народжен
ня та 10річчя 
від дня смерті 

митця.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

«Полум’я 
та лід»

Виставка з 
фондів музею з 
нагоди 60річчя 

М. Маковея.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

Міні-виставка
З нагоди 

180річчя від 
дня народжен
ня Олександра 
Поля, ініціато
ра початку руд
них розробок на 

Криворіжжі.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

«Птицы 
души»

Оригінальних 
графічних робіт 
бенгальського 

художника Шрі 
Чінмоя.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

«З Україною 
у серці»

Виставка робіт 
декоративно
прикладного 

мистецтва Любові 
Боровикової та 

Віри Полової (ви
шивка, в’язання, 
бісероплетіння), 
присвячена 21й 
річниці незалеж

ності України.
Філія КЗК «Кри-

ворізький міський 
історико-крає-

знавчий музей» 
сел. Веселі Терни – 

10.00-17.00. 
Тел.: 35-13-66.

«Скарби 
курганів 

Криворіжжя»
нових надход
жень з архео

логії 20082011 
років.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00. 

Тел.: 90-27-56.

Живопис
Персональна 

виставка 
О. Фадченка.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Виставка робіт 
В. Пилки 

(ручна гравіров
ка на склі).

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

Міні-виставка
З нагоди 

90річчя від дня 
народження 
українського 

поетагумориста 
Павла 

Глазового.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

Живопис
Виставка 

робіт Олега 
Висоцького 

(м. Таллінн).
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00.

Виставка
Декоративно
прикладного 
мистецтва 
Вікторії 

Демченко 
(бісероплетіння).

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

«Осінній 
вернісаж»
Фотовиставка 
«Кривбасфото

клубу».

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Образотворчо
го мистецтва 
М. Рябоконя.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Живопису 
наталі Жовтухи.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00. 
Тел.: 90-37-59.

«Таланти твої, 
Криворіжжя»
Декоративно
прикладного 
мистецтва.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

g Вистави

g Вечірки

g Музика

«Білосніжка 
та гноми»

Лялькова вистава.
Криворізький місь-
кий театр ляльок. 

Тел.: 26-61-45, 
22 вересня об 11.00 

та 12.30.

«Червоні 
вітрила»

Пластична драма
феєрія, відкриття 
ХХ театрального 

сезону.
КП «Криворізький 

академічний міський 
театр музично-плас-

тичних мистецтв 
«Академія руху». 

22 вересня о 18.00.

«Тук-тук!  
Хто там?»

Лялькова вистава.
Криворізький місь-
кий театр ляльок, 

23 вересня об 11.00 
та 12.30.

g Виставки

День «Ж»
Каждое 

воскресенье 
ночной клуб 

«Shelter» 
приглашает 

на вече
ринку под 
названием 
День «Ж».

Клуб: «Shelter», 
пр. 200-летия 
Кривого Рога, 

7г. Тел.: 409-
03-84, 067-641-

11-17 
23 сентября 

с 21.00  
до 05.00.

Клубная 
суббота

Каждую суб
боту – только 
лучшие хиты! 

Dj Red, Dj 
Sasha Brain, 

Mc DC, Pj Lady 
Darina.

Face control, 
dress code, age 

control.
Вход: 40 грн.
Клуб: «Sliffky». 
Тел.: 067-641-

11-18. 
22 сентября 

с 21.00.

Афіша

Грає 
дитячий 
духовий 
оркестр 

музичної 
школи №4

Пр. К. Маркса, біля 
Криворізького 
академічного 

міського театру ім. 
Тараса Шевченка. 

22 вересня, 
16.00-17.00.

g кіно

«Патруль»
Детектив, трилер.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно».

«Холостячки»
Комедія.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно».

«Прощавай, 
моя  

королево!»
Драма, 

історичний.
Кінотеатр: 

«Мультиплекс».

«Обитель зла: 
Відплата» 

3D
Містичний трилер.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно», 
«Олімп».

«Суддя Дредд» 
3D

Фантастичний 
екшн.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно», 
«Олімп»,  

тел.: 440-07-77.

«Орда»
Історична драма.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 
тел.: 493-83-63, 

493-84-74. 
«Одеса-кіно», 

тел.: 493-09-09.

«З/Л/О»
Трилер, жахи.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно».

«Медальйон»
Бойовик.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно», 
«Олімп».

«Гребберси»
Комедія, 

фантастика.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

«Замбезія» 
3D

Анімація.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».
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ПРОДАЮ

№ 1250. Терміново житловий будинок 
8х10 по вул. Фурманова в Центрально-
Міському районі, ділянка 6,2 сот., будинок 
– червона цегла, гараж, веранда, котел, всі 
зручності. Усі документи, ціна 40000 у.о. 
Тел. 097-9226627, 28-17-39 з 18.00 до 20.00.

№ 1272. Великий упорядкований бу-
динок з усіма вигодами, євроремонтом, 
1987 р. будування, садибою 0,5 га. У дворі 
2 гаражі, літня кухня, підвал, госпбудівлі. 
Апостолівський р-н, с. Кам’янка. Тел. 095-
7785494, 098-0085918.

