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ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ!
Щиро дякую вам за довіру та 

підтримку!
Народний депутат України  

Юрій ЛЮБОНЕНКО.

g Реклама

Тел. 067-743-79-02
e-mail: 
reklama@rminer.dp.ua

понеділок- четвер 
з 9.00 до 18.00; 

п’ятниця  
з 9.00 до 17.00

Рекламний 
відділ «ЧГ»

Освітня Мекка гірничорудного краю
Читайте 3 стор. _____________________________________________________________________________________________ Фото Станіслава ЛЕБЕДИНСЬКОГО.

g Соціальний проект

Земля під «Доступне житло»
На житломасиві «Лівобережний-3» у 
Дніпропетровську продовжується будівництво 
мікрорайону доступного житла – уже забито  
палі для зведення наступних двох п’ятиповерхових 
будинків.

Про це повідомив губернатор 
Олександр Вілкул під час наради 
щодо ходу реалізації на Дніпро-
петровщині Соціальної ініціати-
ви Президента України Віктора 
Януковича «Доступне житло». 
Нарада пройшла за участі віце-
прем’єр-міністра України – мі-
ністра інфраструктури України 
Бориса Колеснікова.

«Усього на цьому житлово-
му масиві буде збудовано 16 

п’ятиповерхових будинків на 
більш ніж 1 тисячу квартир. Буде 
проведено благоустрій території і 
забезпечено необхідну транспорт-
ну та соціальну інфраструктури», 
– сказав Олександр Вілкул.

Він підкреслив, що за аналогіч-
ним принципом земельні ділян-
ки під будівництво доступного 
житла, крім Дніпропетровська, 
уже виділено в Кривому Розі, 
Новомосковську, Нікополі.

______________________ Підготував Володимир СКІДАНОВ.

Читайте нас на сайті www.girnyk.com.ua
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Подробиці

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Криворізький р-н

Почесним  
господарникам – 
Почесні грамоти

За сумління, високий про-
фесіоналізм, вагомий внесок 
у розвиток агропромислово-
го комплексу Почесною гра-
мотою Міністерства аграрної 
політики та продовольства 
України відзначено директо-
ра агрофірми «Червоний за-
бійник» Станіслава Шипоша. 

А ще одного знаного аграрія 
сільського Криворіжжя, голову 
фермерського господарства «Тріс-
кало» Андрія Тріскала нагородже-
но Почесною грамотою Дніпропе-
тровської обласної ради. Гідні від-
знаки – гідним людям. Вітаємо!

Щире спасибі  
за увагу до дітей

Відомий у нашому краї ме-
ценат, отаман Криворізько-
го району Катеринославського 
козац тва Новруз Кулієв долу-
чився до соціального проекту 
«Робота з дітьми і їх батьками». 

Днями він завітав в академіч-
ний театр «Академія руху», де 
відбулася благодійна зустріч для 
дітей-інвалідів Школи матері та 
особливої дитини «Веселка», і 
вручив кожному з хлопчиків та 
дівчаток солодкі фруктові набо-
ри. А його юний помічник, деся-
тикласник Широківської школи 
Артем Сальник сфотографував на 
добру згадку присутніх на цікаво-
му дійстві.

– Діти з великим задоволен-
ням переглянули виставу «Дюй-
мовочка», поспілкувалися з акто-
рами та з активними меценатами 
з благодійного фонду «Хесед-Ха-
на», – повідомляє методист від-
ділу освіти Криворізької районної 
державної адміністрації Вікто-
рія Трухачова. – Це вже третій рік 
поспіль ми спільними зусиллями 
проводимо такі змістовні зібран-
ня для хворих підлітків.

Поетичний талант 
Анни Ніколаєнко

Завершився обласний лі-
тературний конкурс «Молода 
муза», у якому взяли актив-
ну участь і представники сіль-
ського Криворіжжя. 

Переможцем творчого змагання 
знову стала вже знана у краї юна по-
етеса Анна Ніколаєнко. Вона врази-
ла членів журі ліричністю та глиби-
ною своїх віршів. Для дівчини цей 
рік визначний ще й тим, що вона 
закінчила магістратуру та одержа-
ла диплом з відзнакою. Секретами 
свого таланту поетеса поділилася 
зі слухачами обласного радіо в пе-
редачі «Дивосвіт». За результатами 
конкурсу буде видано збірку творів, 
куди ввійдуть і кращі поезії нашої 
талановитої землячки.

Чому з’являються 
діти-злочинці?

У Криворізькому районі за-
фіксовано зниження рівня зло-
чинності серед неповнолітніх. 

На обліку в службі криміналь-
ної міліції у справах неповнолітніх 
перебуває лише 5 підлітків. На зі-
бранні, яке провела заступник го-
лови Криворізької райдержадмі-
ністрації Тамара Семенова, йшла 
предметна розмова про причини 
виникнення агресії в дітей і про 
те, що треба робити, аби підлітки 
не ставали на стежку злочинності.

Микола КРАМАРЕНКО.

g День пам’яті

Відлуння  
голодних тих часів…
У суботу по всій Україні у 
вікнах багатоповерхівок 
та маленьких будиночків 
горіли поминальні свічки. 
Разом з іншими українсь-
кими містами Кривий Ріг 
відзначив скорботну дату 
– День пам’яті жертв голо-
доморів.

Запалити свою свічку пам’яті 
криворіжці могли не тільки 
вдома, а й біля розташовано-
го у Центрально-Міському ра-
йоні пам’ятного знака жерт-
вам Голодомору 1932-1933 ро-
ків. Тут о 15.55 розпочалися мі-
тинг та покладання квітів. Вша-
нувати пам’ять тих, хто загинув 
голодною смертю, прийшли в.о. 

міського голови – секретар Кри-
ворізької міської ради Сергій 
Маляренко, секретар Криворізь-

кої єпархії отець Віктор, 
члени виконавчого комі-

тету міськради, депутати місце-
вих рад, Почесні громадяни міс-
та, представники трудових ко-
лективів та громадсько-політич-
них організацій, учнівська і сту-
дентська молодь.

– Страшно навіть уявити собі, 
як дитина помирає з голоду на ру-
ках у батьків, – говорить Сергій 
Маляренко. – Моєї родини ці по-
дії теж торкнулися. Бабуся мені 
розповідала, як вона хотіла вряту-
вати сина Григорія. 
Трирічного хлопчи-
ка, який уже почав 
опухати з голоду, 
віднесла на станцію, 
поклала в товар-
ний потяг, що йшов 
на станцію Черво-
ну. Там якраз був 
пункт, де приймали 

таких дітей. Коли бабуся поверну-
лася додому, то зрозуміла, що не 
зможе залишити сина, тож вирі-
шила знову йти до Кривого Рогу 
за своїм Грицьком. Вона знайшла 
той пункт. Там їй сказали, що був 
один хлопчик з товарняка, але він 
зовсім не розмовляє. То був її син. 
Бабуся не могла з ним розлучи-
тися, тож забрала додому, але на-
ступного дня він помер.

Жалобні заходи пам’яті жертв 
Голодомору відбулися по всій 
Україні. Традиційною загально-

державною хвили-
ною мовчання ра-
зом з усією кра-
їною Кривий Ріг 
вшанував жертв 
тих страшних по-
дій, а потім розпо-
чалася всеукраїн-
ська акція «Запали 
свічку».

g Вітаємо з призначенням!
Полковник Ігор Романюк – новий начальник Головного  
теруправління МНС у Дніпропетровській області
Приємна звістка прилетіла цими днями в редакцію 
«Червоного гірника» з Дніпропетровська: нашого 
42-річного авторитетного земляка, давнього друга 
газети, начальника Криворізького міського управлін-
ня МНС полковника служби цивільного захисту Ігоря 
Романюка призначено на посаду начальника Голов-
ного територіального управління МНС у Дніпропе-
тровській області.

Таке переміщення сталося у зв’язку 
з обранням народним депутатом 
України генерал-лейтенанта служ-
би цивільного захисту Віктора Бутків-
ського, який до цього досить успішно 
керував вищеназваним управлінням.

Учора І. Романюк був на прямо-
му зв’язку з «Червоним гірником» і 

ми мали змогу тепло привітати його 
з високою посадою та задати кілька 
запитань.

– Ігоре Павловичу, раді за 
вас і щиро бажаємо, аби ви впо-
ралися з покладеними на вас 
обов’язками і стали генералом.

– Спасибі, дорогі друзі. Буду ста-

ратися, аби виправдати високу дові-
ру. Вже отримав чіткі настанови від 
виконуючого обов’язки міністра Ві-
талія Бута, губернатора Дніпропе-
тровщини Олександра Вілкула, го-
лови облради Євгена Удода, дирек-
тора Департаменту рятувальних сил 
МНС Григорія Марченка, заступника 
міністра нашого міністерства Василя 
Квашука та інших. Усі накази зводи-
лися до того, аби було вжито належні 
запобіжні заходи і Дніпропетровська 
область безпечно пережила зиму, а в 
разі виникнення надзвичайних ситу-
ацій усі 3,5 тисячі рятувальників при-
йшли на допомогу людям.

– Хто залишився керувати 
управлінням МНС у Кривому Розі?

– Виконує обов’язки начальника 
управління досвідчений полковник 
Олександр Хлівний. По кілька разів 
на день зв’язуємося з ним, так що 
про ситуацію в рідному місті знаю 
достеменно.

Микола КРАМАРЕНКО.

g Вони прийшли у велику політику

Криворіжжя у Верховній Раді представлятимуть 5 народних депутатів
До першого засідання новообраних народних де-
путатів України залишилося зовсім небагато часу 
(заплановано на 17 грудня). 

За цей період парламента-
рії мають звільнитися з попе-
редньої роботи, визначитися з 
профільним комітетом у Верхо-
вній Раді, остаточно зупинитися 
на кандидатурах своїх помічни-
ків. Ну, і головне – ще раз пере-
читати свої обіцянки виборцям, 
їхні накази, аби потім чітко ви-
конувати їх.

Нагадуємо нашим читачам, 

що Дніпропетровщину в най-
вищому законодавчому орга-
ні наступні п’ять років будуть 
представляти 22 народні об-
ранці: 17 – від Партії регіонів, 
3 – від «Батьківщини» і 2 – від 
КПУ.

Переконані, що працювати-
муть завжди з помислами про 
мешканців Кривого Рогу і взага-
лі Криворіжжя народні депутати 

України Юрій Любоненко, Вя-
чеслав Задорожний, Костянтин 
Павлов, Дмитро Шпенов – Пар-
тія регіонів, Сергій Баландін – 
Компартія України (обраний за 
списком – №20).

Як бачимо, крім Дмитра 
Шпенова, обрані законодавці – 
Любоненко, Задорожний і Пав-
лов – нові люди у великій полі-
тиці, але вони – практики з ба-
гатим досвідом керівництва у 
виконавчих органах влади, що 
дуже важливо. 39-річний ко-
муніст Сергій Баландін – теж 

новачок-парламентарій, пра-
цював старшим механіком ре-
монтно-механічного цеху №1 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий 
Ріг». Віримо, що проблеми тру-
дового колективу меткомбінату 
йому будуть завжди близькі, як 
донедавна авторитетному і ша-
нованому Вадиму Гурову.

Давайте ж побажаємо ново-
обраним народним депутатам 
лише плідної праці на благо рід-
ної неньки України і Криворіж-
жя зокрема, а ще – частих зустрі-
чей у виборчих округах.

Анна РОДІЧКІНА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.
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 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Тернівський район

Є мільярдна 
тонна руди!

Її видобули днями гірники 
Першотравневого кар’єру ПАТ 
«Північний ГЗК». 

Право завантажити ювілейну 
міль ярдну тонну руди було нада-
но машиністу екскаватора Олек-
сандру Афанасьєву. Прийняв її у 
свій великоваговий автомобіль во-
дій гірничотранспортного цеху №1 
Олег Руденко, а взяв у подальшу 
переробку старший майстер техно-
логічної зміни №5 дробильної фа-
брики-3 Денис Гойван. На урочис-
тому мітингу з нагоди цієї важли-
вої події генеральний директор 
ПАТ «ПівнГЗК» Андрій Левіцький 
вручив колбу з ювілейною рудою 
директору Гірничодобувного диві-
зіону Групи Метінвест Миколі Іщен-
ку, а начальнику Першотравневого 
кар’єру Геннадію Палію – сертифі-
кат про видобуток 1 млрд. т заліз-
ної руди. У цій трудовій перемозі 
– праця трьох поколінь гірників, 
які трудилися і трудяться в кар’єрі 
упродовж більш як півстоліття. Тож 
згадували і про те, як у далекому 
тепер 1969 р. першу 100-тисячну 
тонну руди до нинішнього мільяр-
да видобув з Першотравневого 
кар’єру Герой Соціалістичної Праці 
Валентин Євсюков. Виробничу сла-
ву примножували екскаваторники-
«мільйонери» Павло Живлюк, Ана-
ній Севастьянов, Василь Данилюк, 
Яків Строкозенко, Євген Буров, Вік-
тор Купченко, Іван Бевз, які своєю 
працею надихали інших на трудо-
ві рекорди. За високий професіо-
налізм, багаторічну плідну працю і 
вагомий внесок у розвиток Північ-
ного комбінату і в зв’язку з видо-
бутком мільярдної тонни руди По-
чесними грамотами ПАТ «Північ-
ний ГЗК» нині відзначені ветерани 
праці, машиністи екскаватора ка-
валер ордена Леніна Павло Жив-
люк – він свого часу вантажив пер-
ші тонни руди з новозбудованого 
Першотравневого кар’єру, його по-
слідовники Віталій Крикун, Василь 
Данилюк, Петро Крайній, Анатолій 
Крамаренко та інші. З нагоди ви-
добутку ювілейної тонни руди пра-
во встановити пам’ятний знак було 
надано ветерану кар’єру, машиніс-
ту екскаватора Миколі Лазоренку 
та начальнику дільниці № 1 Олек-
сандру Бурдуну.

Сьогодні Північний ГЗК – це під-
приємство-лідер гірничодобув-
ної галузі, у розвиток якого вкла-
даються потужні інвестиції, спря-
мовані на придбання сучасної тех-
ніки, на забезпечення безпечних і 
комфортних умов праці трудівни-
ків. А такі визначні перемоги його 
працівників не лише згуртовують 
трудовий колектив, а й у черговий 
раз доводять, що в нього велике 
майбутнє.

Депутатська 
спартакіада

Минулої суботи 30 депута-
тів Тернівської районної у місті 
ради взяли участь у традицій-
ній районній спартакіаді серед 
працівників органів місцевого 
самоврядування. 

Двома командами вони завзя-
то змагалися за перемогу в зма-
ганнях із шахів, шашок, волейболу 
та настільного тенісу. Проте форту-
на в усіх видах спорту була на боці 
команди Сергія Кушнірова. Вона й 
представлятиме Тернівський ра-
йон на міській спартакіаді праців-
ників місцевого самоврядування, 
що відбудеться наступної суботи.

Мотрона ПАНОВА.

Ювілеї

Стрімкий розвиток Криворізького і Ніко-
польсько-Марганецького басейнів на почат-
ку XX століття потребував інженерно-тех-
нічних кадрів для гірничорудної промисло-
вості.

Катеринославський гірничий інститут 
ліквідувати цей дефіцит був не в змозі, тому 
2 квітня 1921 року Головним управлінням 
профосвіти УРСР було прийнято рішен-
ня про утворення у Кривому Розі вечірньо-
го робітничого технікуму. Датою заснуван-
ня нового навчального закладу вважається 4 
жовтня 1922 року, коли у приміщенні 7-річ-
ної школи на станції Вечірній Кут розпоча-
лися заняття. Засновником і першим керма-
ничем Криворізького вечірнього робітничо-
го технікуму (КВРТ) став інженер Всеволод 
Жигаловський.

А вже за 7 років, 28 листопада 1929 року, 
було прийнято рішення про перетворення 
робітничого технікуму на вечірній робітни-
чий гірничий інститут. У 1931 році його ди-
ректором став талановитий гірничий інже-
нер Г.Б. Римша. У виші почалось оснащення 
кабінетів, будівництво навчального корпусу 
на 2000 студентів. Було організовано власне 
видавниче бюро, друком вийшло 1350 сторі-
нок наукових трудів. Бібліотека закладу ви-
росла від 8 до 20 тисяч екземплярів. Інститут 
розгорнув велику роботу на виробництві.

З часів заснування технікуму підготовкою 
гірничих інженерів опікувалася гірнича ци-
клова комісія, на базі якої утворилася кафе-
дра підземної розробки родовищ корисних ко-
палин. Одними із перших викладачів гірни-
чої справи були завідуючий гірничими робо-
тами рудника ім. К. Лібкнехта М.А. Стариков, 
старший районний інспектор О.І. Стешен-
ко, гірничі інженери І.А. Кузнєцов, А.В. Брич-
кін, В.І. Груднєв, П.М. Журавльов. Згодом гір-
ничі науки в інституті викладали фахівці з 
гірничої справи М.М. Бринза, А.Ф. Суханов, 
Г.Б. Римша, В.П. Сисуєв, М.І. Носаль, М.І. Жу-
ков, В.В. Нєдін. Керівниками великих гір-
ничорудних підприємств стали випускники 
А.П. Жмайло, П.М. Таран, П.М. Пастушкін, 
Ю.С. Мошиченко, Г.М. Томашевський.