№ 1206. 1-кімн. квартиру в центрі Соц-
міста, 1/5, під житло, офіс. Тел. 401-04-17, 
050-4522502.

№ 1098. Дачу: 3-поверховий будиночок, 
8 сот. городу, дерева, кущі, малина, окре-
мий заїзд. Ціна договірна. Тел. 050-2826045.

№ 1210. Дачу 6 сот. в сел. Авангард 
(Мар’янівка): 2-поверховий будино-
чок, госпбудівлі, дерева, кущі. Тел. 067-
2802868, (д.) 26-67-72.

№ 1251. Дачу в р-ні ст. Батуринська 
(діл. цементних працівників): 6 соток, бу-
диночок з ламаним дахом. Тел. 26-23-58.

№ 1252. Інвалідну коляску. Недорого. 
Тел. 050-7568502, 066-5392365.

№ 1086. Песок, щебень, шлак, гран-
шлак, цемент, керамзит. Тел. 067-9847171, 
067-7300639.

№ 1269. ПЕСОк. ЩЕБЕНь. ОТСЕВ. ка-
МЕНь - БуМ. ДОСТаВка. ЛЮБОЙ ТОН-
НаЖ. Тел. 067-4863468, 097-0727286.

№ 1102. А/м ВАЗ-21013 в хорошо-
му стані, ціна 13000 грн., торг. Тел. 067-
5690949.

№ 1253. А/м «Рено-Сандеро» 2011 р.в., 
пробіг 18000 км. Тел. 098-4066477, Ігор Ро-
діонович.

№ 1274. А/м «Волга-21», ц. 7300 грн. 
Тел. 096-7697610.

№ 1238. Продам б/у столовый гарни-
тур, диван и 2 кресла (кожа беж). Тел. 096-
243-30-15.

КУПЛЮ

№ 1256. Очень дорого! Цена 
договорная. 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.

№ 1258. Очень дорого! Ордена, 
медали, нагрудные знаки «Почет-
ный...», «заслуженный...», «Отлич-
ный…», «Отличник...», «ударный...», 
«ударник...». Награды царской 
России. удостоверения к медалям, 
знакам, грамоты и благодарности. 
Иконы, монеты, статуэтки, столо-
вое серебро, картины, портсигары, 
самовары и мн. др. Тел. 408-16-68, 
067-5641655.

№ 899. Лом черных и цветных метал-
лов. Гаражи, дачные домики, бочки, ме-
таллоконструкции. Порезка, погрузка, 
самовывоз. Тел. 097-6189585 (перезво-
ню).

№ 1257. Фотоаппараты: «Нарцисс» 
- 1200 грн., «Горизонт» - 550 грн., «Ле-
нинград» - 300 грн., «Спорт» - 3000 
грн., «Спутник» - 300 грн., «Геоде-
зия» - 2000 грн., «Репортер» - 1500 
грн., «киев-88» - 500 грн., «Лейка» - от 
1000 грн., «Друг» – 200 грн., «Искра» 
– 200 грн., «ФЭД» - 100 грн., «зоркий» 
- 100 грн., «киев-5» и «алмаз» - 300 
грн. ОБЪЕкТИВЫ: «зодиак» - 400 грн., 
«Руссар» - 550 грн., «калейнар-3» – 
500 грн., «Вега-28» – 300 грн., «Гели-
ос-40» – 1600 грн., «Юпитер» (3, 9, 11, 
12) от 450 до 650 грн., «карл Цейс», 
«Пентакон», «Пан колор», «Волна» 
и «Мир» - 450 грн. и др. Тел. 401-17-
42, 063-7670807, 066-1761807, 097-
0422903.

№ 891. Старі неробочі ТВ (лампові) 
– 20-60 грн.; холодильники – 30-60 грн.; 
газ. колонки – 100-150 грн.; пральні ма-
шинки – 20-50 грн.; ванни чавунні – 100-
120 грн.; батареї, 1 секція – 12 грн.; ме-
тал. мотлох, брухт чорних металів. Тел. 
097-6189585 (передзвоню).

№ 1220. Ваз или  
ИНОМаРку.  
зВОНИТЕ –  
ДОГОВОРИМСЯ!  
Тел. 098-3287864.

№ 1259. ВАЗ-2101-099, «Славуту», 
«Таврию», «Ланос», «СЭНС», «Москвич». 
Тел. 067-9819673.

№ 1249. ВАЗ у будь-якому стані, ДЕУ, 
іномарку, «Ставуту», «Таврію», мікроавто-
бус. Дорого. Тел. 50-22-74, 067-9209037, 
050-0412760.

ЗАГУБЛЕНЕ

№ 1260. Студентський квиток, виданий 
КМТ на ім’я Ліщінського Сергія Сергійови-
ча, вважати недійсним.

№ 1268. Студентський квиток НР 
07305254, виданий КТ НМетАУ на ім’я 
Жука Івана Миколайовича, вважати не-
дійсним.