Важким випробуванням для криворіжців, 
як і для всіх радянських людей, стала Велика 
Вітчизняна війна. Місцем евакуації для КГРІ 
став Нижній Тагіл. Перебуваючи в евакуації, 
криворізькі студенти разом із уральськими 
однолітками самовіддано працювали, набли-
жаючи перемогу. Студенти працювали по 12 
годин на добу і перевиконували денну норму 
на 200-300%, виготовляючи ящики для снаря-
дів і мінометів. Студенти КГРІ зібрали 70 ти-
сяч карбованців на будівництво танка «Ра-
дянський студент», за що отримали вдячність 
від уряду за допомогу Червоній Армії.

50-80-ті роки стали періодом успішного 
розвитку криворізького гірництва: відчут-

но зросла кількість гірничих інженерів, роз-
ширилася мережа гірничих спеціальностей. 
За сорок років кількість випускників КГРІ 
сягнула 39 тисяч 653 особи, із яких 3315 ви-
пускників отримали дипломи з відзнакою. 
Окрім вітчизняних студентів, в інституті на-
вчалися й іноземці, адже КГРІ був унікаль-
ним навчальним закладом, що не мав анало-
гів у світі. Упродовж цих років інститут очо-
лювали видатні науковці-гірники Георгій 
Малахов і Юлій Астаф'єв. Підготовкою гір-
ничих інженерів плідно займалися усі колек-
тиви кафедр гірничого факультету. Найста-
рішою з них була кафедра підземної розроб-
ки родовищ корисних копалин, якою керу-
вали талановиті науковці і педагоги Г.М. Ма-
лахов, В.К. Мартинов, І.А. Кучерявенко, 
В.О. Щелканов.

З 1932 року в інституті працює кафе-
дра будівельних геотехнологій, яка впро-
довж тривалого часу готує гірничих інже-
нерів-шахтобудівельників. На цій кафе-
дрі працювали відомі науковці – професо-
ри М.В. Гумінський, Г.М. Китач, В.Ф. Клоч-
ков, В.В. Покотій. 1944 року була заснована 
кафедра маркшейдерії, яка розширила мере-
жу гірничих спеціальностей. Тут працюва-
ли Д.З. Гельман, А.М. Бєлоліков, О.О. Федо-
ровський, В.О. Сазонов, з 1986 року кафедру 
очолює професор П.Й. Федоренко. У 1951 
році у підготовці кадрів гірничих інженерів 
відбулася серйозна реорганізація: була за-
снована кафедра рудникової аерології і охо-
рони праці, а також підрозділ відкритої роз-
робки рудних родовищ у складі кафедри під-
земної розробки. На цих кафедрах працю-
вали відомі в країні науковці-гірники, про-
фесори О.І. Стешенко, В.Г. Слюсаренко, А.К. 
Поліщук, В.Г. Близнюков, Ю.Г. Вілкул.

У 90-ті роки в КГРІ відбулися епохаль-
ні зміни: інститут став ініціатором утво-
рення Академії гірничих наук України, а в 
1994 році його було перетворено на техніч-
ний університет. У цей час заклад очолював 
видатний вчений Володимир Бизов. Науко-
ві досягнення цього періоду відзначені Дер-
жавною премією в галузі науки і техніки за 
роботу в гірничовидобувній та хімічній про-
мисловостях. Її отримали видатні науков-
ці Ю. Вілкул, Ю. Мец, П. Федоренко. У 1999 
році Державна премія була вручена академі-
ку АГН України, професору В. Бизову і до-
центу О. Храпку. Лауреатом Державної пре-
мії України в галузі науки і техніки став про-
фесор О. Учитель. Провідні вчені Кривбасу 
та видатні працівники вищої школи, профе-
сори у гірничій галузі А.А. Азарян, Ю.Г. Віл-
кул, В.О. Колосов, Ю.П. Капленко, В.С. Мор-
кун, П.І. Пілов, В.Д. Сидоренко, П.Й. Федо-
ренко, Ф.І. Караманиць досліджували про-
блему ресурсо- і енергозберігаючих геотех-
нологій видобутку та переробки мінеральної 

сировини, технічних засобів їх моніторин-
гу і системи управління і оптимізації гірни-
чорудних виробництв. Економічний ефект 
від впровадження розроблених технологій 
склав майже 450 мільйонів гривень. Ця ба-
гаторічна праця була відзначена Державною 
премією України.

Так само впевнено нині дивиться у своє 
майбуття і Криворізький національний уні-
верситет. У виші підтримують молодих вче-
них, які стають стипендіатами Кабінету Мі-
ністрів України, лауреатами премії Прези-
дента України. Науково-технічні розробки 
наших вчених патентуються у Німеччині, 
США, Канаді, Швеції, Франції, Великобри-
танії. Університет підтримує ділові стосун-
ки з закладами країн СНД, Західної Європи, 
Азії, Африки, є членом таких престижних 
освітніх та наукових організацій, як Всесвіт-
ній гірничий конгрес, Міжнародна академія 
комп'ютерних наук і систем (МАКНС), Між-
народна асоціація університетів.

Тетяна ДРЄЄВА. Фото Станіслава ЛЕБЕДИНСЬКОГО та з архіву КТУ.

Освітня Мекка  
гірничорудного краю
Цьогоріч свій 90-річний ювілей відзначає найвідоміший у нашому місті 
вищий навчальний заклад – Криворізький технічний університет, що нині 
входить до складу Криворізького національного у ніверситету, – заклад, 
який підготував тисячі висококваліфікованих фахівців для багатьох країн 
світу. А починалось усе в далеких 20-х роках минулого століття…

1952 р. Будинок КГРІ по вул. Пушкіна.

1952 р. Студенти електромеханічної  
лабораторії.

1959 р. Студенти 4 курсу КГРІ  
в лабораторії корисних копалин.

1972 р. Аспіранти А.Н.Старіков,  
А.Т. Гужовський в лабораторії  

елекромоделювання.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Жовтневий район

Вирішують  
ветерани на-
гальні проблеми

Жовтнева районна організа-
ція ветеранів – одна з найчи-
сельніших у нашому місті. 

Вона налічує 27,5 тисячі ветера-
нів (більше лише в Саксаганському 
районі), тож і нагальних завдань 
вистачає. І всі вони – у полі зору 
ветеранської організації. Їх вирі-
шенням і займаються ветерани за 
дієвої підтримки влади та керів-
ництва великих підприємств. Як 
це робиться у первинній ветеран-
ській організації ПАТ «Кривбасза-
лізрудком», нещодавно доповіла 
її керівниця Вацлава Дурбан на 
засіданні президії районної орга-
нізації. Вони, до речі, проводяться 
регулярно під орудою голови Жов-
тневої ветеранської організації 
Віри Глухої. Вона як ніхто знає усі 
проблеми ветеранів, адже майже 
чверть віку пропрацювала в орга-
нах соцзабезпечення і вже остан-
ніх 13 років вміло керує районною 
ветеранською організацією.

Схід у селищі  
Бажанове

Сьогодні в селищі Бажанове 
відбувся схід громадян по ву-
лиці Комишанська. 

Ті, хто сюди завітав, почули від 
фахівців корисну для себе інфор-
мацію про комунальне обслуго-
вування сектору індивідуальної 
забудови, приватного сектору ко-
мунального підприємства «Крив-
басводоканал». Під час цього сходу 
мешканців розглядались актуаль-
ні питання пенсійного забезпе-
чення, соціального захисту та стан 
криміногенної ситуації в районі.

Спартакіада 
держслужбовців 
порадувала всіх

Протягом двох днів вирува-
ла районна спартакіада серед 
посадових осіб місцевого са-
моврядування, депутатів Жов-
тневої райради та керівників 
бюджетних організацій. 

У ній брали участь керівники та 
їхні заступники з вишів I-II рівнів 
акредитації та професійно-техніч-
них навчальних закладів, збірна 
команда загальноосвітніх шкіл та 
ЖЕО-31. В останній команді були 
представлені майстри, начальни-
ки цехів та інших структур кому-
нального об’єднання. І те, що вони 
вийшли на спортивні майданчики 
з амбіціями, ще більше додавало 
гостроти в боротьбі. Як мовиться, 
перемогти хотіли всі, хто висту-
пав у тому чи іншому виді спорту. 
А суперничали між собою район-
ні держслужбовці в настільному 
тенісі, волейболі, шахах, шашках 
і плаванні. Як проінформував го-
лова Жовтневого райспорткомі-
тету Олександр Плакса, районна 
спартакіада, котра вже ввійшла в 
традицію, сподобалась усім. І учас-
никам, і тим, хто їх підтримував, 
уболівав. Звичайно, в кожному 
районі Кривого Рогу вона прово-
диться по-різному. У Жовтневому 
– масштабно й організовано: тим 
більше, що в районі чудова сучас-
на спортбаза. Як і годиться, най-
сильнішим учасникам спартакіади 
було вручено призи – кубки та ме-
далі за I, II та III місця. Та головний 
приз – гарний настрій і здоров’я.

Віталій ТКАЧУК.

g Виставка-форум

Майданчик для діалогу науки та індустрії
Відучора в Палаці молоді та студентів триває 
ХІІ виставка-форум «Промисловість. Інвестиції. 
Технології», організована виконавчим комітетом 
Криворізької міської ради, Криворізьким 
національним університетом і компанією «Кратос». 

Провідною темою цього 
разу стало впровадження 
енергозбереження – торік 
місто приєдналося до Асо-
ціації енергоефективних 
міст України. Вітальне слово 
промовив її голова Сергій 
Кошарук.

З нагоди відкриття ви-
ставки надійшло кілька 
вітальних адрес. Міністр 
регіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-ко-
мунального господарства 
Анатолій Близнюк відзна-
чив влучну назву форуму, 
бо саме така взаємодоповнююча 
триєдність забезпечує динаміч-
ний поступ економіки держави. 
Голова Дніпропетровської об-
ласної державної адміністрації 
Олександр Вілкул назвав вистав-
ку ефективним майданчиком для 
плідного діалогу науковців та 
промисловців, край завжди го-
товий до співробітництва щодо 
впровадження сучасних методик 
господарювання. За даними, на-
веденими виконуючим обов’язки 
міського голови – секретарем 
міської ради Сергієм Малярен-
ком, обсяг інвестицій з розрахун-
ку на одну людину в місті сягає 
7843 долари, тоді як по країні цей 
показник становить лише 1150 
дол. Це свідчить про вірно обрані 
механізми залучення капіталу, об-
міну досвідом, гарні перспективи 
становлення промисловості.

Виконуючий обов’язки ректо-
ра КНУ Микола Ступнік вбачає 
у широкій гамі представленої на 
виставці продукції ознаки стрім-
кого технічного прогресу, пере-

ходу від екстенсивного 
способу виробництва 
до більш наукомістко-
го. Криворізькі новато-
ри здійснили вагомий 
внесок у вдосконалення 
існуючої теоретичної 
індустріальної бази та 
практичне втілення на-
бутого.

Участь у ХІІ вистав-
ці-форумі «Промис-

ловість. Інвестиції. Технології» 
беруть гірничо-металургійні 
комбінати, виробники електро-
техніки, засобів охорони праці 
та довкілля, впроваджувальні 
фірми, постачальники сирови-
ни, енергоносіїв, устаткування, 
комплектуючих матеріалів, про-
ектні й дослідні установи, торгові 
представництва, вищі навчальні 
заклади технічного та економіч-
ного профілів.

График работы  
ХІІ выставки-форума  
«Промышленность.  

Инвестиции. Технологии»
28 ноября 2012 г. (среда)

10:00 начало второго рабочего 
дня выставки-форума, осмотр экс-
позиции.

11:00 «Использование лучших оте-
чественных и зарубежных методик 
ТОиР. Современная и инновационная 
система управления производствен-
ными активами «Галактика ЕАМ», 
Симашкин А.В., эксперт-консультант 
корпорации «Галактика».

11:30-18:00 конференции; ме-
роприятия «Дней энергии» (орга-
низатор исполком Криворожского 
горсовета).

19:00 окончание работы второго 
дня выставки-форума.
29 ноября 2012 г. (четверг)

10:00  начало третьего рабочего 
дня выставки-форума, осмотр экс-
позиции.

11:00 вручение дипломов.
14:00 закрытие экспозиции.

________________________________________________________________ Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

g Рекламаg Оголошення
При службі у справах дітей 

виконкому Жовтневої район-
ної у місті ради організована 
робота «гарячої лінії» з питань 
інформування про факти по-
рушення в об’єктах торгівлі та 
закладах ресторанного госпо-
дарства вимог Закону України 
«Про державне регулювання 
виробництва і обігу спирту ети-
лового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв та тютюно-
вих виробів» у частині продажу 
алкогольних напоїв, тютюнових 
виробів та пива особам, які не 
досягли 18 років. 

Телефони «гарячої лінії»: 440-
32-34, 440-32-37.

Час роботи: щоденно, крім су-
боти, неділі та святкових днів, з 
8.30 до 12.30 та з 13.00 до 17.00.

Подробиці
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Саксаганський район

Подбали про 
безпеку жителів 
району

 Відбулося чергове засідан-
ня виконкому Саксаганської 
районної у місті ради, на яко-
му розглянуто основне плано-
ве питання «Про стан цивіль-
ного захисту, техногенної та 
пожежної безпеки району». 

Доповідав Євген Пома, голо-
вний спеціаліст з питань надзви-
чайних ситуацій та цивільного 
захисту населення. На засіданні 
виконкому був присутній началь-
ник управління з питань надзви-
чайних ситуацій та цивільного 
захисту населення виконкому 
Криворізької міської ради Сергій 
Жупінас, депутати районної у місті 
ради Лариса Мудра, Василь Старо-
войт, Ігор Сюткін. Також були за-
прошені керівники структурних 
підрозділів виконкому районної 
у місті ради, підприємств, органі-
зацій, установ та закладів району.

Під час розгляду основного пи-
тання детально проаналізовано 
стан цивільного захисту, техноген-
ної та пожежної безпеки району та 
поставлено завдання подальшої 
реалізації державної політики з 
питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення на 
території Саксаганського району 
на належному рівні.

 Розглянуто ще 50 питань, вне-
сених на розгляд керуючою спра-
вами та структурними підрозді-
лами виконкому районної у місті 
ради.

Вихідний  
у футболці

 На спортивній базі кому-
нального позашкільного за-
кладу «ДЮСШ №10» пройшла 
традиційна районна спарта-
кіада серед колективів фі-
зичної культури підприємств, 
установ, організацій, закла-
дів та депутатського корпусу 
районної у місті ради з п’яти 
видів спорту (плавання, на-
стільний теніс, шахи, шашки, 
волейбол), присвячена 80-річ-
чю Дніпропетровської облас-
ті, Року спорту та здорового 
способу життя. У заході взяли 
участь шість команд.

Переможцем у загальноко-
мандному заліку стала збірна 
команда «Освіта», набравши 296 
очок, друге місце посіла збірна ко-
манда КП «ЖЕО № 35» з результа-
том 289 очок, третє місце здобула 
команда виконкому Саксаганської 
районної у місті ради, зібравши 
до своєї скарбнички 278 очок, 
четверте місце посіла команда 
професійно-технічних навчаль-
них закладів, актив якої склав 277 
очок, п’яте місце дісталося збірній 
команді депутатського корпусу 
районної у місті ради, яка здобула 
273 очки. Аутсайдером змагань з 
результатом 214 очок стала збірна 
команда КП «Швидкісний трам-
вай».

 Переможці та призери змагань, 
як в особистому, так і в загально-
командному заліку, були нагоро-
джені медалями, кубками та гра-
мотами. Від офіційного спонсора 
районної спартакіади ТОВ «Арістей 
КР» учасники районного спортив-
ного заходу отримали призи.

Микола КРАМАРЕНКО.

Відділ з питань захисту прав споживачів 
апарату міськради і виконкому інформує про 
прийнятий Закон України від 24.05.2012  
№ 4844-VI «Про внесення змін до деяких зако-
нів України щодо вдосконалення окремих 
положень про обмеження місць куріння 
тютюнових виробів» (надалі – Закон), 
який буде діяти з 17 грудня 2012 року.

Цим Законом внесено 
зміни до статті 13 Закону 
України «Про заходи щодо 
попередження та зменшен-
ня вживання тютюнових 
виробів і їх шкідливого 
впливу на здоров’я насе-
лення», визначено низку 
громадських місць, де за
боронено куріння тютю
нових виробів, електрон
них сигарет і кальянів.

Згідно з новим Законом, 
курити не можна:  у ліф-
тах і таксофонах; у при-
міщеннях та на території 
закладів охорони здоров’я; 
у приміщеннях та на те-
риторії навчальних закла-
дів; на дитячих майдан-
чиках;  у приміщеннях та 
на території спортивних і 
фізкультурно-оздоровчих 
споруд та закладів фізич-
ної культури і спорту; у 
під’їздах житлових будин-
ків; у підземних переходах; 
у транспорті загального ко-
ристування, що викорис-
товується для перевезення 
пасажирів; у приміщеннях 
закладів ресторанного гос-
подарства; у приміщеннях 

об’єктів культурного при-
значення; у приміщеннях 
органів державної влади та 
органів місцевого самовря-
дування, інших державних 
установ;

У місцях та закладах, де 
куріння заборонено, має 
бути розміщена наочна 
інформація, яка склада-
ється із графічного знака 
про заборону куріння та 
тексту такого змісту: «Ку
ріння заборонено!».