№ 1261. Свідоцтво про право власнос-
ті на квартиру за адресою: пр. Миру, б. 28, 
кв. 516, видане за № Дз-704 УЖКГ викон-
кому Криворізької міськради 10.08.1993 
р. згідно з розпорядженням № Дз 791 від 
14.07.1993 р. на ім’я Шестакова Анатолія 
Михайловича та Шестакової Броніслави 
Петрівни, вважати недійсним.

№ 1271. Посвідчення депутата Жов-
тневої районної ради № 21, видане ви-
конкомом Жовтневого району м. Кривого 
Рогу на ім’я Коршуна Олексія Федоровича, 
вважати недійсним.

ПОСЛУГИ

• побутова техніка
№ 15. РЕМОНТ хОЛОДИЛьНИкіВ. 

Гума. Будинок «Ремпобуттехніка», пр. 
Миру, 29в-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 пральних 
машин. Тел. 440-38-10, 401-57-12. Май-
стерня - вул. Кремлівська, 28.

№ 16. РЕМОНТ хОЛОДИЛьНИкіВ. 
Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 401-02-85, 
097-7795606. Дешево.

№ 1156. Гарантійний ремонт холодиль-
ників вдома. Заміна ущільнювальної гуми. 
Тел. 401-23-92, 067-9678246, 28-28-72.

№ 701. Ремонт ТВ. Тел. 401-82-63, 067-
3981097.

№ 1160. Ремонт ТВ любых. Тел. 74-62-
78, 097-2824057, Кондратьевич.

№ 1216. РЕМОНТ, НаЛаДка кОМП’Ю-
ТЕРіВ. Тел. 098-0372986.

• пам’ятники
№ 846. Гранит (каталог – бо-

лее 90 образцов), крошка, бе-
тон; оградки, столики, скамей-
ки. Укладка плитки недорого 
и качественно. Тел. 440-50-39, 
401-17-82, 098-1229633, ул. Те-
левизионная, 1а.

№ 777. Пам’ятники. Піонер. Тел. 66-
10-77, 406-43-50.

• меблі
№ 1254. Перевезу меблі та ін. Послу-

ги вантажників. Недорого. Тел. 401-31-
05, 067-5671948.

№ 1255. ПЕРЕТЯЖка И ИзГОТОВЛЕ-
НИЕ МЯГкОЙ МЕБЕЛИ. РаССРОчка На 
10 мес. ПЕНСИОНЕРаМ СкИДка, БОЛь-
ШОЙ ВЫБОР ТкаНИ. Тел. 410-12-88, 406-
28-77.

№ 1226. Ремонт любой мебели, 
шкафы, кровати. Реставрация стульев, 
матрасов. Перетяжка диванов, кресел. 
Работаем на дому и в цехе. Тел. 410-31-54, 
097-3853008.

№ 1245. Оббивка м’яких меблів. Тел. 
096-1191720.

• інше
№ 1131. ГИПСОкаРТОН, ШПа-

кЛЕВка, ПОкРаСка, каФЕЛь, ОБОИ, 
ЛаМИНаТ. СТЯЖка, уТЕПЛЕНИЕ 
БаЛкОНОВ, ОТкОСЫ, ПЛаСТИк, 
МДФ. ЭЛЕкТРИка. Тел. 401-05-73, 097-
7631311.

№ 1174. кОНДИЦИОНЕРЫ. Прода-
жа, установка, заправка, чистка. Ремонт 
крупнобытовой техники (кондиционе-
ры, холодильники, стиральные машины-
автомат). Тел. 096-3769318, 401-54-59.

№ 1159. Врезка замков. Утепление, 
обшивка металлических дверей, лод-
жий пластиком. Тел. 401-35-15, 098-
2413969.

№ 1115. ЭМаЛИРОВка ВаНН. 
Выбор цвета. Качество, гарантия. Тел. 
27-58-95, 096-2452758.

№ 989. Спил деревьев. Порезка, 
вывоз, корчевка, обрезка кустов. Тел. 097-
0341978.

№ 1192. Спил деревьев бензопилами 
(с автовышкой). Порезка, вывоз, корчевка. 
Продаю дрова круглогодично. Тел. 098-
6929955.

№ 1094. чИЩЕННЯ каНаЛізаЦіЇ. 
Тел. 097-3406107.

№ 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 юридич-
них послуг. Звертатись: вул. Курчатова, 
буд. 7, кв. 3 (р-н кінотеатру «Юність»). Св. 
№ 420. Тел. 401-32-75, 050-5600358.

№ 1139. аДВОкаТ: усі види юри-
дичної допомоги. Звертайтеся: пр. К. 
Маркса, 52 («Мрія»), офіс 313. Дзвоніть 
заздалегідь: 401-04-34, 097-0444425. 
Свід. 2254.

№ 1273. Все виды юридических услуг. 
Тел. 096-5551768, 71-43-76.

№ 1012. Спутниковое ТВ. Продажа, 
установка, ремонт. Тел. 401-29-64, 097-
5085088.