Крім спеціально відве-
дених для цього місць, ку-
ріння тютюнових виробів 
також заборонено: у при-
міщеннях підприємств, 
установ та організацій усіх 
форм власності; у примі-
щеннях готелів та анало-
гічних засобів розміщення 
громадян; у приміщеннях 
гуртожитків; в аеропортах 
та на вокзалах.

Закон уточнює поло
ження законодавства про 
зобов’язання власників 
або орендарів приміщень 
щодо відведення спеці
альних місць для курін
ня, сумарна площа яких не 

повинна перевищувати 10% 
загальної площі відповідної 
споруди або приміщення.

Місце для куріння має 
бути обладнане витяжною 
вентиляцією або іншими 
засобами для видалення 
тютюнового диму.

У спеціально відведе
них для куріння місцях 
розміщується наочна ін
формація, яка складається 
із відповідного графічного 
знака та тексту такого зміс-
ту: «Місце для куріння. 
Куріння шкодить Вашому 
здоров’ю!».

На час проведення ма-
сових заходів міські ради 
в межах відповідної ад-
міністративної території 
можуть заборонити або 
обмежити куріння тютю-
нових виробів.
Яка відповідаль-
ність передбачена 
новим законом і 
на кого вона буде 
накладатися?

Відповідальність за по-
рушення встановлюєть-
ся статтями 13 і 20 Закону 
України «Про заходи щодо 
попередження та зменшен-
ня вживання тютюнових 
виробів і їх шкідливого 
впливу на здоров’я насе-
лення».

Особи, як суб’єкти гос-

подарювання, так і грома-
дяни, винні в порушенні 
законодавства про захо-
ди щодо попередження та 
зменшення вживання тю-
тюнових виробів і їх шкід-
ливого впливу на здоров’я 
населення, несуть відпові-
дальність згідно із законом.

До суб’єктів госпо
дарювання застосовує 
штрафні санкції спеціаль-
но уповноважений цен-
тральний орган виконав-
чої влади у сфері захисту 
прав споживачів − Дер
жавна інспекція Украї
ни з питань захисту прав 
споживачів (Держспожив-
інспекція України) та її 
територіальні органи. Те-
риторіальним органом у 
Дніпропетровській області 
є Держспоживінспекція у 
Дніпропетровській області 
(м. Дніпропетровськ, вул. 
Барикадна, 23).

Законом встановлено 
штраф від однієї тисячі 
гривень до десяти тисяч 
гривень: за розміщення 
попільничок або куріння 
у приміщеннях закладів 
ресторанного господар-
ства; невідведення спеці-
альних місць для куріння, 
необладнання їх витяжною 
вентиляцією чи іншими 
засобами для видалення 
тютюнового диму, нероз-
міщення інформації, яка 

складається із відповідного 
графічного знака та тексту 
такого змісту: «Місце для 
куріння. Куріння шкодить 
Вашому здоров’ю!».

Накладення фінансо-
вих санкцій не звільняє 
осіб, винних у порушенні 
цих законів, від дисциплі-
нарної, адміністративної, 
цивільно-правової або 
кримінальної відповідаль-
ності, встановленої закона-
ми України.

До фізичних осіб-гро
мадян за куріння в недо
зволених громадських 
місцях застосовуються 
штрафні санкції згідно 
статті 175¹ Кодексу про ад-
міністративні правопору-
шення (від 51 до 170 грн. у 
разі вчинення порушення 
вперше, від 170 до 340 грн. 
у разі повторного протягом 
року вчинення порушення). 
Протоколи складають упо-
вноважені посадові особи 
органів внутрішніх справ.

Закликаємо всіх грома-
дян уважно вивчити нор-
ми нового Закону, як кур-
ців, щоб вони зрозуміли, в 
яких саме місцях вони змо-
жуть легально палити, так і 
некурців, аби вони зрозумі-
ли, де саме держава захищає 
їх право на чисте повітря.

І не треба забувати, що 
куріння шкодить Вашому 
здоров'ю!

g Увага, зміни!

Де куріння заборонено
Про обмеження місць куріння тютюнових виробів

g Я так думаю

Дві сторони одного закону
– А мені батьки дозволяють! – хлопець Алі момен-
тально кидає цигарку на асфальт, щойно почувши 
суть чергового запитання «Червоного гірника». 
 – І взагалі! Ні на які запитання ваші відповідати не 
буду. Закони вони наприймали, – випалює юнак і 
тікає – тільки п’яти блискають.
З тютюнопалінням в Україні вже боролися гривнею, 
себто ціною на цигарки. Тепер взялися за сигарет-
ний дим у громадських місцях та рекламу тютюну. 
Чи вплине це на життя криворіжців та – головне – чи 
дасть очікуваний ефект, «ЧГ» розпитав у перехожих.
Інна ІВАНОВА,  
старший менеджер компа-
нії «Орифлейм», не палить:

– Я катего-
рично за забо-
рону паління. 
Чула, що за за-
коном навіть 
кальян заборо-
няють у кафе 
та барах. Пого-
джуюсь на сто відсотків. А тих, хто 
кричить і репетує, що порушують-
ся права курців, хочу спитати: а як, 
скажіть, бути з правами тих, хто не 
палить? А більш за все – дітей, лю-
дей похилого віку та вагітних жінок. 
Пасивне паління – це ж іще небез-
печніше. І якщо молода здорова 
людина може відійти, відсісти від 
курця, то є й така категорія людей, 
яким це фізично важко зробити. А 
от щодо реклами… Не знаю, як це 
вплине на статистику паління. Ті, хто 
палить, усе одно будуть це робити, а 

для дітей та підлітків найкраща ре-
клама – це приклад дорослого, дру-
га чи знайомого.

Олександра, молода мама, 
акушерка, не палить:

– Коли в 
кафе, барах, 
р е с т о р а н а х 
зали розді-
ляються на 
дві частини – 
для курців та 
для тих, хто 
не палить, це, 
вважаю, нор-
мально. Людина має вибір. А тепер 
зовсім ніде не можна, виходить? Де 
тоді палити? Що стосується мене, 
я не прихильниця сигарет, але на-
магаюся бути об’єктивною. Людина 
ж приходить у кафе чи в ресторан, 
щоб відпочити й покурити. Може, 
саме вдома вона і не палить, щоб 
не заважати рідним. Не думаю, що 

ці закони якось вплинуть на тих, хто 
палить. Хоча цілком імовірно, що це 
перестане бути модним для сьогод-
нішніх діток, і вони менше будуть цю 
звичку запозичувати у дорослих… 
Як і будь-яка мама, я хочу, щоб моя 
дитина була здорова і не мала таких 
звичок. Як буду з цим боротися? Ре-
менем! По-іншому – ніяк.

Роман СИДОРОВ, працює 
на заводі, палить з 13 років:

– Хто приду-
мав цей закон? 
Немає біль-
ше проблем у 
країні, немає 
більше що  
в и р і ш у в а т и , 
крім проблем 
з палінням? Я 
вважаю, що 
це неправиль-

но. Не те, щоб зовсім неправиль-
но, просто є важливіші соціальні  
проблеми. А хіба немає більш акту-
альних невирішених питань, крім 
питання, де палити? У нас дороги в 
чудовому стані, пенсіонери щасливі 
та задоволені, ветерани живуть в 
апартаментах? У нас людина на пен-
сії може собі дозволити мандрувати 
по країні? Наші ветерани, потрапив-
ши до Німеччини, повертаються 
звідти з відчуттям жаху: вони цю 
країну розбомбили сімдесят років 
тому, а німці тепер живуть краще! 

На моє життя цей закон не вплине. 
Хочу палити – і буду. І де саме, теж 
буду вирішувати я, а не закон. Удо-
ма, в кафе чи в іншому приміщенні 
не буду палити, якщо поруч – люди-
на, яка не палить. Я поважаю людей, 
які поруч. Не тому, що закон, а тому, 
що культура поведінки.

Ольга, менеджер з підбору 
персоналу:

– У моєму 
офісі працює 
шістдесят лю-
дей, з яких де-
сять – жінки і 
півсотні – чоло-
віки. З чолові-
чої частини па-
лять двоє-троє, 
зате всі десять 
жінок – курці. Ось так. Не віриться? 
І що їм ваша заборона реклами тю-
тюну? Палити чи не палити – це осо-
бисте питання для кожного. Але я 
за заборону паління в громадських 
місцях. Палити треба вдома або 
десь у нелюдному місці. Чому хтось 
повинен дихати тим, що ти палиш? До 
сигарет я ставлюся лояльно, але навіть 
мене пасивне куріння «не надихає». 
А взагалі, зараз модно бути здоро-
вим, займатися фітнесом, тенісом, 
плаванням чи активним відпочин-
ком. Більшість моїх знайомих курців 
кидають палити і роблять ухил у бік 
лиж, велосипеда чи басейну.

Анна РОДІЧКІНА. Фото Алли ДЕЙНЕГИ.

Відділ з питань захисту прав споживачів апарату міської ради і виконкому.
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ДЕНЬ  ЗА  ДНЕМ:
Довгинцівський р-н

До буцегарні  
за наркотики

На пленарному засіданні 
сесії райради серед інших 
розглядалася ситуація зі ста-
ном охорони громадського 
порядку та боротьби зі зло-
чинністю. 

Начальник районного відділу 
внутрішніх справ доповів депу-
татам, що за 10 місяців рівень 
злочинності в порівнянні з ана-
логічним періодом минулого року 
збільшився на 4,2%. Водночас, 
на третину зменшилась кількість 
злочинів, скоєних на побутовому 
ґрунті.

Разом з тим, з початку року 
працівниками райвідділу ви-
явлено 438 фактів незаконного 
обігу наркотичних засобів, за 
якими порушено 167 криміналь-
них справ. З незаконного обігу 
вилучено більше 12 кг наркотич-
них речовин на загальну суму 800 
тис. грн. За збут наркотичної ре-
човини порушено 41 криміналь-
ну справу, затримано 25 нарко-
збувальників. За рішенням суду 
кожен із них позбавлений волі на 
строк від 6 до 7 років з конфіска-
цією майна.

Зарплата  
без боргів

З метою відстеження до-
тримання суб’єктами господа-
рювання району вимог трудо-
вого законодавства в районі 
продовжує працювати спеці-
альна робоча група, основним 
напрямом роботи якої є обсте-
ження об’єктів бізнесу щодо 
виявлення тіньових робочих 
місць, сприяння їх легалізації 
та проведення інформаційно-
роз’яснювальної роботи. 

Під час проведених цьогоріч 
654 обстежень об’єктів бізнесу 
різноманітних сфер діяльності 
виявлено 116 випадків пору-
шення трудового законодавства, 
легалізовано 68 найманих пра-
цівників.

Водночас, разом з податковою 
інспекцією в рамках контролю 
за дотриманням законодавства 
про оплату праці заслухано 117 
керівників підприємств. Як ре-
зультат, була погашена заборго-
ваність із заробітної плати на суму 
383,23 тис. грн.

«Запали свічку»
З нагоди Дня пам’яті жертв 

голодоморів у районі прове-
дена низка заходів із вшану-
вання пам’яті постраждалих 
від того лихоліття. 

Зокрема, у рамках проведення 
загальноукраїнської акції «За-
пали свічку» на площі біля ЦДЮТ 
«Дружба» запалили свічки, на 
вшанування пам’яті жертв гено-
циду українського народу про-
ведено хвилину мовчання. У всіх 
навчальних закладах були також 
проведені уроки пам’яті, у хра-
мах району пройшли панахиди за 
жертвами голодомору.

Було зупинено рух громадсько-
го, приватного та залізничного 
транспорту з подаванням від-
повідних звукових сигналів, а у 
вікнах багатьох будинків стояли 
запалені свічки.

Едуард БІЛИК.

g Міжнародне визнання

Екологічний «Оскар»  
молодих криворізьких вчених
У цьому році міжнародний екологічний 
дослідницький конкурс «The Quarry Life 
Award», що його компанія HeidelbergCement 
проводить у 18 країнах світу з метою 
підтримання біологічного різноманіття на 
техногенно порушених землях, уперше про-
ходив на теренах України. Завданнями кон-
курсу були пошук нових наукових ідей та 
розробка нових технологій щодо збережен-
ня і підтримання біологічного різноманіття 
на території кар’єрів.

16 листопада 2012 р. у 
Києві відбулося урочисте 
підбиття підсумків конкурсу 
та вручення нагород його 
переможцям. З гордістю по-
відомляємо, що ними стали 
молоді вчені Криворізького 
ботанічного саду НАН України 
Юлія Ярощук, Інна Михайлен-
ко, Олександр Долина на чолі 
з Олексієм Сметаною та на-
уковий співробітник Інститу-
ту проблем природокористу-
вання та екології НАНУ Сергій 
Сметана.

– Нами розроблена прин-
ципово нова технологія, що 
дає можливість управляти 
біологічним різноманіттям 
на техногенно порушених 
територіях, а точніше, рухати 
його вслід за виробництвом, 
– говорить керівник групи, 
кандидат біологічних наук 
Олексій Сметана. – Вона за-
йняла І місце одразу в двох 
номінаціях: за підсумками 
громадського Інтернет-го-
лосування (у ньому брали 
участь екологічно зацікав-
лені жителі практично всієї 
планети), наша наукова роз-
робка набрала 4,9 бала з 5 
можливих, а також посіла І 
місце у фаховому рейтингу, 
який визначало міжнародне 
журі у складі спеціалістів-
екологів. Тож цю міжнародну 
нагороду можна сміливо на-
звати таким собі екологічним 
«Оскаром», здобуттям якого, 
безумовно, пишаємося.

Загалом на конкурс від 
України було подано 20 на-
укових проектів, але тільки 
5 з них було допущено до 
участі в конкурсі. Наша група 
працювала над створенням 
транспортабельних центрів 
біологічного різноманіття 
в Жовтокам’янському гра-
нітному кар’єрі, розташо-
ваному в Апостолівському 

районі. У цьому ж кар’єрі 
працювала над своїм про-
ектом і група вчених Мелі-
топольського державного 
педагогічного університету 
ім. Б. Хмельницького та При-
азовського національного 
природного парку. Два інші 
проекти виконували вчені 
Київського національного 
університету в Ольшаниць-
кому гранкар’єрі, що в Київ-
ській області, та один – вчені 
Донецького ботанічного саду 
НАНУ в кар’єрі «Основному», 
що в Амвросіївському райо-
ні на Донеччині.

Особливо хотів би сказати 
про ту надзвичайну увагу, 
той високий рівень корпо-
ративної етики, повагу, з 
якими керівництво компанії 
HeidelbergCement і праців-
ники Жовтокам’янського 
гранкар’єру ставилися до ор-
ганізації наших досліджень. 
Скажу так: у науці я не новачок 
і мої професійні дослідження 
стосуються безпосередньо 
рекультивації техногенно 
порушених земель. Тож ба-
гато разів доводилося мати 
справу з криворізькими 
залізорудними кар’єрами. 
Проте з такою шанобливістю 
до проведення наукових до-
сліджень, яку продемонстру-
вали на всіх етапах роботи 
як виробничники Жовто-
кам’янського гран кар’єру, 
так і керівництво компанії, 

стикаюся вперше. Спо-
діваюся, що на цьому 
наше співробітництво 
з HeidelbergCement 
не завершиться, 
оскільки в процесі 
роботи ми знайшли 
чимало спільних точок 

для об’єднання зусиль на-
уковців і промисловців щодо 
створення здорового довкіл-
ля, системи управління ним.

– Ваш батько Микола 
Григорович Сметана, який 
у 2007 р., на жаль, рано 
пішов з життя, напевно, 
пишався б вашими з Сергі-
єм успіхами, адже ви з бра-
том обидва пішли по його 
стопах, обрали професією 
біологію, екологію, якій він 
присвятив чимало років 
наукових досліджень. Ви 
з братом стали науков-
цями, незважаючи на те, 
що наука в нашій державі 
якось не в ціні.