№ 1235. аНГЛИЙСкИЙ РазГОВОР-
НЫЙ ЯзЫк. ПРОФЕССИОНаЛьНОЕ 
РЕПЕТИТОРСТВО, уГЛуБЛЕННаЯ 
ШкОЛьНаЯ ПРОГРаММа, ПОДГОТОВ-
ка к зНО, ИГРОВаЯ ФОРМа ОБучЕ-
НИЯ ДЛЯ МаЛЫШЕЙ. ОПЫТ РаБОТЫ 
– 13 ЛЕТ, МЕСТО ОБучЕНИЯ – 95 кв., 
1 акаДЕМИчЕСкИЙ чаС – 50 грн. Тел. 
92-03-45, 067-9134009.

РІЗНЕ

№ 1193. ПОкуПаЕМ МЕТаЛЛОЛОМ. 
ПОГРузка, ПОРЕзка, ВЫВОз. куПЛЮ 
Газ. кОЛОНкИ, аккуМуЛЯТОРЫ б/у. Тел. 
096-719-37-35. Лиц. АВ № 548802 МППУ.

№ 1194. куПЛЮ ГаРаЖ МЕТ., ИЛИ 
каПИТаЛьНЫЙ в кООПЕРаТИВЕ. Тел. 
401-39-19, 098-5469967.

№ 1162. Київський лікар психотера-
певт-нарколог Гарницький В.П. допоможе 
бажаючим позбавитись АЛКОГОЛЬНОЇ, 
ТЮТЮНОВОЇ, ІГРОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ. Ви-
водить із запою, зменшує зайву вагу, 
лікує енурез, заїкання, гіпертонію, не-
вроз. Прийоми: 22, 23, 24 вересня, 6, 7, 8, 
20, 21, 22 жовтня 2012 р. Тел. 401-25-42, 
067-7992465. (Ліц. МОЗУ № 492005 від 
14.12.2009 р.).

№ 1228. Київський лікар-психоте-
рапевт ГаЛИНОВСькИЙ В.М. лікує за 
один сеанс алкоголізм, тютюнопаління, 
ожиріння. Після сеансу 6 місяців гаран-
товано обслуговування безплатно. При-
йом 28 вересня у ПК «Будівельник», зуп. 
«1 дільниця». Тел. 408-04-79, 74-49-72, 
068-4160768, 096-2617564. Ліц. МЗОУ АГ 
№ 602609 від 21.07.2011 р.

№ 1163. ПРИЕМ ВРача-ЭНДОкРИ-
НОЛОГа 1 каТЕГОРИИ РахМаН а.М. в 
ЭНДОкРИНОЛОГИчЕСкОЙ аПТЕкЕ по 
ул. ПуШкИНа, 14. Лиц. аВ 431404 от 
2.10.08. Тел. 493-80-46, 493-80-47.

№ 1137. кПГМЛ (ПТу № 37) ПРО-
ДОВЖуЄ НаБіР учНіВ 9-11 кЛаСіВ за 
ГіРНИчО-МЕТаЛуРГіЙНИМИ ПРОФЕ-
СіЯМИ. СТИПЕНДіЯ, ПРаЦЕВЛаШТу-
ВаННЯ. аДРЕСа: вул. БИкОВа, 13. Тел. 
64-14-54, 64-33-15.

№ 418. Предприятие «Криворожагло-
реконструкция» СРОчНО принимает на 
постоянную работу работников следую-
щих специальностей: электрогазосвар-
щики, газорезчики, монтажники ж/б и 
м/конструкций, бетонщики. Опыт рабо-
ты по специальности. Информация по тел. 
(056) 406-48-43, 406-48-45, 096-2488843, 
067-2841984. Адрес: г. Кривой Рог, ул. Г. 
Романовой, 1.

№ 1195. Криворізькому училищу під-
вищення кваліфікації та перепідготовки 
молодших медичних і фармацевтичних 
спеціалістів терміново потребуються: 
ВИкЛаДач ТЕРаПіЇ (ЛікаР-ТЕРаПЕВТ, 
СіМЕЙНИЙ ЛікаР), ВИкЛаДач аку-
ШЕРСТВа і ГіНЕкОЛОГіЇ (ЛікаР-аку-
ШЕР-ГіНЕкОЛОГ). Телефон для довідок 
90-63-42.

№ 1262. Віддам кошенят в добрі руки. 
Тел. 097-9149386.

№ 1205. Требуется администратор – 
охранник, м/ж, с 9.00 до 18.00, суб., воскр. 
– выходной. Тел. 097-2646446.

№ 1165. Открыто рабочее место дис-
петчера. Прием входящих звонков. Гра-
фик различный, возможна работа на дому. 
Доход 1800 грн. Тел. отдела кадров 098-
2752496.

№ 1215. ПОДРаБОТка ДЛЯ ПЕНСИ-
ОНЕРОВ. ОПЛаТа ЕЖЕНЕДЕЛьНО. Тел. 
067-9619843.

№ 393. Требуется расклейщик 
объявлений. График работы свободный. 
Тел. 098-4462291, 093-9093337.