– Скажу більше, мій 
старший син Ярослав також 
пішов учитися в Національ-
ний університет біоресурсів 
і природокористування на 
спеціальність «Генетика і се-
лекція сільськогосподарських 
культур». Так що це вже буде 
третє покоління біологів у 
нашій родині. Безумовно, 
це потішило б батька, як і те, 
що цього року Сергій успішно 
захистив кандидатську ди-
сертацію на тему управління 
екологічним станом довкіл-
ля. Зараз він, вигравши грант 
Фонду Фулбрайта, перебуває 
в США, де бере участь у ціка-
вих наукових проектах. Маєте 
рацію, наука в Україні сьогод-
ні переживає не кращі часи і в 
плані фінансування, і в плані 

матеріально-технічного за-
безпечення. Адже, приміром, 
за новими вимогами ВАКу 
дисертант повинен подати до 
захисту 5 друкованих науко-
вих праць, дві з яких мають 
бути опубліковані в зарубіж-
них виданнях. А ті, м’яко ка-
жучи, не поспішають брати до 
друку статті українських вче-
них, бо для них не є секретом, 
що понад 85% технічного об-
ладнання в установах НАНУ, 
на якому працюють науковці, 
зношене та морально заста-
ріле. І все ж наша перемога в 
такому престижному міжна-
родному конкурсі засвідчує 
значний інтелектуальний по-
тенціал українських вчених. 
До речі, цей конкурс компанія 
HeidelbergCement планує про-
водити до 2015 року, а її стра-
тегічною метою є створення 
повної системи управління 
біологічним різноманіттям 
на техногенно порушених 
територіях. Причому 50% 
цієї стратегії базуватиметься 
саме на впровадженні кон-
курсних екологічних розро-
бок. Так що можемо говорити 
й про свою маленьку цеглин-
ку у здійсненні цієї масштаб-
ної міжнародної програми.

– А над чим ви особисто, 
ваш відділ працюєте за-
раз?

– Мене засмучує те, що в 
Україні сьогодні практично 
відсутній інвестор, готовий 
вкладати кошти у відновлен-
ня її екологічної системи. А 
тим часом є цікавий світовий 
досвід таких інвестицій. Ска-
жімо, австралійці розробили 
цілу програму, як можна за-
робляти на охороні природи. 
Свої колишні ртутні (вдумай-

тесь тільки!) родовища вони 
екологічно впорядкували 
настільки, що на них згодом 
розташувався Національний 
парк, який є не тільки місцем 
відпочинку, а й дає значні 
комерційні прибутки. По-
дібний досвід екологічного 
відродження і подальшого 
цільового використання тех-
ногенно порушених земель є 
в Канаді. Ми з Сергієм пише-
мо цікаву монографію на цю 
тему. Щодо роботи відділу, 
то Юлія Ярощук та Олександр 
Долина працюють над кан-
дидатськими дисертаціями, 
і перемога в конкурсі, без-
умовно, допоможе їм на цьо-
му шляху. Незабаром збира-
ємося також презентувати 
«Карту грунтів провінції», 
що охоплює територію від 
Вільногірська до Марганця, 
включаючи й Кривий Ріг. Це 
фундаментальна робота, ви-
конана працівниками нашого 
відділу, – вона тривала впро-
довж 10 років. Карта містить 
2,5 тисячі розрізів грунтів і 
дає повну картину їх стану. 
В основу карти покладено 
дані про грунти, починаючи 
з 1880 р. і далі, включаючи 
дослідження грунтів цієї міс-
цевості в 1936-му, 1943/44 
роках, у 1965-му, 1985-му та 
2012 роках. Ця карта стано-
вить значну як наукову, так і 
практичну цінність, оскільки 
дає науково обґрунтоване 
уявлення про зміни стану 
грунтів протягом більш як ста 
років. Крім того, працюємо 
над виконанням двох плано-
вих академічних тем. Так що 
роботи вистачає.

– Успіхів вам. І нових пе-
ремог!

_______________________________________________________________________________________________ Мотрона ПАНОВА. 

Щовівторка
та щоп’ятниці

4; 11; 18; 25.12.12.
7; 14; 21; 28.12.12.

Психолог Драгожилова Інна Василівна 9.00-12.00
9.00-12.00

Щовівторка 
та щочетверга

4; 11; 18; 25.12.12.
6; 13; 20; 27.12.12.

Консультації з питань ліцензування приват-
них медичних структур

Баліс Єлизавета Володимирівна
9.00-14.00

Перша середа 5.12.12. Алерголог Коляда Лідія Василівна 10.00-11.00
Третя середа 19.12.12. Ендокринолог (попередній запис 30 листо-

пада о 8.30 за телефоном 407-12-80)
Височина Олена Олександрівна 10.00-11.00

Четверта середа 26.12.12. Нарколог Коркошук Олександр Володимирович 10.00-12.00
Другий  
четвер

13.12.12. Невролог (попередній запис 30 листопада 
о 8.30 за телефоном 407-12-80)

Єжеменська Олена Миколаївна 12.00-14.00

Третій четвер 20.12.12. Дитячий нефролог Пенкель Тетяна Георгіївна 10.00-13.00
Четвертий четвер 27.12.12. Дитячий психіатр Хомишин Володимир Мирославович 10.00-12.00
Перша  
п’ятниця

7.12.12. Ревматолог Гетманець  
Олександр Веніамінович

9.00-14.00

Друга п’ятниця 14.12.12. Спеціаліст по неврозах Кривоухова Юлія Михайлівна 10.00-12.00
Третя п’ятниця 21.12.12. Кардіолог Смирнова Людмила Іванівна 9.00-14.00

Графік надання консультацій міськими спеціалістами  
при КЗ «Криворізький центр здоров’я» на грудень 2012 року

g Оголошення

З понеділка по п’ятницю включно працює міський телефон  довіри  440-24-24   з 8.00 до 18.00
Наша адреса: 3 дільниця, вулиця Орджонікідзе, 2, кінцева зупинка швидкісного трамваю, поряд з будівлею станції швидкої медичної 

допомоги.

Виконком Центрально-
Міської районної у місті 

ради оголошує конкурс на 
заміщення вакантної посади 

головного спеціаліста сек-
тору по обробці службових 
документів і протокольної 
роботи загального відділу 

(тимчасова вакансія).
Вимоги до претендентів: гро-

мадянство України, освіта повна 
вища відповідного професійного 
спрямування, за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста, вільне володіння 
державною мовою, навички 
роботи з комп’ютером та оргтех-
нікою.

Стаж роботи за фахом на службі 
в органах місцевого самоврядуван-
ня та державній службі не менше 
1 року, або стаж роботи за фахом в 
інших сферах не менше 3 років.

Заяви до конкурсної комісії 
приймаються протягом ЗО днів 
з дня опублікування оголошення 
за адресою: м.Кривий Ріг, вул. 
Леніна, 27, каб.307.

За інформацією звертатись за 
телефоном: 90-07-46.

Знай наших!
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Дзержинський район

І студентське  
самоврядуван-
ня

Підготовка до активного 
громадського життя почи-
нається ще з молодого віку. 
Однією з ланок у цьому є сту-
дентське самоврядування. 
Організація роботи таких мо-
лодіжних структур у навчаль-
них закладах розглядалася на 
черговому засіданні виконко-
му Дзержинської районної у 
місті ради, котре провів його 
голова Сергій Степанюк.

Крім того, у числі основних пи-
тань порядку денного було: «Про 
роботу комісії з питань техноген-
но-екологічної безпеки та над-
звичайних ситуацій, створеної 
при виконкомі районної у місті 
ради». У цілому, на засіданні рай-
виконкому було розглянуто 65 
питань, з яких прийнято відповід-
ні рішення.

З поважним 
ювілеєм,  
мати-героїне

Як-то кажуть, життя про-
жити – не поле перейти. І 
яка вона, та стежина через  
життєве поле, – не дано знати 
нікому, як і те, скільки на ній 
буде перепон та радощів. За 
свій вік чимало побачила на 
тій стежині Парасков’я Боро-
дай. Воно й не дивно: учасник 
Великої Вітчизняної війни, 
мати-героїня нині відзначила 
свій 105-й день народження.

Привітати Парасков’ю Явдоки-
мівну зі святом завітали поважні 
гості. У їхньому числі – заступник 
міського голови Костянтин Бєлі-
ков, заступник голови Дзержин-
ської районної у місті ради Сер-
гій Трубчанінов, голова районної 
ради ветеранів Євгенія Філоненко 
та представники міського і район-
ного управлінь праці та соціаль-
ного захисту населення. На адресу 
ювілярки лунали щирі слова при-
вітань та найкращих побажань.

З розумінням  
до власного 
житла

Незважаючи на те, що ство-
рення об’єднань власників 
– справа не одного останньо-
го року, новачкам на цій ниві 
далеко не завжди вистачає 
знань. Тим паче, що й зако-
нодавство раз по раз вносить 
свої новації.

Роз’яснити тонкощі роботи 
– справа більш досвідчених та 
завдання місцевої влади. Не-
щодавно у виконкомі районної 
у місті ради, за ініціативи гро-
мадської організації «Асоціація 
ОСББ «Кривбас Добробут», від-
бувся міський семінар, в якому 
взяли участь голови об'єднань 
співвласників багатоквартирних 
будинків, житлово-будівельних 
кооперативів та бухгалтери. Його 
темою стали організація фінан-
сово-господарської діяльності 
об'єднань співвласників багато-
квартирних будинків та житло-
во-будівельних кооперативів, 
кошторис надходжень і витрат у 
будинках ОСББ та ЖБК.

Володимир СКІДАНОВ.

Це вас турбує

Мінімальний розмір пенсії по втраті годувальника:

Найменування Кількість не-
працездатних

Відсо-
ток

Розмір  
пенсії груд-

ня, грн.

Сума  
збільшення,

грн.

Державна адрес
на допомога з 
1.04.08 р.

Один 100% 884,00 28,00
Два 120% 1060,80 33,60

Три та більше 150% 1326,00 42,00

Розміри підвищень, передбачених Законом України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:

Найменування підвищення Відсо-
ток

Розмір 
підви-
щен-

ня, 
грн.

Сума 
збіль-

шення,  
грн.

Підвищення інвалідам війни 1 групи, інвалідам ар
мії, прирівняним до інвалідів війни 1 групи 50% 442,00 14,00

Підвищення інвалідам війни 2 групи, інвалідам ар
мії, прирівняним до інвалідів війни 2 групи 40% 353,60 11,20

Підвищення інвалідам війни 3 групи, інвалідам ар
мії, прирівняним до інвалідів війни 3 групи 30% 265,20 8,40

Підвищення учасникам бойових дій 25% 221,00 7,00

Підвищення членам сімей загиблих військо во
службовців 25% 221,00 7,00

Підвищення подружжю померлих учасників бойо
вих дій, які були інвалідами 10% 88,40 2,80

Підвищення подружжю померлих учасників війни, 
які були інвалідами 10% 88,40 2,80

Доплата до підвищення дружинам померлих учас
ників війни 2% 17,68 0,56

Підвищення подружжю померлих інвалідів війни 25% 221,00 7,00

Доплата до підвищення членам сімей померлих 
осіб, а також померлих інвалідів війни 17% 150,28 4,76
Підвищення учасникам війни 10% 88,40 2,80

Доплата до підвищення учасникам війни 5% 44,20 1,40

Підвищення учасникам війни, нагородженим ме
даллю 15% 132,60 4,20

Доплата до підвищення учасникам війни, нагоро
дженим медаллю 5% 44,20 1,40

 Розміри державної соціальної допомоги на догляд інвалідам ві
йни, передбаченої Законом України «Про державну соціальну до
помогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»:

Найменування підвищення Відсо-
ток

Розмір 
підви-
щення, 

грн.

Сума 
збіль-

шення,  
грн.

Державна соціальна допомога на догляд інвалі
дам війни 1 групи А (В\С) 100% 884,00 28,00

Державна соціальна допомога на догляд інвалі
дам війни 1 групи Б (В\С) 50% 442,00 14,00

Державна соціальна допомога на догляд інвалі
дам війни 2 групи (В\С) 25% 221,00 7,00

Державна соціальна допомога на догляд інвалі
дам війни 3 групи (В\С) 15% 132,60 4,20

Державна соціальна допомога на догляд інвалі
дам війни 1, 2, 3 груп (Ст. 7 інші) 15% 132,60 4,20

Державна соціальна допомога на догляд інвалі
дам війни 1 групи Б (Ст. 7 ВВВ) 50% 442,00 14,00

Державна соціальна допомога на догляд інвалі
дам війни 1 групи А (Ст. 7 інші) 30% 265,20 8,40

Державна соціальна допомога на догляд інвалі
дам війни 1, 2, 3 груп (Ст. 7 ВВВ) 25% 221,00 7,00

Розміри підвищень, передбачених Законом України «Про жерт
ви нацистських переслідувань»:

Найменування підвищення Відсо-
ток

Розмір 
підви-

щення, 
грн.

Сума 
збіль-

шення,  
грн.

Підвищення неповнолітнім в’язням, ст. 6 (1) 25% 221,00 7,00

Підвищення неповнолітнім в’язням інвалідам 1 
групи, ст. 6 (2) 50% 442,00 14,00

Підвищення неповнолітнім в’язням інвалідам 2 
групи, ст. 6 (2) 40% 353,60 11,20

Підвищення неповнолітнім в’язням інвалідам 3 
групи, ст. 6 (2) 30% 265,20 8,40

Підвищення колишнім в’язням концтаборів та ін
ших місць примусового утримання, ст. 6 (3) 10% 88,40 2,80

Доплата до підвищення учасникам війни 5% 44,20 1,40
Підвищення колишнім в’язням концтаборів та 
інших місць примусового утримання, нагородже
ним медаллю, ст. 6 (3)

15% 132,6 4,20

Доплата до підвищення учасникам війни, нагоро
дженим медаллю 5% 44,20 1,40

Підвищення дружинам (чоловікам) померлих ін
ших жертв нацистських переслідувань, ст. 6 (4) 10% 88,40 2,80

Підвищення дружинам (чоловікам) померлих ін
валідів, зазначених у статті 6 (2) (ст. 6 (4)) 25% 221,00 7,00

Розмір надбавки, передбаченої Законом України «Про донор
ство крові та її компонентів»:

Найменування підвищення Відсо-
ток

Розмір підви-
щення, грн.

Сума збіль-
шення,  грн.

Надбавка донорам 10% 109,50 3,50

Розміри додаткової пенсії особам, віднесеним до 1 категорії по
терпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи:

Найменування підвищення Відсо-
ток

Розмір підви-
щення, грн.

Сума збіль-
шення,  грн.

Інвалідам 1 групи (потерпілі) 36% 318,24 10,08
Інвалідам 2 групи (потерпілі) 24% 212,16 6,72
Інвалідам 3 групи (потерпілі) 18% 159,12 5,04
Дітямінвалідам 18% 159,12 5,04
Інвалідам 1 групи (ліквідатори) 50% 442,00 14,00
Інвалідам 2 групи (ліквідатори) 40% 353,60 11,20
Інвалідам 3 групи (ліквідатори) 30% 265,20 8,40

Розміри додаткової пенсії особам, віднесеним до 2, 3, 4 категорії 
потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи:

Найменування підвищення Відсо-
ток

Розмір підви-
щення, грн.

Сума збіль-
шення,  грн.

Особам, віднесеним до 2 категорії 18% 159,12 5,04
Особам, віднесеним до 3 категорії 12% 106,08 3,36
Особам, віднесеним до 4 категорії 6% 53,04 1,68

Розмір компенсаційної виплати за втрату годувальника, смерть 
якого пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС:

Найменування підвищення Відсо-
ток

Розмір підви-
щення, грн.

Сума збіль-
шення,  грн.

Компенсаційна виплата за втрату 
годувальника 12% 106,08 3,36

Груднева пенсія
З початку першого зимового місяця змі-
нюється рівень прожиткового мінімуму, а 
разом з ним зростають і виплати.

З 1 грудня 2012 року 
проводиться перерахунок 
пенсій відповідно до За
кону України «Про Дер
жавний бюджет України 
на 2012 рік»  у зв’язку зі 
зміною прожиткового мі
німуму для осіб, які втра
тили працездатність.

– Мінімальний роз-
мір пенсій, призначе-
них відповідно до статті 
28 Закону України «Про 
загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страху-
вання», визначається 
виходячи з розміру про-
житкового мінімуму для 
осіб, які втратили пра-
цездатність, – розповідає 
заступник начальника 
управління Пенсійного 
фонду України в Довгин-
цівському районі Ірина 
Сабірова. – З 1 грудня 
2012 року цей показник 
становить 884 грн.

– Як це вплине на пен-
сійний перерахунок?

– Передовсім це впли-
не на мінімальний роз-
мір пенсії, призначеної 
відповідно до статті 28 
Закону України «Про 
загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страху-
вання». Нагадаю загаль-
новідоме: мінімальний 
розмір пенсії за віком, яка 
призначена до 1.10.2011 
року, за наявності в чо-
ловіків 25, а в жінок – 20 
років страхового стажу, та 
мінімальний розмір пенсії 
за віком, яка призначена 
або перерахована з ураху-
ванням стажу та заробіт-
ку після 1.10.2011 року за 
наявності в чоловіків 35, 
а в жінок – 30 років стра-
хового стажу, встановлю-
ється на рівні прожитко-
вого мінімуму для осіб, 
які втратили працездат-

ність. Та за кожний рік по-
над 25 років (призначених 
до 1.10.2011 року) або 35 
років (призначених, пере-
рахованих після 1.10.2011 
року) для чоловіків та 20 
років (призначених до 
1.10.2011 року) або 30 ро-
ків (призначених, пере-
рахованих після 1.10.2011 
року) для жінок розмір 
пенсії збільшується на 1 
відсоток від розміру пен-
сії, яка обчислена від-
повідно до статті 27, але 
не більше 1 відсотка від 
прожиткового мініму-
му. Натомість працюю-
чим пенсіонерам розмір 
пенсії, обчислений від-
повідно до статті 28, не 
перераховується в разі 
збільшення розміру про-
житкового мінімуму для 
осіб, які втратили пра-
цездатність. Якщо ж пен-
сія по втраті годувальни-
ка призначена на двох та 
більше утриманців, один 
з яких працює, то розмір 

пенсії, обчислений відпо-
відно до статті 28, також 
не перераховується.

У поданих таблицях 
наведемо розміри пенсій 
і різницю між розміром 
пенсії, яка буде випла-
чена в грудні, та листо-
падовою із зазначенням 
суми збільшення. Напри-
клад, у листопаді пенсія 
по втраті годувальника 

була виплачена в розмірі 
856,00 грн., у грудні  – 884  
грн., відтак розмір пенсії 
збільшився на 28 грн.

– Коли отримувачі 
одержать пенсії в ново-
му розмірі?

– Уже в грудневу ви-
плату пенсій, яка здій-
снюється згідно з уста-
новленим графіком для 
кожного отримувача.

Закінчення на 8 стор.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Ц.-Міський район

Цигарку –  
в дитячі руки?

Підліток з цигаркою чи з 
пляшкою пива – прикрий епі-
зод нашої щоденної реаль-
ності. Але найбільший сором 
для суспільства – той факт, 
що цигарку та склянку до рук 
дитини вкладають самі ж до-
рослі, продаючи отруту непо-
внолітнім.. 

У виконкомі Центрально-Місь-
кої районної у місті ради створе-
на робоча група, до складу якої 
входять представники відділу 
розвитку підприємництва, служ-
би у справах дітей, кримінальної 
міліції у справах дітей, які щомі-
сяця проводять рейди з виявлен-
ня фактів продажу алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів не-
повнолітнім. 

З початку року членами робо-
чої групи перевірено 55 об’єктів 
торгівлі та ресторанного госпо-
дарства, в 11 з яких у ході пере-
вірок  виявлені порушення вимог 
чинного законодавства. Суб’єкти 
господарювання сплатили у ра-
йонний у місті бюджет адміні-
стративних штрафів на загальну 
суму 2,4 тисячі гривень, вилуче-
но 569 пачок тютюнових виробів 
сумнівного походження на суму 
6,3 тисячі гривень. За інформа-
цією, наданою регіональним 
управлінням Департаменту САТ 
ДПА України у Дніпропетровській 
області, протягом року п’ятеро 
фізичних осіб – підприємців у 
Кривому Розі були позбавлені лі-
цензії на продаж алкогольних на-
поїв та тютюнових виробів, серед 
них один суб'єкт господарюван-
ня, який веде підприємницьку ді-
яльність у Центрально-Міському 
районі.

Шановні мешканці та суб'єкти 
підприємницької діяльності! 
Продаючи неповнолітнім небез-
печне зілля, пам’ятайте, що серед 
покупців може опинитись і ваша 
дитина.

Там,  
де клен шумить

У Центрально-Міському ра-
йоні  триває студентська ак-
ція «Посади своє дерево», яка 
розпочалась на мікрорайоні 
Всебратське-2. В акції, орга-
нізованій комітетом у спра-
вах сім’ї та молоді виконкому 
районної у місті ради, взяли 
участь студентська молодь 
і викладачі 4-х вищих на-
вчальних закладів району. 

Свої деревця посадили учні 
Міжрегіонального центру про-
фесійної перепідготовки звільне-
них у запас військовослужбовців, 
курсанти Криворізького коле-
джу Національного авіаційного 
університету, студенти КЕІ ДВНЗ 
«Криворізький національний 
університет» та Українського по-
літехнічного технікуму. Загалом 
до шляхетної справи долучилися 
близько 100 чоловік. «Зелені ле-
гені» Кривого Рогу поповнились 
40 саджанцями дубів, берізок та 
кленів, які кожен учасник акції 
придбав власним коштом.

Тетяна ДРЄЄВА.

Щомісячна державна адресна допомога інвалідам війни та учас
никам бойових дій (розмір мінімальної пенсійної виплати, з ура
хуванням надбавок та підвищень):

Найменування Відсоток Розмір підви-
щення, грн.

Сума збіль-
шення,  грн.

Інвалідам 1 групи 285% 2519,40 79,80
Інвалідам 2 групи 255% 2254,20 71,40
Інвалідам 3 групи 225% 1989,00 63,00
Учасникам бойових дій 165% 1458,6 46,20

Мінімальні розміри пенсії для інвалідів внаслідок аварії на ЧАЕС:
Ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС у 1986 році та у 19871990 роках

Інвалідам 1 групи 180% 1591,20 50,40
Інвалідам 2 групи 160% 1414,40 44,80
Інвалідам 3 групи 145% 1281,80 40,60

Інші інваліди, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з ава
рією на ЧАЕС

Інвалідам 1 групи 150% 1326,00 42,00

Інвалідам 2 групи 125% 1105,00 35,00
Інвалідам 3 групи 110% 972,40 30,08

Дітиінваліди

Дітиінваліди 100% 884,00 28,00

Щомісячна державна адресна допомога інвалідам з числа учас
ників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (розмір мінімальної 
пенсійної виплати, з урахуванням надбавок та підвищень):

Найменування Відсоток Розмір підви-
щення, грн.

Сума збіль-
шення,  грн.

Інвалідам 1 групи 285% 2519,40 79,80
Інвалідам 2 групи 255% 2254,20 71,40
Інвалідам 3 групи 225% 1989,00 63,00

Підвищення дітям війни:
Найменування Відсо-

ток
Розмір підвищен-

ня, грн.
Сума збільшен-

ня,  грн.
Підвищення дітям війни 7% 64,88 1,96

Е. МІСЦЕВИЙ.

Закінчення. Початок  на 7 стор.

Груднева пенсія

Втрата

Анна РОДІЧКІНА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

g Це вас турбує

ПРЯМА МОВА
Наталія Молодчен-

ко грала Ладика 12 
років, а знала Машу 
– 30. Вони навчали-
ся разом у Дніпро-
петровську. Чи буде 
далі виходити пере-
дача, а якщо так, то 
якою вона буде, гово-
рити поки що зарано.

– Ми знайомі біль-
ше, ніж незнайомі, 
– веде мову актри-
са міського театру 
ляльок. – Коли я по-
чала друзям і знайо-
мим говорити, що 
не знаю, як далі бути 
з передачею… вони 
в один голос сказали: 
ти просто в пам’ять 
про Машу повинна це 
зробити. Думка про 
це сиділа в голосі всю 
ніч. Я б не хотіла, щоб 
прийшов хтось ін-
ший, але однозначно 
хотілось би зберегти 
назву «В гостях у Ла-
дика та Маші». З Ма-
шею ми познайоми-
лися ближче, коли я 
приїхала в Кривий Ріг 
працювати. Житла 
перший час не було, 
тож мене поселили в 
готелі. «Ну що ти в 
тому готелі? Чоти-
ри стіни, і поговори-
ти ні з ким, – сказала 
тоді Маша. – Пішли 
до мене». А її чоло-
вік на той час був в 
армії. І так я у неї 
прожила три місяці, 
доки не дали кімна-
ту в гуртожитку. 
Маша була емоцій-
на, спонтанна, пря-
молінійна. Завжди 
говорила те, що ду-
має. Такі передачі за-
звичай записуються 
шматочками, потім 
монтуються. Ми за-
вжди записували по-
вністю, від першого 
до останнього слова, 
щоб не втратити 
емоції. Коли починаю 
згадувати, що граю 
Ладика з 2000-го (а до 
того 7 років Ладиком 
була Світлана Чунає-
ва), здається, що всі 
ці роки проминули як 
одна мить. 

    «Пока, народ!»
Звістка про те, що до нашої школи  
приїдуть Маша і Ладик, у той день була 
найбільш обговорюваною темою на пе-
рерві (та й що гріха таїти – на уроках теж) 
серед нас, третьокласників. 

Ще б пак, адже це герої 
телепередачі, заради якої 
відкладалися всі справи: 
іграшки, уроки... Навіть при-
бирання чи підготовку до 
нудного сольфеджіо батьки 
як виняток дозволяли від-
класти на потім. Це як сієста 
в іспанців, як чай о п’ятій для 
англійців чи Олімпійські ігри 
для давніх греків. А ті, чиї 
малюнки Маша показала в 
ефірі, наступного ранку при-
ходили до школи зірками…

«В гостях у Ладика і Маші» 
побувало не одне покоління 
криворізької дітлашні. І якщо 
дорослі часом не розуміли 
цієї захопленості, то діти за-
вжди доводили свою любов 
до телеперсонажів стосами 
листів, малюнків, привітань 
і тим, що кожного дня зби-
ралися біля екранів. На пре-
великий жаль, днями Кривий 
Ріг попрощався з відомою 
актрисою та ведучою дитя-
чої телепередачі «В гостях у 
Ладика і Маші», що майже 
два десятиліття виходила на 
телеканалі «Рудана», Марі-
єю Кравченко. Вона загину-
ла разом зі своїм чоловіком 
Олександром, актрисою місь-
кого театру ляльок Лідією За-
левською і подругою та коле-
гою Людмилою Шевченко у 
страшному ДТП у четвер, 22 
листопада.

За якимось дивним збігом 
обставин  саме в цей час ко-
леги з ТРК «Рудана» згадува-
ли Машу та її передачу.

– Ми сиділи в «монтажці». 
Там стоять списані архівні 
касети в коробках. Тут захо-

дить головний режисер, діс-
тає якусь коробку, починає 
перебирати касети і раптом 
дістає «В гостях у Ладика і 
Маші» за 1998 рік, – при-
гадує телеведучий Сергій 
Єременко. – І ми чомусь по-
чали згадувати ті часи, коли 
Маша була в кепці з цифрою 
36. Це було неспроста, адже 
«Рудана» тоді виходила на 36 
каналі. Кепку цю їй привезли 
звідкись, її було важко діс-
тати, та й коштувала вона на 
той час дорого. Машу я знаю 
рівно стільки ж, скільки йде 
передача «В гостях у Ладика 
і Маші», тому що я дивився 
цю передачу, коли був ще 
маленький, як і багато криво-
ріжців. Без неї не лягав спати. 
Тоді для мене вона була по-
зитивною тьотею Машею. І 
коли я прийшов на «Рудану», 
оце «телевізійне» враження 
абсолютно ніяк не розвіяло-
ся, тому що вона в житті така 
ж позитивна і весела, як і на 
екрані. Була…

Таку звичну для телегляда-
чів Машу він називає одним 
з телевізійних вчителів. У те, 
що її дзвінкий голос уже не 
пролунає в коридорах сту-
дії, тут поки що не можуть 
повірити. Як у це не можуть 
повірити й діти. На адресу 
телерадіокомпанії «Рудана» 
надходять листи від дітлахів 
із цілих класів, в яких вони 
висловлюють щире співчуття 
та просять не закривати про-
граму.

Про іншу Машу, яка допо-
магала дітям і словом, і ді-
лом, розповідає подруга та 

колега Вікторія Логвищук.
– Такою Машею, якою 

її знали тут, на «Рудані», – 
світлою, з незмінною по-
смішкою, з бадьорим голо-
сом, – вона була не тільки 
для глядачів чи оточуючих. 
Свій сміх, радість, посмішку 
вона намагалася передати 
дітям, які потребували до-
помоги. Цю Машину сторону 
мало хто знав, тому що вона 
її не афішувала. У неї не було 
своїх дітей, але вона все те-
пло віддавала іншим дітям. 
Вона показувала спектаклі, 
а гроші відправляла на роз-
рахункові рахунки дітей, які 
потребували допомоги. Вона 
могла знайти це прізвище в 
Інтернеті або зайти на сайт 
«Допомога дітям», просто в 
банку, сплачуючи власні ра-
хунки, знаходила заклик про 
допомогу на скляних колбах 
з написами «Допоможіть 
дитині». Лікарі кликали її до 
маленьких пацієнтів. Вона 
не раз приїздила в реабілі-
таційні центри, де лікуються 
важкохворі діти. Приїжджа-
ла з Ладиком, приїжджала з 
лялькою. Приїжджала, тому 
що вона – Маша. У кожному 
її спектаклі була розумна, до-
бра думка.

З останньої вистави вона 
повернулася щаслива: «Такий 
вийшов гарний спектакль. 
Діти і плакали, і сміялися ра-
зом зі мною», – поділилася 
вона враженнями з Вікторією.

– Це була історія про сніго-
вичка, який навесні танув. Ді-
тям було шкода, вони проща-
лися з ним і плакали, – згадує 
Вікторія.

Це був навіть не тандем. 
Це було потужне творче тріо 
– Маша, Ладик, якого ви-
конували різні актриси, але 
останнім часом озвучувала 

актриса міського театру ля-
льок Наталія Молодченко, 
та В’ячеслав Кононов, автор 
тих жвавих суперечок і діало-
гів, які точилися в ефірі між 
Машею і Ладиком. Це був не 
тільки творчий, але й дружній 
союз. Колеги телеведучої зізна-
ються:  без Маші цю передачу 
побачити важко, але й сама 
вона, мабуть, не хотіла б, щоб 
цей проект був закритий.

– Вона була щирою, а для 
дітей це дуже важливо, – 
вважає телеведучий Ігор Ко-
ноненко. – Ми з нею позна-
йомилися спонтанно. Маша 
дізналася, що я пишу дитячі 
оповідання. Так ми і стали 
друзями. Це була життєра-
дісна людина. Їй властива 
була така риса: ніколи не по-
казувала поганого настрою, 
а коли бачила, що в когось 
на душі недобре, намага-
лася підбадьорити, підняти 
настрій. Навіть попри те, що 
самій було несолодко. При-
гадую зйомки новорічних пе-
редач. Здавалося, що ти не на 
роботу прийшов, а в дитячий 
садочок – натовпами ходили 
діти, батьки, бабусі й дідусі. І 
як вона їх вміла зібрати, кож-
ному приділити увагу…

Пригадую той шкільний 
спектакль. У шкільній акто-
вій залі було гамірно – ми не 
могли вгамуватися, доки з-за 
ширми не вигулькнув Ладик. 
А після звичного Машиного 
«Пока, народ!» старші шко-
лярі побігли брати автографи. 
Що значить підпис на квитку, 
ми зрозуміли вже пізніше. 
Тепер цей маленький аркуш 
– як реліквія з дитинства. 
Бувай, добра й весела Машо, 
але знай: у хроніках нашого 
міста ти залишишся світлою, 
доброю дитячою сторін-
кою…
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Екстремальний вимір

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Сучасному поколінню моло-
ді й не збагнути, як воно колись 
було тяжко відшукати без всю-
дисущого Інтернету необхід-
ну інформацію: В’ячеславу до-
велося писати листа з прохан-
ням надати додаткові відомості 
в редакцію журналу, очікувати 
звістку з координатами першої 
в Радянському Союзі москов-
ської секції акватлону, зверта-
тись туди і знову з превеликим 
нетерпінням очікувати відпові-
ді – чи звернуть взагалі жителі 
Білокам’яної увагу на чолобитну 
з української периферії?

Не тільки звернули, а й од-
разу надіслали запрошення на 
змагання. На той час В’ячеслав 
опікувався військово-патріо-
тичним клубом «Юний десант-
ник», загітував трьох колег при-
лучитись до тоді нечуваної за-
тії та й подався з ними до столи-
ці СРСР. Зустріли їх там надзви-
чайно приязно, прямо з вокзалу, 
з речами повезли до басейну, до-
рогою провели по-військовому 
коротенький екскурс в правила 
змагань – і трохи не силою зму-
сили змагатись. Звісно, особли-
вих успіхів криворіжці не проде-
монстрували, але добре трено-
вані, нехай і в інших, зовсім не 
схожих видах спорту, – і не осо-
ромились. Зате назавжди полю-
били той акватлон.

Нині – інструктор Палацу 
спорту ПАТ «Інгулецький ГЗК», 
а водночас директор спортив-
ного департаменту Міжнарод-
ної асоціації акватлону, голова 

комісії з ак-
ватлону Феде-
рації підвод-
ного спорту 
України В. Бо-
родай розпо-
відає, що за кілька десятиліть 
існування підводна боротьба 
позначилась помітним прогре-
сом, виокремились кілька са-
мостійних різновидів, як-то 
єдиноборство в ластах, в аква-
лангах, на ножах, гімнастично-
оздоровчий напрям тощо. По-
стійно вдосконалюються мето-
дики підготовки, винаходяться 
ефективніші способи затрим-
ки дихання під водою, швидко-
го й глибокого занурення, при-
йоми рукопашного бою, поря-
тунку втопаючих. Вагомий вне-
сок у розвиток здійснюють і 
відчайдушні інгульчани. При-
міром, розроблену ними на-
вчальну програму виживання 
за вкрай несприятливих умов 
на береговій лінії офіційно пе-
рейняв Мурманський загін охо-
рони морського кордону Росії. 
Дещо перейняли й вітчизняні 
рятувальники.