№ 1270. Работа в другом городе. 
Срочно нужны для внутренней отдел-
ки квартир под ключ в новом жилом 
комплексе: клейщики обоев, маляры, 
укладчики ламината. З/п от 1200 евро в 
мес.+проживание, дорога, питание. 100% 
стабильность, з/п 2 раза в месяц. Тел. 096-
2541208, Наташа.

№ 1166. Требуется сотрудник с тех-
образованием. Производство. Возраст до 
55 лет, м/ж. Отдел кадров – 098-2752496. 
Оплата 3000 грн.+премия.

№ 1168. Требуется серьезный, 
толковый молодой человек от 18 лет – 
личный помощник в договорной отдел. 
Обучу карьере сама. Растущий доход от 
3420 грн., Инесса. Тел. 097-7949313.

№ 1169. РаБОТа ДЛЯ акТИВНЫх 
ПЕНСИОНЕРОВ. ОПЛаТа ЕЖЕНЕДЕЛь-
НО. Тел. 067-7835074.

№ 1118. Вакансии – секретарь-рефе-
рент, психолог, рекламный оформитель в 
договорной отдел. Тел. 098-2077499.

№ 1143. Работа. Молодым пенсионе-
рам. Дружный коллектив. Доход 1800-
2000 грн. Тел. 067-5865391.

№ 1230. !РаБОТа! ДЛЯ ГОССЛуЖа-
ЩИх! С НОРМаЛьНЫМ ГРаФИкОМ, 
СТаБИЛьНЫМ ДОхОДОМ 4000-8000 
грн. Тел. 096-5783177.

№ 1231. ТРЕБуЕТСЯ ДИСПЕТчЕР-
ОПЕРаТОР, 2800-3500 грн. Тел. 096-
5783177.

№ 1232. !кЛаДОВЩИк! ПРОЙДИ 
ПЕРЕПОДГОТОВку И ПОЛучИ РаБОТу. 
4000-6000 грн. СТаБИЛьНО. Тел. 067-
3452685.

№ 1233. ТРЕБуЕТСЯ СОТРуДНИк 
С ОПЫТОМ кРЕДИТНОГО ЭкСПЕРТа. 
Тел. 099-2769580. ДОхОД 3500-5000 
грн. ОБучЕНИЕ!

№ 1142. ТРЕБуЕТСЯ СОТРуДНИк В 
ОФИС ДЛЯ РаБОТЫ ПО ПРИЕМу зВОН-
кОВ. МОЖНО БЕз ОПЫТа. ДОхОД 1500-
1800 грн. Тел. 098-1563602.

№ 1117. Вакансии – помощник бух-
галтера, помощник юриста, кладовщик, 
финансист-аналитик - договорной отдел. 
Официальное оформление. Тел. 098-
2077499.

№ 1135. Требуется помощник бухгал-
тера на первичную документацию. Тел. 
063-3624652.

№ 1136. Требуется делопроизво-
дитель-архивариус. Соцпакет. Тел. 063-
2418758.

№ 383. ТРЕБуЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО 
кРЕДИТОВаНИЮ С О/Р В БаНкОВСкОЙ 
СФЕРЕ. ВОзРаСТ ОТ 22 ДО 33 ЛЕТ. з/П 
3500 грн. Тел. 093-3735040.

№ 1238. ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБуЮТСЯ: 
бригадиры монтажников; кровельщики; 
сварщики; резчики; подсобные рабочие. 
Тел. 462-53-20, 097-7797217.

№ 1263. Пенсионеры! Хотите попол-
нить свой бюджет? Приходите к нам. 
Работа в офисе. Не продажа. Тел. 067-
3896885.

№ 1264. ТРЕБуЕТСЯ СОТРуДНИк С 
ОПЫТОМ РаБОТЫ СЕкРЕТаРЯ, 3000 грн. 
Тел. 097-3052016.

№ 1265. ТРЕБуЕТСЯ СОТРуДНИк С 
ФуНкЦИЯМИ аДМИНИСТРаТОРа, 3000 
грн. Тел. 097-3570757.

№ 1266. СТаБИЛьНаЯ РаБОТа В 
ОФИСЕ. аДМИНИСТРаТИВНаЯ ДЕЯ-
ТЕЛьНОСТь В кОЛЛЕкТИВЕ ПРОФЕС-
СИОНаЛОВ, 2000-2500 грн. Тел. 067-
5865108.

№ 1267. В связи с изменением руко-
водства и расширением объема работ по 
наружным сетям В и К ЧП «Гидро-Эко» тре-
буются на постоянную работу работники 
следующих специальностей: прорабы (с 
дипломом) – 2 чел.; слесари-сантехники 
– 4 чел.; машинист на экскаватор ЕО-2621 
ВЗ – 2 чел. Звонить: 410-02-12.

№ 413. Здаються приміщення під офіс 
та актовий зал погодинно за адресою: 
проспект Металургів, 36а. Телефон 92-13-
90.

 № 1248. ОРГаНИзаЦИИ На ПОСТО-
ЯННуЮ РаБОТу ТРЕБуЮТСЯ СОТРуД-
НИкИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БазЫ ДаННЫх. 
ОПЛаТа 3000 грн. ГИБкИЙ ГРаФИк, 
ВОзМОЖНО На ДОМу. Тел. для справок 
067-1499060.