Основою акватлону був і є по-
єдинок із трьох півхвилинних 
раундів, спортсмени мають зі-
рвати кольорову стрічку на нозі 
суперника та показати трофей 
на поверхні. Трохи дивно звуча-
тиме: у складі української армії є 
підрозділ бойових плавців, орі-
єнтований на протидиверсійну 
діяльність, тільки вихованцям 
В’ячеслава Бородая чомусь ні-
коли не випадала честь у ньому 
служити, вони незмінно потра-
пляють до повітряно-десантних 
військ, де швидко заявляють про 
себе як відмінні воїни.

Тільки в кількох містах дер-
жави існують організовані осе-
редки акватлоністів, переваж-
но на узбережжі Чорного моря. 
Із сухопутних представлені 
Кривий Ріг та Полтава. Моло-
дий спорт ще чекає своїх май-
бутніх чемпіонів, кумирів і на-
тхненних популяризаторів. Так, 
остаточно не визначено заса-
ди, можливо, найбільш ексцен-
тричного підвиду – підводних 
сутичок на ножах. Належить 
винайти саму модель клинка, 
щоб контакт із тілом противни-
ка був безпечним, до того ж – 

відображався певним сигналом, 
як у фехтуванні. Головної ж са-
мобутньої переваги акватлону – 
протягом якихось тридцяти се-
кунд від пірнальника вимага-
ються титанічна концентрація, 
витримка, спритність – навіть 
віддалено не має жодний інший 
вид спорту, впевнений тренер 
Бородай.

Спорт Іхтіандрів
В’ячеслав Бородай познайомився з підводною боротьбою в кінці 
80-х років минулого сторіччя. У науково-популярному журналі 
наткнувся на коротеньку замітку про новий вид спорту, мовляв, 
колишні співробітники елітного військового підрозділу пристосу-
вали свої навики до відносно мирного заняття.

Голова комісії з акватлону 
Федерації підводного спорту 

України В’ячеслав Бородай.
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Поздоровлення. Реклама

Новости для мужчин!
Для поддержания мужского 
здоровья разработан натураль
ный комплекс «Силатон Прост».

В состав которого входят аир – применя
ется при половых расстройствах и сниже
нии либидо; пастернак – известен издавна 
как средство для выведения мочи из орга
низма, снимает депрессию, страх, подав
ленность; петрушка – употребляется при 
воспалительных процессах мочеполовой 
системы, простатите; селен – микроэлемент, 
который защищает организм от токсическо
го действия ртути, свинца и таллия, являет
ся сильным иммуномодулятором.

Также есть приятная новость для тех муж
чин, которые не удовлетворены размером 
полового органа и уровнем либидо: комплекс 
исключительно из натуральных компонентов 
«Фаворит», влияет на улучшение кровообра
щения в области малого таза и расширение 
пористых и пещеристых тел полового органа, 
это и приводит к увеличению его объема, дли
ны и улучшению качества половой жизни.

Стоимость одной упаковки: «Силатон 
Прост» – 59 грн, «Фаворит» – 59 грн.

Не откладывайте на завтра!

Звоните и заказывайте 
прямо сейчас по 
телефону горячей линии 
(044) 361-88-25, 
(050) 718-05-16, 
(096) 605-30-52.

Пенсионерам
скидка 10%

АНОНИМНОСТЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНЫ.
«СИЛАТОН ПРОСТ» – ОТВЕТ СИЛЬНОГО МУЖЧИНЫ.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ. Закл. ГСЭЭ № 05.03.02-04/ 12307 от 6.03.2009 г.

g Кроссворд

По горизонтали:
1. Кулёк. 5. Эмаль. 8. Нюанс. 10. Пародия. 12. Квадрат. 15. Жатва. 17. Оружие. 18. Лосина. 19. Бит. 

20. Секта. 21. Год. 22. Рождество. 27. Боярышник. 31. Ордер. 32. Нокдаун. 33. Ёмкость. 34. Лайка. 
36. Катамаран. 39. Акробатка. 44. Зев. 45. Озеро. 46. Аут. 47. Атеизм. 48. Рацион. 49. Слайд. 50. Дик
тант. 52. Евгения. 54. Ведро. 55. Зерно. 56. Налёт.

По вертикали:
2. Лёд. 3. Княжество. 4. Мастика. 5. Эскалатор. 6. Ага. 7. Саботаж. 9. Балаган. 11. Орудие. 13. Джин

сы. 14. Отбор. 16. Судак. 23. Осока. 24. Дудка. 25. Стужа. 26. Орган. 27. Белка. 28. Ромео. 29. Школа. 
30. Исток. 34. Лакомство. 35. Аккордеон. 36. Казна. 37. Товарищ. 38. Момент. 40. Буриме. 41. Транзит. 
42. Алтын. 43. Чехарда. 51. Аир. 53. Гул.

По вертикали:
2.  Агрегатное состояние воды. 

3.  Суверенное или вассальное го
сударство во главе с князем. 
4.  Род густой массы различного со
става, применяемой в технике, строи
тельстве. 5.  Непрерывно движущаяся 
лестница. 6.  Гигантская жаба, одна из 
самых крупных бесхвостых амфибий. 
7.  Умышленно недобросовестное вы
полнение работы. 9.  Временная дере
вянная будка для ярмарочной торговли. 
11.  Устройство для стрельбы снаряда
ми. 13.  Брюки из крашеной специаль
ной краской хлопчатобумажной ткани. 
14.  Принудительный отъём чеголибо. 
16.  Промысловая рыба семейства оку
невых. 23.  Трава с твёрдыми узкими и 
длинными листьями. 24. Свистулька для 
приманивания птиц. 25. Сильный холод, 
мороз. 26.  Часть организма, имеющая 
определённое строение и специаль
ное назначение. 27.  Небольшой пуш
ной зверёк отряда грызунов. 28. Персо
наж произведения Уильяма Шекспира. 
29.  Система обязательных упражне
ний в фигурном катании. 30.  Начало, 
перво источник чего–нибудь. 34.  Дели
катес, изысканное блюдо. 35.  Баян 
с клавиатурой фортепианного типа. 
36. Деньги, имущество, принадлежащие 
государству или общине. 37.  Друг, при
ятель. 38.  Марка универсального клея. 
40.  Игра, состоящая в написании сти
хотворений на заданные рифмы. 41. Пе
ревозка грузов без перегрузок на про
межуточных станциях. 42.  Старинная 
русская монета. 43.  Частые изменения 
в чём–нибудь, создающие неопределён
ное, неустойчивое положение. 51. Мно
голетняя трава, растущая в реках и пру
дах вдоль берегов. 53.  Многоголосый, 
сливающийся шум.

По горизонтали:
1.  Небольшой бумажный мешочек. 

5.  Художественное изделие, покры
тое цветной стекловидной массой. 
8.  Тонкое различие в чём–нибудь. 
10.  Комическое подражание художе
ственному произведению. 12.  Еди
ница длины, применяемая для из
мерения шрифтов, формата набора. 
15.  Время уборки зерновых. 
17.  Общее название устройств и 
средств для нападения и защиты. 
18.  Выделанная кожа крупного ро
гатого животного. 19.  Единица из
мерения количества информации. 
20.  Религиозная группа, отколов
шаяся от господствующей церкви. 
21. Промежуток времени, равный пе
риоду обращения Земли вокруг Сол
нца. 22.  Государственный праздник. 
27. Растение используемое для посад
ки в живую’изгородь. 31. Письменное 
предписание, распоряжение. 32.  По
ложение в боксе. 33. Вместилище для 
жидких и сыпучих тел. 34.  Сорт мяг
кой кожи. 36. Парусное или моторное 
судно, состоящее из двух корпусов. 
39.  Спортсменка, артистка цирка. 
44. Отверстие, соединяющее полость 
рта с глоткой. 45. Природный водоём. 
46.  В спортивных играх: положение, 
когда мяч оказывается за предела
ми игрового поля. 47.  Воззрение, 
отвергающее всякие религиозные 
верования. 48.  Количество пищи на 
известный срок. 49.  Позитивное фо
тографическое изображение на про
зрачном материале. 50.  Письменная 
проверочная работа. 52.  Женское 
имя. 54.  Старая русская мера жидко
стей. 55.  Небольшой, обычно окру
глый предмет. 56.  Стремительное и 
внезапное нападение.

Вітаємо!

g Реклама

Педагогічний колектив КЗШ № 92 
сердечно вітає
Мельниченко  

Наталію Петрівну,
справжнього майстра-вчителя,  

завуча, ветерана педагогічної праці
з днем народження!

Благодарность
Выражаю благодарность коллективам шахты «Октябрь-

ская», школы № 34, ККДНЗ № 60 за оказанную финансовую 
помощь в лечении моего сына Белова Д.А.

В наше время, когда вокруг столько плохого, серого, 
есть люди, которые не растеряли главные чувства: со-
страдание, сопереживание, сочувствие.

Большое вам спасибо!
Белова И.А.

g Публічна інформація 
Про відстеження регуляторного акта

З метою залучення суб’єктів господарю-
вання, членів територіальної громади до 
участі у здійсненні регуляторної діяльності ор-
ганів місцевого самоврядування, розробни-
ком управлінням комунальної власності 
міста виконкому міської ради (м.Кривий 
Ріг, пл.Радянська, 1, каб.246, 360, тел.493-
04-14, 74-54-53) здійснюються з 27.11.2012-
27.12.2012 заходи з повторного відстеження 
результативності дії регуляторного акта - рі-
шення міської ради від 23.11.2011 №726 
«Про затвердження Положення про по-
рядок оформлення оренди об’єктів ко-
мунальної власності міста» за показни-
ками: упорядкування оформлення орендних 
відносин; збереження комунального майна 

міста в цілому; ефективне його використан-
ня за цільовим призначенням відповідно до 
видів діяльності суб’єктів підприємницької 
діяльності, з урахуванням соціальних потреб 
району, міста; належне утримання об’єктів со-
ціально-культурного призначення та їх відро-
дження; відновлення експлуатаційного стану 
об’єкта, естетичне покращення району, міста 
та удосконалення порядку проведення кон-
курсу на право укладання договору оренди.

Додаткову інформацію можна отрима-
ти в управлінні розвитку підприємни-
цтва виконкому міської ради щоденно 
(50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, 
каб.505, тел.74-12-03).

Про планування регуляторної діяльності на 2012 рік
Рішенням міської ради з плану діяльності 

міської ради з підготовки проектів регулятор-
них актів на 2012 рік:
– виключено розробку проекту «Про за-

твердження Порядку приватизації об’єктів 
комунальної власності міста та незавер-
шеного будівництва» у зв’язку з тим, що з 
01.01.2013 набирає чинність Закон України 
щодо розмежування земель державної та 
комунальної власності» (за пропозицією роз-
робника – управління комунальної власності 
міста виконкому міської ради);

– доповнено розробкою у IV кварталі проек-
ту регуляторного акта «Про затвердження 
Тимчасового порядку щодо встановлен-
ня меж зони дії особистого сервітуту під 
тимчасовими об’єктами для здійснення 
підприємницької діяльності». Розроб-
никами вищевказаного рішення міської 
ради є управління земельних ресурсів 
(50101, м. Кривий Ріг, пр-т Металургів, 36-
б, каб.217, тел.74-24-33); управління міс-

тобудування і архітектури виконкому 
міської ради (50101, м.Кривий Ріг, пл. Ра-
дянська, 1, каб.520, тел.92-13-81).
Метою прийняття регуляторного акта є  

установлення меж зони дії особистого 
сервітуту під тимчасовими об’єктами 
для здійснення підприємницької діяль-
ності та упорядкування їх розміщення;
– викладено назву пункту 1 у новій редакції 

«Про встановлення розмірів річної оренд-
ної плати за користування земельними ді-
лянками в межах міста». Термін підготовки 
проекту регуляторного акта – IV кв. Розроб-
ник вищевказаного проекту –  управління 
земельних ресурсів виконкому міської 
ради (50101, м. Кривий Ріг, пр-т Металургів, 
36-б, тел.74-24-33).
Мета прийняття – диференціація розмі-

рів орендної плати за землю в межах міс-
та залежно від напрямів господарського 
використання земельних ділянок.

Заява  
про наміри

З метою дотримання 
вимог природоохоронно-
го законодавства Лабо-
раторія на віддалених 
робочих місцях ТОВ 
«Гірничі машини – сис-
тема якості» (адреса 
виробництва: 50057, Дні-
пропетровська область, 
м. Кривий Ріг, вул. Завод-
ська,1) має намір отри-
мати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря для 
існуючих джерел в об-
сязі 0,2605 т/рік, в тому 
числі: речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок – 0,2093 т/рік; 
НМЛОС – 0,0331 т/рік; 
азотна кислота – 0,0077 
т/рік; водень хлористий 
– 0,0055 т/рік; вуглецю 
чотирихлорид – 0,004 
т/рік. Розміри санітар-
но-захисної зони витри-
муються. Підприємство 
зобов’язується дотриму-
ватись вимог природоохо-
ронного законодавства 
при експлуатації джерел 
викидів. З питаннями та 
пропозиціями щодо на-
мірів підприємства мож-
на звертатися до відділу 
екології міськвиконкому 
м. Кривого Рогу (пл. Ра-
дянська, 1, кімн. 405,  тел. 
74-56-41).

РЕКЛАМА «ЧГ» • 067-7437902 •REKLAMA@RMINER.DP.UA •

ООО «Мега-Маркет» 
реализует следующее  
оборудование:

Наименование Количе-
ство

Сумма 
с НДС

Торговый прилавок 2 м 1 720,00
Торговый прилавок 4 м 1 240,00
Всего: 960,00

По вопросам приобретения обращаться по тел. 
409-57-51.

Администрация.

Нехай волошками цвітуть 
яскраві ранки,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, 

ні крапельки страждань.
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Виставка 
пластичної 
мініатюри

Василя  
Новікова.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

Персональна 
виставка

заслуженого 
художника 

України  
Л. Давиденка.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

«Ностальгія»
Персональна 

виставка робіт 
Миколи  

Рябоконя.
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00. 

Тел.: 90-37-59.

«Слово рідне 
в промінні 

чарівної ниті»
Персональна 
виставка кри-

ворізької поете-
си та народної 
умілиці Лідії 
Челнокової.

Філія КЗК «Міський 
історико-крає-

знавчий музей» 
сел. Веселі Терни – 

10.00-17.00. 
Тел.: 35-13-66.

«Скарби 
курганів 

Криворіжжя»
Виставка нових 
над ходжень з 

архео логії 2008-
2011 років.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00. 

Тел.: 90-27-56.

«Золотий 
фонд музею»
Виставка обра зо-
творчого мистец-

тва (із фондів 
музею).
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

Фотовиставка
робіт  

Едуарда 
Странадка 

(м. Полтава).
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00.

Виставка
живопису  

Дмитра Лагуна.
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00.

Кримські 
пейзажі

Виставка жи-
вопису Валерія 

Талдонова.
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00.

Персональна 
ювілейна 
виставка 

В. Авраменка.
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00.

g Вистави

g Вечірки g Концерти

g Цирк g Фестиваль

 

«Я-курча,  
ТИ-курча»

Лялькова вистава.
Криворізький місь-
кий театр ляльок.  

1 грудня  
об 11.00 та 12.30. 

Тел.: 26-61-45.

«Гусенятко  
Дорофей»

Лялькова вистава.
Криворізький місь-
кий театр ляльок, 

2 грудня  
об 11.00 та 12.30.

«Театральні обрії»
ІІ відкритий районний фес-
тиваль. Практикум для про-
відних спеціалістів закладів 

культури міста.
ПК «Першотравневий», 

1 грудня о 10.00. 
Тел.: 35-77-15.

g Виставки

Афіша

«Великий  
угорський 

цирк»
Циркова  
програма.

Державний 
цирк. 

Тел.: 92-88-68.
1 грудня  
о 16.00, 

2 грудня  
о 12.00  

та 16.00.

g Кіно
 

«Сутінки. Сага. 
Світанок: 

частина 2»
Драма, 

фантастика, 
пригоди.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно», 
«Олімп». 

«007: 
Координати 
«Скайфол»

Бойовик, трилер.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», 

«Олімп».

«Брудна 
кампанія за 

чесні вибори» 
Комедія.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно»,  
тел.: 493-09-09.

«Ральф- 
руйнівник» 

3D
Мультфільм, 

комедія.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

«Джунглі»  
3D

Комедія, 
пригоди.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно», 
«Олімп».

«Соловей- 
Розбійник»

Комедія, пригоди.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
тел.: 493-83-63,  

493-84-74, 
«Одеса-кіно».

«Хмарний 
атлас»

Детектив, дра-
ма, фантастика.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно», 
«Олімп»,  

тел.: 440-07-77.

«Вартові 
легенд» 

3D
Мультфільм,  

пригоди.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», 

«Олімп».

Презента-
ция нового 
564 Dance 

Project
Презента-
ция нового 

танцевального 
проекта.

Клуб: «5-й 
Элемент», ул. 
Мелешкина,  

34а, 
1 декабря с 

21.00 до 00.00. 
Тел.: 067-638-

58-54.

Best Flair 
Bartender 

2012
Конкурс на 

лучшего бар-
мена Кривого 

Рога
Клуб: «5-й 

Элемент», ул. 
Мелешкина,  

34а, 
2 декабря с 

21.00 до 04.00. 
Тел.: 067-638-

58-54.

Группа «ПНД». Кон-
церт в Кривом Роге!
Впервые в Кривом Роге 

группа ПНД! 
ПНД – пронзительный 
акустический проект 

Прозорова и Джимбо - 
вокалиста и бас-гитари-
ста группы ТОЛ. Одно 
из альтер-эго украин-

ских адептов альтерна-
тивного метала. 
Вход: 50 грн.

Клуб: «MADiSAN»,  
пр. Металлургов, 12, 

2 декабря 2012  
с 19.00 до 21.00. 

Тел.: 067-539-14-26

Студия  
95 квартал

«Студия 95 квартал» 
с новой программой и 

the best.

Вход: от 100 грн. до 
450 грн.

Дворец молодежи  
и студентов,  

ул. 22-го Партсъезда, 10а, 
22 декабря  

с 19.00 до 21.00. 
Тел.: 74-80-56,  

74-36-40.
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 Довгинцівська районна в місті рада
Рішення

 ( ХХІ сесія VІ скликання)
23.11.2012 м. Кривий Ріг   № 140
Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців 2012 року

Керуючись ст. 41 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», ст. 80 Бюджетного кодексу Украї-
ни, районна в місті рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету 
за 9 місяців 2012 року (додаток):

- за доходами з урахуванням сум, одержаних з бюдже-
тів інших рівнів, у розмірі 57 666,4 тис. грн., у тому числі 
за загальним фондом - 57 528,9 тис. грн., за спеціальним 
фондом – 137,5 тис. грн.;

- за видатками у сумі 57 002,6 тис. грн., із них: за загальним 

фондом – 56 607,4 тис. грн., за спеціальним фондом – 395,2 
тис. грн. (у тому числі бюджет розвитку – 263,2 тис. грн.).

2. Заступнику начальника фінансового відділу Рома-
ненко М.О. забезпечити розміщення рішення на офіцій-
ному веб-сайті виконкому Довгинцівської районної в міс-

ті ради в мережі Інтернет у визначений чинним законо-
давством термін.

В.о. голови районної в місті ради –  
заступник голови районної в місті ради 

І.М. СТОРОЖУК

Найменування статей План на                                 
2012 рік

у тому числі Уточне-
ний план на               

2012 рік

у тому числі Уточне-
ний план на 
звітну дату                      
2012 року

у тому числі Виконано                  
за 9 місяців 

2012 року

у тому числі
загальний    

фонд
спеціальний фонд загальний    

фонд
спеціальний фонд загальний    

фонд
спеціальний фонд загальний 

фонд
спеціальний фонд

усього у тому 
числі бю-
джет роз-

витку

усього у тому 
числі бю-
джет роз-

витку

усього у тому 
числі бю-
джет роз-

витку

усього у тому 
числі бю-
джет роз-

витку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД                                                                                                                                                                                                                                                                              
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ                                                                                                          
усього

7179024,00 7179024,00 0,00 0,00 7179024,00 7179024,00 0,00 0,00 5340665,00 5340665,00 0,00 0,00 5616525,74 5616525,74 0,00 0,00

Збори та плата за спеціальне використання 
природних ресурсів

6647024,00 6647024,00 0,00 0,00 6647024,00 6647024,00 0,00 0,00 4938265,00 4938265,00 0,00 0,00 5183564,76 5183564,76 0,00 0,00

Плата за землю 6647024,00 6647024,00 0,00 0,00 6647024,00 6647024,00 0,00 0,00 4938265,00 4938265,00 0,00 0,00 5183564,76 5183564,76 0,00 0,00
Земельний податок з юридичних осіб 832207,00 832207,00 832207,00 832207,00 606761,00 606761,00 736264,58 736264,58
Орендна плата з юридичних осіб 4865189,00 4865189,00 4865189,00 4865189,00 3599531,00 3599531,00 3660345,89 3660345,89
Земельний податок з фізичних осіб 119669,00 119669,00 119669,00 119669,00 100048,00 100048,00 127991,16 127991,16
Орендна плата з фізичних осіб 829959,00 829959,00 829959,00 829959,00 631925,00 631925,00 658963,13 658963,13
Місцеві податки і збори, усього 532000,00 532000,00 0,00 532000,00 532000,00 0,00 402400,00 402400,00 0,00 432960,98 432960,98
Збір за місця для паркування транспортних за-

собів
14000,00 14000,00 0,00 0,00 14000,00 14000,00 0,00 0,00 14000,00 14000,00 0,00 0,00 28199,89 28199,89 0,00 0,00

Збір за місця для паркування транспортних за-
собів, сплачений фізичними особами

14000,00 14000,00 14000,00 14000,00 14000,00 14000,00 28199,89 28199,89

Збір за провадження деяких видів підприєм-
ницької діяльності, разом

518000,00 518000,00 0,00 518000,00 518000,00 0,00 388400,00 388400,00 0,00 404761,09 404761,09

Збір за провадження торговельної діяльнос-
ті (роздрібна торгівля), сплачений фізичними 
особами

203300,00 203300,00 203300,00 203300,00 152600,00 152600,00 167908,44 167908,44

Збір за провадження торговельної діяльнос-
ті (роздрібна торгівля), сплачений юридични-
ми особами

176300,00 176300,00 176300,00 176300,00 132300,00 132300,00 144757,66 144757,66

Збір за провадження торговельної діяльнос-
ті (оптова торгівля), сплачений фізичними осо-
бами

4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 2900,00 2900,00 1666,00 1666,00

Збір за провадження торговельної діяльнос-
ті (ресторанне господарство), сплачений фізич-
ними особами

34500,00 34500,00 34500,00 34500,00 25800,00 25800,00 28674,65 28674,65

Збір за провадження торговельної діяльності 
(оптова торгівля), сплачений юридичними осо-
бами

18900,00 18900,00 18900,00 18900,00 14100,00 14100,00 15175,00 15175,00

Збір за провадження торговельної діяльності 
(ресторанне господарство), сплачений юридич-
ними особами

62100,00 62100,00 62100,00 62100,00 46500,00 46500,00 42543,09 42543,09

Збір за провадження торговельної діяльнос-
ті із придбанням пільгового торгового патенту

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 161,70 161,70

Збір за провадження торговельної діяльнос-
ті із придбанням короткотермінового торгово-
го патенту

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 44,00 44,00

Збір за провадження діяльності з надання 
платних послуг, сплачений фізичними особами

700,00 700,00 700,00 700,00 500,00 500,00 0,00 0,00

Збір за провадження діяльності з надання 
платних послуг, сплачений юридичними осо-
бами

6600,00 6600,00 6600,00 6600,00 4900,00 4900,00 7102,00 7102,00

Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, 
сплачений юридичними особами

4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 3000,00 3000,00 -3271,45 -3271,45

Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, 
сплачений фізичними особами

7100,00 7100,00 7100,00 7100,00 5300,00 5300,00 0,00 0,00

НЕПОДАТКОВІ  НАДХОДЖЕННЯ 13000,00 13000,00 0,00 0,00 13000,00 13000,00 0,00 0,00 8200,00 8200,00 0,00 0,00 7885,33 7885,33 0,00 0,00
Адміністративні штрафи та інші санкції 13000,00 13000,00 13000,00 13000,00 8200,00 8200,00 7885,33 7885,33
ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ 20000,00 20000,00 0,00 20000,00 20000,00 0,00 14300,00 14300,00 0,00 10979,59 10979,59
Кошти від реалізації безхазяйного майна, зна-

хідок, спадкового майна, майна, одержаного те-
риторіальною громадою в порядку спадкування 
чи дарування, а також валютні цінності і грошо-
ві кошти, власники яких невідомі 

20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 14300,00 14300,00 10979,59 10979,59

УСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ власних 
та закріплених

7212024,00 7212024,00 0,00 7212024,00 7212024,00 0,00 5363165,00 5363165,00 0,00 5635390,66 5635390,66

ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ 66965766,00 66965766,00 67090245,39 67090245,39 51895405,50 51895405,50 51893527,05 51893527,05
Дотації вирівнювання, що одержуються з ра-

йонних та міських  (міст Києва і Севастополя, 
міст республіканського і обласного значення) 
бюджетів

7009776,00 7009776,00 7009776,00 7009776,00 5349022,90 5349022,90 5349022,90 5349022,90

Субвенції з державного бюджету місцевим бю-
джетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитин-
ства і дітям-інвалідам та тимчасової державної 
допомоги дітям

59542600,00 59542600,00 59542600,00 59542600,00 46057550,81 46057550,81 46057550,81 46057550,81

Субвенція з  державного  бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку,  ін-
ших передбачених законодавством пільг (крім  
пільг  на одержання ліків,   зубопротезування,   
оплату   електроенергії, природного і скрапле-
ного газу на  побутові  потреби,  твердого  та рід-
кого пічного побутового палива, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення,  квартир-
ної плати (утримання будинків і споруд  та при-
будинкових  територій),  вивезення  побутово-
го сміття та рідких нечистот),  на компенсацію 
втрати  частини  доходів  у  зв’язку  з відміною   
податку  з  власників  транспортних  засобів  та  
інших самохідних машин і механізмів та  від-
повідним  збільшенням  ставок акцизного  по-
датку з пального і на компенсацію за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян

123000,00 123000,00 147966,39 147966,39 147966,39 147966,39 146087,94 146087,94

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт, позбавлених батьків-
ського піклування, грошового забезпечення 
батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім’ях за принци-
пом «гроші ходять за дитиною»

290390,00 290390,00 389903,00 389903,00 340865,40 340865,40 340865,40 340865,40

РАЗОМ ЗА ЗАГАЛЬНИМ ФОНДОМ ДОХОДІВ 74177790,00 74177790,00 0,00 0,00 74302269,39 74302269,39 0,00 0,00 57258570,50 57258570,50 0,00 0,00 57528917,71 57528917,71 0,00 0,00
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД, УСЬОГО                                                                                      
Власні надходження бюджетних установ, 
всього

109946,00 0,00 109946,00 109946,00 0,00 109946,00 157069,59 0,00 157069,59 137526,79 0,00 137526,79

      у тому числі : 
Плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами
109946,00 109946,00 109946,00 109946,00 103570,87 103570,87 81928,07 81928,07

Інші джерела власних надходжень бюджет-
них установ

0,00 0,00 53498,72 53498,72 55598,72 55598,72

РАЗОМ ЗА СПЕЦІАЛЬНИМ ФОНДОМ ДОХОДІВ 109946,00 0,00 109946,00 109946,00 0,00 109946,00 157069,59 0,00 157069,59 137526,79 0,00 137526,79
УСЬОГО ДОХОДІВ 74287736,00 74177790,00 109946,00 0,00 74412215,39 74302269,39 109946,00 0,00 57415640,09 57258570,50 157069,59 0,00 57666444,50 57528917,71 137526,79 0,00
ВИДАТКИ
Органи місцевого самоврядування 8507425,00 8499700,00 7725,00 8888929,00 8783434,00 105495,00 97770,00 6970526,67 6826717,00 143809,67 97770,00 6324530,44 6182014,96 142515,48 97769,10
Дитячі будинки ( в т.ч. сімейного типу, прийом-

ні сім’ї)
290390,00 290390,00 389903,00 389903,00 340865,40 340865,40 327216,78 327216,78

Додаток до рішення районної в місті ради VІ скликання від 23.11.2012 № 140
Звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2012 року
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Телебачення

06.00 «Доброе утро, 
Украина!»

06.05, 07.00, 08.00 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, 09.40, 
11.30, 13.25, 15.30, 23.20 
Погода

06.25 Православный 
календарь

06.30, 07.40 Гость студии
06.35, 07.30 Глас народа
06.40, 07.20 Заголовки
06.45 Вести.Ru
07.25 Страна on line
07.35 Эра бизнеса
07.50 Финансовые советы
08.20 Твой голос
08.40 Полезные советы
09.00 Итоги недели
09.30, 12.30 Официальная 

хроника
09.50 Фестиваль «Семья». 

Творческий вечер 
Н.Яремчука

11.40 Шеф-повар страны
12.40, 18.50, 21.20 Деловой 

мир
12.45 Право на защиту
13.05 Темный силуэт
13.15 Армия
13.30 Вечер памяти Народ-

ного артиста Украины 
Н.Яремчука

14.35 Окно в Америку
15.00, 18.20, 01.25 Новости 

(с сурдопереводом)
15.15 Euronews
15.25, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.40 Сериал «Маруся» 1с
16.25 Сериал «УГРО-1» 

10,11с
18.10 Последнее пред-

упреждение
18.35 Агро-News
19.05 Сельсовет
19.20 Мир спорта
19.30 Новогодний огонек 

на Первом
21.00 Итоги дня
21.25 Новогодний огонек 

на Первом (продол-
жение)

23.00, 01.00 Итоги
23.25 От первого лица
23.50 Кино в деталях
00.40 Между строк
01.20 Тройка, Кено, Секун-

да удачи
01.40 О главном

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

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

00.15, 02.30 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

07.25 М/ф «Эскимоска» (1)
10.00 Мультфильм
10.30, 17.10 Сериал 

«Величественные века. 
Роксолана» (1)

13.20 Х/ф «Москва слезам 
не верит» (1)

16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 Х/ф «Знахарка»
00.30 Х/ф «Дом дураков» (2)

ИНТЕР
05.25 Х/ф «Мимино» (1)
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30, 20.30, 03.55 «Спорт в 

Подробностях»
09.10, 12.25 Сериал «Ящик 

Пандоры»
13.25 Док.сериал «След-

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

15.05 «Право на встречу»
16.05 «Жди меня»
18.10 Сериал «Кровинуш-

ка» (1)
19.00 «О жизни»
20.00, 03.25 «Подроб-

ности»
20.50, 04.00 «Подробности. 

Неформат»
21.00 Сериал «Обратная 

сторона Луны» (1)
00.10 Сериал «Менты. 

Тайны большого 
города» (2)

ICTV
05.35 Служба розыска 

детей
05.40, 06.55, 01.55, 03.25 

Погода
05.45 Свитанок
06.50, 07.35 Деловые 

факты
07.00, 09.25, 12.55, 19.25, 

00.55 Спорт
07.10 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Факты недели
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.30, 01.05 Чрезвы-

чайные новости
10.20 Х/ф «Великолепный»
12.25, 13.00 Сериал «Про-

курорская проверка»
12.45 Факты. День
13.50, 20.15 Сериал «Бра-

таны-3»
15.50 Х/ф «Август. Вось-

мого»
18.45 Факты. Вечер
22.30 Факты. Итоги дня
22.45, 03.30 Свобода слова
02.00 Сериал «В черном 

списке-3»
02.55 Факты

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

«Погода»
07.10, 08.25, 09.35, 15.10, 

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

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

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

ческая консультация»
09.45 Молодiжна про-

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

все 100»
11.10, 21.50 «Епiзоди 

колишнього»
11.15 «Сад. Огород. 

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

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

22.30, 01.30 «Мiсто»
15.20 Х/ф «Свинарка и 

пастух» 1 категория
16.55 «Интеркласс»
17.10, 00.10 «Магия при-

роды»
18.10, 19.15, 21.05, 23.05 

Погода
18.30, 02.00 Док.сериал 

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

ствия»
20.00 «Афиша»
20.05 «Медицинский 

журнал»
21.15 «На углу улиц»
22.00 «Беседы о вечном»
23.10 Док.фильм «Брати 

Нарбути»
23.40 «Вкусы культур»
00.35 «Тайны подводного 

мира»
01.00 «Я i мiй дiм»

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

Самое шокирующее
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 00.55 

Репортер
07.35, 08.35, 19.20, 01.15 

Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.55, 21.00 Сериал 

«Воронины»
13.15, 14.20 Kids Time
13.20 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.50 Сериал «Молодо-

жены»
19.15, 01.10 Спортре-

портер
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

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

детей
01.25 Сериал «В Филадель-

фии всегда солнечно»
01.45 Сериал «Последний 

аккорд»

СТБ
04.30 «Национальное 

талант-шоу «Танцуют 
все!-5»

06.40, 16.00 «Все буде 
добре!»

08.25, 18.20 «Невероятная 
правда о звездах»

10.05 «Тайны Х-Фактора. 
Бриллианты Сергея 
Соседова»

11.10 Х/ф «Мечты из пла-
стилина» (1)

13.10 «Битва экстрасенсов. 

Апокалипсис»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.10 «Куб - 3»
22.20 «Детектор лжи - 2»
00.35 Сериал «Доктор 

Хаус» (1)
01.20 Сериал «Комиссар 

Рекс» (1)

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

18.55, 21.30 Погода
09.00 Неизвестная 

планета
09.40 Магия природы
10.00, 16.50, 03.45 Алло, 

доктор!
11.15 80 островов вокруг 

света
11.50 Точки пересечения
12.15 Большая фотоохота 

Дага Гарднера
14.00 Социальный статус: 

ваши права
15.00, 18.30, 21.00, 05.10 

Служба новостей «Со-
циальный пульс»

15.30 Дикая Америка
16.00, 04.30 Страна со-

ветов
17.50 Отдел кадров
18.50, 21.25 Экономиче-

ский пульс
19.00 Сериал «Капитан-

ские дети» (1)
20.00 Социальный статус: 

ваша пенсия
21.35 Никита Михалков. 