№ 1275. Требуется помощник для 
работы в офисе. Ведение документа-
ции, телефонные переговоры. Тел. 097-
3871298.

Реклама, оголошення

g Офіційно
виконком криворізької міської ради оголошує конкурс  

на заміщення вакантних посад
в управлінні благоустрою та житлової політики

головного спеціаліста відділу благоустрою (2 штатні одиниці)
Вимоги до претендентів: громадянство України, повна вища освіта відпо-

відного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магі-
стра чи спеціаліста, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого само-
врядування чи державній 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 державною мовою, знання основних програм робо-
ти на комп’ютері.

в управлінні комунальної власності міста
заступника начальника управління
Вимоги до претендентів: громадянство України, повна вища освіта відпо-

відного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем ма-
гістра чи спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній службі або служ-
бі в органах місцевого самоврядування на керівних посадах не менше 3 ро-
ків, або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління 
не менше 4 років, вільне володіння державною мовою, знання основних про-
грам роботи на комп’ютері.
спеціаліста І категорії відділу орендно-договірних відносин (на 

період тимчасової відсутності працівника)
Вимоги до претендентів: громадянство України, повна вища освіта відпо-

відного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магі-
стра чи спеціаліста, 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 опубліку-
вання оголошення за адресою: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, кімн. 226.

За додатковою інформацією щодо основних функціональних обов’язків, 
розміру та умов оплати праці звертатися за телефонами:

74-66-28 (кадрова служба виконкому міської ради);
74-47-05 (управління благоустрою та житлової політики);
493-04-14 (управління комунальної власності міста).

Виконком Саксаганської районної у місті ради  
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

спеціаліста І категорії відділу автоматизації та персоніфіковано-
го обліку пільгових категорій населення управління праці та соціаль-
ного захисту населення;
головного спеціаліста відділу прийняття рішень управління 

праці та соціального захисту населення (тимчасова посада).
Вимоги до кандидатів:
– на посаду головного спеціаліста: стаж роботи за фахом на службі в ор-

ганах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного 
спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управ-
ління не менше 3 років;

– на посаду спеціаліста І категорії – без вимог до стажу роботи.
До участі у конкурсі запрошуються громадяни України з повною вищою осві-

тою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рів-
нем магістра, спеціаліста, які вільно володіють державною мовою, мають нави-
чки роботи на комп’ютері та з відповідними програмними засобами.

Документи для участі у конкурсі приймаються протягом місяця від дня пу-
блікації цього оголошення за адресою: 50071, м. Кривий Ріг, вул. Мелешкіна, 
32, кімн. 211, 212, телефони для довідок: 64-11-49 (управління праці та соці-
ального захисту населення), 64-10-45 (відділ з питань служби в органах міс-
цевого самоврядування та кадрової роботи).

Продаю

Послуги

Загублене

Куплю

Песок. Щебень. отсев. 
камень – бум.

Доставка. Любой тоннаж.
тел. 067-4863468, 097-0727286.

До уваги підприємців!
20.09.2012 о 13.30 у виконкомі міської ради (к. 139) відбудеться 

засідання міської галузевої ради з питань виробництва продук-
тів харчування, діяльності ринків. Запрошуються члени галузе-
вої ради та суб’єкти господарювання, які здійснюють виробни-
цтво продтоварів та організацію ринкової торгівлі.

Різне
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Калейдоскоп

g Гороскоп
На 24-30 вересня
Овен (21.03-20.04).

Перiод пiсля четверга буде вда-
лим. У роботi варто проявити вiд-
повiдальнiсть i терпiння, щоб не нала-
мати дров. Головне – не сказати того, 
про що потiм будете шкодувати.
Телець (21.04-21.05).

Скромнiсть не тiльки прикрашає, а 
й iнодi спрощує життя. Не ставте собi 
грандiозних цiлей, дiйте за обстави-
нами – i все у вас виходитиме, не-
зважаючи на перепони.
Близнюки (22.05-21.06).

Будьте готовi пiдкоритися обста-
винам i керiвництву. Або принаймнi 
зробiть вигляд. Така тактика най-
бiльш виграшна для вас. Не зава-
дить зайнятися давнiми справами, 
про якi вже й забули.
Рак (22.06-23.07).

Вас чекає успiх у справах, якi вам 
не байдужi, у якi ви вкладаєте душу. 
Доведеться допомагати комусь iз ко-
лег або знайомих – не вiдкладайте 
це на потiм.
Лев (24.07-23.08).

Можливi конфлiкти з близькими, 
адже їхнi вимоги i вашi плани мо-
жуть не збiгатися. Не кращий час i 
в дiловому планi. Не приймайте все 
близько до серця – до вихiдних усе 
налагодиться.
Діва (24.08-23.09).

Ви блискуче завершите давнi 
справи, зможете прийняти правиль-
не рiшення. Дiйте смiливо, не зу-
пиняючись на досягнутому. Знадо-
биться допомога давнiх знайомих, 
якi пов’язанi з будiвництвом. Будьте 
обережнi у службових поїздках.
Терези (24.09-23.10).

Найвдалiшою буде для вас пер-
ша половина тижня, проясняться 
заплутанi моменти, особливо у сто-
сунках з оточуючими. Спробуйте ди-
витися на свої дiї об’єктивно.
Скорпіон (24.10-22.11).

Бiльшiсть ваших проблем вирi-
шаться за щучим велiнням, тоб-
то без особливих клопотiв. Очiкуйте 
цiкавих зустрiчей та приємних но-
вин. У вихiднi не доведеться сумува-
ти, оскiльки вас запросять на вечерю 
вашi друзi.
Стрілець (23.11-21.12).

Можливi апатiя i хандра, тому не 
плануйте складнi справи, а займiться 
звичним. Наприкiнцi тижня до вас 
повернуться радiсть i смак життя, а 
разом iз ними й удача. Будьте уважнi 
до батькiв.
Козеріг (22.12-20.01).

Не намагайтеся охопити неохоп-
не i все встигнути, визначiться з го-
ловним i другорядним, щоб не ви-
трачати марно сили. Якщо хотiли 
змiнити iмiдж – приступайте ближ-
че до вихiдних.
Водолій (21.01-19.02).

Для вас тиждень буде доволi про-
дуктивним, а якщо не встигнете чо-
гось зробити, то зумiєте надихнути на 
це знайомих i близьких. Ваше почут-
тя гумору, як завж ди, стане в пригодi.
Риби (20.02-20.03).

Подiї першої половини тижня мо-
жуть суттєво вплинути на вашi пла-
ни, змiнивши їх. Спробуйте подиви-
тися на те, що вiдбувається, як гля-
дач. Дозвольте вашим колегам са-
мим приймати важливi рiшення.

g Мистецька подія

Голландці з українськими  
серцями
«з україною в серці» – саме так називається тур всесвіт-
ньо відомого хору імені Миколи Лисенка, в рамках якого 
колектив завітав днями і до нашого міста. чарівні україн-
ські мелодії потужним багатоголоссям торкались сердець 
глядачів, несли світло духовного очищення і бадьору 
енергетику козацької звитяги. 

І в цьому, мабуть, не було б нічого 
дивного чи незвичайного, якби ті 40 
майстерних виконавців усі до одно-
го не були… голландцями. Так, так, 
містком між нами і далекими Нідер-
ландами стала животрепетна музика 
– народна українська пісня. Її лірич-
ність та милозвучність ще 1951 року 
відкрив іноземцям українець – ві-
домий музиколог, композитор, опер-
ний співак з міста Долини, що на Іва-
но-Франківщині, Мирослав Антоно-
вич. 40 років засновник хору був його 
керівником, диригентом і натхненни-
ком. Цьогоріч йому виповнилось би 
95 років. Вдячні «Батькові» за щас-
ливі миттєвості творчості, за відкрит-
тя оригінальної української культури, 
хористи відвідали його Вітчизну – по-
бували у Львові, Івано-Франківську, 
Вінниці, Черкасах.

До Кривого Рогу хор приїхав на за-
прошення мера нашого міста Юрія 
Вілкула. Криворізька земля щиро зу-
стріла гостей хлібом-сіллю, теплотою 
сердець і бурхливою овацією. Гол-
ландці завітали з репертуаром із ду-
ховних, народних пісень та україн-
ської класики. Родзинкою концер-
ту став віртуозний виступ молодого 
цимбаліста, лауреата міжнародних 

конкурсів Михайла Захарії. Журналіс-
там було неабияк цікаво поспілкува-
тися з чужоземцями, які не лише спі-
вають українською, але й пропагують 
нашу національну культуру в усьому 
світі, гастролюючи Канадою, Бельгі-
єю, Францією, Німеччиною. Пропону-
ємо вашій увазі фрагменти інтерв’ю з 
учасниками колективу.

Володимир Луців, імпресаріо 
хору, в минулому – співак-тенор, 
бандурист, культурно-громад-
ський діяч, виконавець дум та 

автор статей про бандуру, грома-
дянин Великобританії:

– З хором мене пов’язують 40 років 
діяльності. Спочатку я виступав з ним 
як співак, останні 15 років ми підтри-
муємо тісні взаємини. Чому голланд-
ці співають українською? Я так ска-
жу: якщо можна захоплюватися іта-
лійським ренесансом чи китайською 
порцеляною, то чому не можна захо-
плюватися прекрасним українським 
мелосом? Свого часу його чарівність 
відкрив для голландців Антонович, і 
з тієї пори вони докладають зусиль, 
щоб поширювати українську культу-
ру в європейському мистецькому се-
редовищі. Хористи не говорять укра-

їнською, та розуміють, про що співа-
ють. Значення кожного слова, звіс-
но, не знають, але зміст пісні зага-
лом – так. Зауважу, що для них наша 
мова набагато важча, ніж італійська, 
французька, англійська чи німець-
ка. Гоголь сказав, що українська піс-
ня для України – це колиска, історія 
і батьківська могила. Бачте, сила му-
зики така, що й чужоземці проникли-
ся духом нашої пісні і стали її амба-
садорами на теренах Європи. Уявіть 
собі, вже багато років вони роблять 

це власним коштом: ши-
ють костюми, фінансують 
гастролі, оплачують по-
слуги диригента…

Рон Башан, голова 
хору:

– Я співаю в хорі 12 ро-
ків. За цей час багато ді-
знався про Україну, її куль-
туру. Мене приємно зди-
вувало, що українці гос-
тинні, відкриті для спіл-
кування, з доброю душею. 
На відміну від голландців, 

які повсякчас зайняті зароблянням 
грошей…

Пол Гаккеннес, співзасновник 
хору:

– Хорове мистецтво для мене – 
все. У 2003 році ми відвідали укра-
їнські міста, чули львівські, івано-
франківські хори, переймали досвід. 
Дуже подобаються українські виши-
ванки. Тішимось, що нас приймають з 
душевною широтою. Ми щоразу від-
значаємо деякі поліпшення у вашій 
країні, але не можна не помітити, як у 
вас багато бідних людей. Між нашими 
культурами велика різниця: як і в по-
буті, так само і в пісні голландці є над-
звичайно дисципліновані й законо-
слухняні, українці ж набагато гнучкі-
ші. Співати українською? Звісно, не-
легко, надто новачкам. У репертуа-
рі хору понад 60 пісень, їх вивчення 
у деяких співаків займає до 1,5 року.

Роман Антонович, син засновни-
ка хору Мирослава Антоновича:

– Я не говорю українською, хоч і 
добре її розумію (мати Романа була 
голландкою, – авт.). Для мене дуже 
важливо продовжувати справу бать-

ка. Це найкраща пропа-
ганда української культу-
ри у світі. Хочу побажати 
криворіжцям усього най-
кращого, цінувати своє 
гарне місто, розвивати 
його і розбудовувати.

– О, у вас колосальне 
місто, – не стримує по-
чуттів Володимир Луців. 
– Воно розтягнуте більш 
ніж на 100 км! Ви знаєте, 
на такій території живе 7 
мільйонів лондонців! А у 
вас 700 тисяч…

У виконанні колекти-
ву під керівництвом ди-
ригента Анни Азерніко-

вої прозвучали літургійні співи, твори 
Лисенка, Вербицького, народні пісні. 
Закінчився концерт молитвою «Боже 
великий, єдиний, нам Україну храни», 
але тривала овація глядачів спонука-
ла хористів заспівати криворізькій пу-
бліці ще й «Многая літа». У свою чергу, 
побажаємо довгих літ цим симпатич-
ним, незбагненним чужоземцям, які, 
самі того не усвідомлюючи, дали нам 
пам’ятний урок – навчили зберігати 
безцінні багатовікові надбання історії 
і культури власного народу.

Тетяна ДРЄЄВа. Фото Олександра ПОРТНЯГіНа.

Голландський хор імені Лисенка налічує 40 співаків 
– чоловіків та жінок. За 15 років діяльності колектив 
здобув міжнародну славу, тричі виступав в Україні. 
Цього разу разом з цимбалістом-віртуозом Михайлом 
Захарією співаки відвідали рідне місто Мирослава 
Антоновича – Долину, а також Вінницю, Черкаси, Кри-
вий Ріг. Завершилось турне у Донецьку. На знак щирої 
любові до України й української пісні концерти були 
безкоштовними.

19.09.2012    20.09.2012

станом на 18.09.2012 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.

Прохолоднішає
За даними Українського гід-

рометцентру, у четвер очіку-
ється хмарна погода. Мож-
ливі опади. Температура вно-
чі до 12 градусів тепла, вдень 
до 21 градуса тепла. Вітер 
східний та північно-східний,  
2-3 м/сек. Атмосферний тиск 
748…749 мм рт. ст.

g Погода

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,30 26,13 1045,96

УкрСиббанк
810,00 25,30 1046,00
814,90 26,70 1078,00

ПриватБанк
811,00 25,90 1047,00
813,90 26,90 1077,00

Промінвест-
банк

810,50 25,90 1049,00
814,50 26,80 1074,00

Райффайзен 
Банк Аваль

812,00 25,70 1055,00
814,50 27,00 1085,00

форум
810,50 26,00 1050,00
814,00 27,50 1081,00

Південком-
банк

813,50 25,50 1050,00
815,00 26,70 1080,00

Укрексімбанк
808,00 25,70 1050,00
811,00 26,50 1070,00

куПіВЛЯ ПРОДаЖ

17 18 22 26 34 44

19-20 вересня

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

ДЖеК -ПОТ 
наступного 
розіграшу 
7 200 000 гривень

g Лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1194 
виграшні номери 15.09.2012 

джек-пот 7 100 000.00

g курси валют

0:00 2 1
3:00 2 2
6:00 1 2
9:00 2 3
12:00 1 2
15:00 2 1
18:00 1 0
21:00 2 2

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 1 20991.00
4 174 168.00
3 2668 18.00
2 21079 6.00
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