Неоконченная пьеса
22.25 Кинофан: Х/ф «Под 

крышами Монмартра» 
(1)

01.15 Амурные мелодии 
(3)

ТЕТ
06.00 Сериал «Как я встре-

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

и Стич» (1)
08.35 Мультсериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка» (1)

08.55 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 89 с. (1)

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

10.55 Сериал «Говорящая с 
призраками» 16 с. (1)

11.55 Твою маму!
12.20 Косметический 

ремонт
12.55 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
14.25, 20.25, 20.50 Даешь 

молодежь!
15.20, 00.55 Вайфайтеры
15.55 Одна за всех
16.35 У ТЕТа тато!
17.00 Досвидос
17.40, 21.45 Виталька
18.25 Чертовщина
18.50, 01.20 БарДак
19.25 Богиня шопинга
19.50 «Одна за всех»
21.15 Кузница звезд 3
22.00 Веселые мамзели
22.25, 01.45 Рай, гудбай
23.00 Дурнев + 1
23.25 Сериал «Сверхъе-

стественное» 104 с. (2)
00.20 Слишком грубо для 

Ю-туб’а

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

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

События
07.25 Утро с Украиной
09.25, 13.10 Сериал «След» 

(1)
10.00, 20.00 Сериал 

«Пятницкий. Глава 
вторая» (1)

12.00, 04.30 Ток-шоу 
«Пусть говорят»

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

(1)
19.15, 03.45 События Спорт
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
22.00 Х/ф «Не брать 

живым» (2)
00.15 Х/ф «Проклятие» (2)
02.00 Х/ф «Василиск: Царь 

змей» (2)
03.50 Ток-шоу «Говорит 

Украина
05.20 Серебряный 

апельсин

5 ТЕЛЕКАНАЛ
14.00 «Программа пере-

дач»
14.05, 16.10, 17.20, 17.50, 

22.35, 22.55, 23.50, 00.35 
«Погода»

14.20 «5 элемент»
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

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

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

кона»
18.40, 22.40, 03.30 «Киев-

ское время»
18.50, 23.40, 00.30, 03.20 

«Время спорта»
19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 

05.10 «Время. Итоги 
дня»

21.40, 03.00, 04.00 «Время-
Тайм»

22.00, 02.40 «Налоговый 
дневник»

22.25, 23.20, 00.15, 02.30, 
03.15 «Бизнес-время»

23.30, 00.25 «CRIME NEWS»
23.45, 00.40, 02.35, 03.25, 

03.35, 04.15 «Обзор 
прессы»

НТН
05.30 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.30 Х/ф «Дважды рож-

денный» (1)
07.55 «Агенты влияния»
08.55 Сериал «Батюшка» 

(1)
10.40 Сериал «УГРО - 4»
14.45 Сериал «По горячим 

следам»
18.30 Сериал «Детективы»
19.00, 23.45, 01.55, 04.15 

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

листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Нью-
Йорк» (2)

00.15 Х/ф «Первобытный 
ужас» (3)

К1
06.30 «Утро на К1»
07.30 «Мультфильмы»
09.10 Х/ф «Пёс и нищий»
11.05 Сериал «Чёрная 

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

Звёзды»
23.00 «Рассмеши комика»
00.00 Х/ф «Пикап. Съем без 

правил» (2)
01.25 Х/ф «Займемся 

любовью» (2)

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

Самое шокирующее
06.40, 07.40 Подъем
07.05, 20.50 «STREET 

STYLE»
07.30 «Экономика в 

деталях»
08.30 Репортер
08.35 Погода
08.45 «Родительский 

клуб»
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.55 Сериал «Во-

ронины»
13.15, 14.20 Kids’ Time
13.20 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.50 Сериал «Молодо-

жены»
19.00 Новости 11, 21.30, 

00.55, 02.35, 04.45 
канала

19.30 «Доживем до по-
недельника»

20.00 Сериал «Закрытая 
школа»

21.00 «О рыбалке всерьез»
22.05 Сериал «Кухня»
23.10 ФБР .)
01.25 Сериал «В Филадель-

фии всегда солнечно»
01.45 Сериал «Последний 

аккорд»

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

Вести
09.30 «1000 мелочей». 

Ток-шоу
10.15 «О самом главном». 

Ток-шоу
11.00, 03.10 Сериал 

«Ефросинья. Таежная 
любовь»

12.30, 15.30, 17.40 Местное 
время. Вести-Москва

12.50 Вести. Дежурная 
часть

13.00 «Дело Х. Следствие 
продолжается». 
Ток-шоу

13.55 Сериал «Институт 
благородных девиц»

14.50 Вести-Спорт
15.50 Сериал «Голубка»
18.30, 02.30 «Прямой 

эфир»
19.20 Сериал «Земский 

доктор. Жизнь заново»
21.05 Сериал «Тайны 

следствия»
22.05 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий
23.00 Сериал «Опера. 

Хроники убойного 
отдела»

23.50 «Девчата»
00.30 «Вести+»
00.50 Х/ф «Обрыв». 1 с.

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

щение Мухтара-2». 
«Обида»

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

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
«Сегодня»

08.20 «Александр 
Журбин. Мелодии на 
память»

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

10.05 « Русские сенсации». 
Информационный 
детектив

11.35 «До суда»
12.35, 02.25 «Суд при-

сяжных»
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт»

15.35 Сериал «Гончие-4». 
Фильм третий. «Во-
логодский конвой « 
1 часть

17.30, 01.15 «Прокурорская 
проверка»

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

19.25 Сериал «Дикий-2». 
«Чужой среди чужих» 1 
часть., 2 часть

21.15 «Сегодня. Итоги»
21.40 Сериал «Братаны-3». 

25, 26 с.
23.30 Сериал «Афганский 

призрак». 1, 2 с.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15 «Контрольная 

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

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

сила»
17.00, 01.45 Сериал «Не-

равный брак»
18.40, 02.40 «Давай по-

женимся!»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Синдром 

Дракона»
23.50 «Вечерний Ургант»
00.30 «Свобода и справед-

ливость»
01.30 Ночные новости

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

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

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

стить
11.30 Сериал «Убойная 

сила»
13.10 Сериал «Неравный 

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

дром Дракона»
19.20 «Вечерний Ургант»
19.55 «Свобода и справед-

ливость»
20.50 Ночные новости
21.05 Х/ф «Трын-трава»

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

мой человек». 12 с.
10.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«Шумный сосед»

11.00 «Грани недели» С 
Владимиром Кара-
Мурзой

12.00 Док.фильм «Вели-
кий обман. Он продал 
транссибирскую 
магистраль»

13.00 Х/ф «Пропавшие 
среди живых»

14.30 «Русский акцент» с 
Владимиром Ленским. 
«Оперная дива 2.0»

15.00, 17.00, 01.00 «Особое 
мнение»

16.00 Сериал «Дорогой 
мой человек». 13, 
02.00 с.

18.00 «Полный альбац»
19.00, 04.00 «Разбор 

полёта»
20.00, 05.00 Сериал «Бан-

дитский Петербург-2 
(Адвокат)». 8 с.

21.00, 03.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-12». 
«Сумка с подсказками»

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Признать вино-

вным»

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

тангом Кипиани
09.50 Семь чудес Украины
10.10, 16.30 Вокруг света
11.15 Цивилизация. За-

гадки нашей памяти
13.00 World Stories. Между-

народные корреспон-
денты

14.30 Лекции и события
17.30 Цивилизация. Троц-

кий. Тайна мировой 
революции

19.00, 23.00, 04.00 Знак 
восклицания

19.30, 23.30 Сегодня о 
главном

20.30, 00.30 Сегодня
21.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
21.30 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
22.00 Альбертэйнштейн
01.00 Шоу Фрая и Лори
01.30 Алло алло

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.25 Х/ф «Большая семья»
08.20 Петровка, 38, 13.10 

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

События
09.50 «Постскриптум» 

16+
10.50 «В центре событий» 

16+
11.45 «Треугольник» 16+
12.50 Город новостей
13.30 Док.фильм «На 

своих двоих». 6+
14.10 «Белая трость». 

Концерт-акция. 6+
15.50 Сериал «Погоня за 

ангелом». 12+
16.45 «Право голоса». 16+
18.15 «Городские войны. 

Мусорный ветер» 16+
19.05 Док.фильм «Ночная 

ликвидация». 12+
19.55 Сериал «Банды». 16+
22.00 События. 25-й час
22.35 «Футбольный 

центр»
23.05 «Мозговой штурм. 

Цена жизни» 12+
23.40 Х/ф «Война Фойла». 

16+
01.45 Сериал «Пуаро 

Агаты Кристи». 12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.25 Х/ф «Кортик»
09.55, 15.30, 16.30, 17.30 

Док.фильм о кино
10.45 Сериал «Сталин. 

LIVE»
11.45 Сериал «Алексан-

дровский сад»
12.50, 18.30 Сериал 

«Утесов. Песня длиною 
в жизнь»

13.55 Х/ф «Начальник 
Чукотки»

20.40 Х/ф «Пядь земли»
22.20 Х/ф «Тайная про-

гулка»
23.55 Х/ф «Республика 

ШКИД»
01.45 Х/ф «Уходя - уходи»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Боевик 

«На пределе. Группа 
«Антитеррор»» 12+

09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Венди и Люси» 12+

10.25, 18.25, 02.25 Драма 
«Фиориль - пора цвете-
ния» 12+

12.30, 20.30, 04.30 Триллер 
«Идеальный побег» 16+

14.15, 22.15, 06.15 Драма 
«Измени мою жизнь» 
16+

ДЕТСКИЙ МИР
04.00, 08.00, 12.00 Фильм-

сказка «Сказка, расска-
занная ночью». 12+

05.15, 09.15, 13.15 Мультсе-
риал «Карлсон вернул-
ся» ф.2 0+, «Мурзилка 
на спутнике». 6+

06.00, 10.00 М/ф «Смех и 
горе у бела моря». 6+

07.00, 11.00 М/ф «Чу-
до-мельница» 6+, 
«Крылатый, мохнатый 
да масленый» 0+, «Хра-
брец-удалец» 6+, «Про 
верблюжонка» 0+

14.00 Х/ф «Птицы над 
городом». 6+

15.15 Мультсериал «При-
ключения кузнечика 
Кузи» история 1 0+, 
«Раз, два - дружно!» 0+, 
«Варежка» 0+, «Зимовье 
зверей» 0+

16.00 Мультсериал «Во-
ин Сандокан. Король 
тигров» 12+, «Скоро 
будет дождь» 6+, «Будь 
здоров, зеленый лес!» 0+

17.00 «Мои домашние 
питомцы» 6+, «Веселая 
карусель 6+, «Мы с 
Джеком» 6+, «Три меш-
ка хитростей» 6+

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Шофер понево-

ле» 12+

08.00 Х/ф «Приятель по-
койника» 16+

10.00 Х/ф «Одиножды 
один» 16+

12.00 Х/ф «Счастье» 12+
13.30 Х/ф «Катенька» 12+
15.00 Х/ф «Дожить до рас-

света» 12+
16.30 Х/ф «Весь мир в 

глазах твоих...» 12+
18.00 Х/ф «Блокада» «Луж-

ский рубеж» 12+
20.00 Х/ф «Семейный 

круг» 12+
22.00 Х/ф «Яма» 18+
00.00 Х/ф «Если завтра 

война...» 12+
01.30 Х/ф «Танцы на кры-

ше» 12+

КИНОКЛУБ
05.15 Х/ф «Дьявол и госпо-

жа Д» 16+
07.00 Х/ф «Опасный Банг-

кок» 18+
09.00 Х/ф «600, 01.00 кг 

золота» 16+
11.00, 03.00 Х/ф «Что-то не 

так с Кевином» 16+
13.00 Х/ф «Подводная 

лодка» 16+
17.00 Х/ф «Фанатки на за-

втрак не остаются»
19.00 Х/ф «Настоящее 

мужество» 12
21.15 Х/ф «Резня» 12+
23.00 Х/ф «Прозрение» 16+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «До и после ...» 12+
05.10 Док.фильм «Погово-

рить нам необходимо» 
12+

06.00, 12.00 «У самого 
черного моря» 12+

06.55 «Театр + TV» 12+
08.00 Х/ф «Наша дача» 12+
09.25 «Миниатюры» 12+
10.00 Музыкальный 

спектакль «Волшебный 
фонарь» 12+

11.00, 02.00 «Колба време-
ни» 16+

13.00 «Голубой огонек» 
12+

14.40 Док.фильм «Верши-
на Визбора» 12+

16.00 «Марафон-15» 12+
16.55 Док.фильм «Чуков-

ский в гостях у детей» 
12+

17.25 Х/ф «Карл Маркс. 
Молодые годы» 12+

18.30 «На струнах и клави-
шах» 12+

19.00 «КиВиН-90» 12+
20.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
21.00 Встреча в концерт-

ном зале «Россия» с 
Алексеем Баталовым 
12+

22.05 Док.фильм «Москва 
и москвичи» 12+

23.05 «Утренняя почта» 
12+

23.40 Х/ф «Лучшая дорога 
нашей жизни» 12+

01.00 «Мелодии Юрия 
Саульского» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Авантю-

ристка». ф.4. «Отпуск на 
тот свет». ч.3. 16+

19.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала-3». 8 с. «Блон-
динка с перрона». 16+

20.00 Сериал «Гончие-3». 
ф.2. «Большие ставки». 
1 с. 16+

21.00 Сериал «Семнадцать 
мгновений весны». 
1 с. 0+

22.30 Сериал «Семнадцать 
мгновений весны». 
2 с. 0+

00.00 Сериал «Авантю-
ристка». ф.4. «Отпуск на 
тот свет». ч.4. 16+

01.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала-3». 9 с. «Третий 
лишний». 16+

TV 1000
02.00 Комедия «Синоптик» 

16+
04.00 Боевик «Зона вы-

садки» 12+
06.20 Комедия «Мышиная 

охота» 12+
08.10 Комедия «Элизабет-

таун» 12+
10.20 Комедия «Свидание 

со звездой» 12+
12.05 Драма «Крик совы» 

16+
13.50 Драма «Возвраще-

ние в Брайдсхед» 12+
16.10 Комедия «Буги-вуги» 

16+
18.00 Комедия «Поймай 

меня, если сможешь» 
12+

20.35 Боевик «Большой 
Стэн» 16+

22.30 Драма «Футбольные 
гладиаторы» 16+

00.30 Драма «Сладкая 
полночь» 16+

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.00 Мультсериал 

«Бен-10. Инопланетная 
сверхсила» (1)

08.15 Улётное видео по-
русски

08.35 «Облом UA»
09.00 Х/ф «Крутой пес» (1)

10.50 Х/ф «Роксана» (1)
13.05 Х/ф «Пришельцы-2» 

(1)
15.45 Х/ф «Последний 

киногерой» (1)
18.00 Сериал «Десант есть 

Десант» (2)
19.00 Сериал «Сармат» (1)
20.00, 03.50 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
20.35 «Месть природы»
21.00 Новости 2+2
21.25, 23.30 Проспорт
21.30 Х/ф «Змеиная битва» 

(2)
23.35 Х/ф «Звездный де-

сант 3: Мародер» (2)
01.55 «Экстремальные 

машины»
02.45 «Крутые полицей-

ские»
03.30 «Собиратели 

долгов»

TV1000 ACTION
03.00 Приключения «Граф 

Монте-Кристо» 12+
05.15 Драма «Война Харта» 

16+
07.25 Драма «Защита 

Лужина» 12+
09.20 Комедия «Оборот-

ни» 16+
11.10 Вестерн «Западня» 

16+
13.00 Комедия «Пришель-

цы-завоеватели» 16+
15.00 Комедия «Зомби по 

имени Фидо» 16
17.00 Боевик «ЗащитнеГ» 

16+
19.00 Х/ф «От вчера до 

завтра» 16+
21.00 Приключения «Га-

рольд и Кумар уходят в 
отрыв» 18+

23.00 Мягкая эротика «Мо-
менты страсти» 18+

00.30 Мягкая эротика 
«Девочки с автобусной 
остановки» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Сериал «Любитель-

ница частного сыска 
Даша Васильева - 3» 12+

05.20, 07.10, 16.00, 17.50, 
01.55 «Окно в кино»

05.30 Сериал «Самозван-
цы» 16+

06.20, 17.00, 01.00 Сериал 
«Два цвета страсти» 
16+

07.15 Х/ф «Лапушки»
09.00 Х/ф «Каменная 

башка» 16+
10.35 Х/ф «Тридцать три»
11.50 Х/ф «Кодекс бес-

честия» 16+
14.15 Х/ф «Стерва» 16+
16.05 Сериал «Новый 

русский романс» 16+
17.55 Х/ф «Монро» 12+
19.30 Х/ф «Ромашка, как-

тус, маргаритка»
21.00 Х/ф «Двойной обгон» 

12+
22.25 Х/ф «Где вы, ры-

цари?»
23.35 Х/ф «Встреча в конце 

зимы»

ЮМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

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

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

«Конан»
09.50 Х/ф «Уроки во-

ждения»
11.40, 17.00 Сериал «От-

чаянные родители»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Га-

лактический футбол»
16.30 Мультсериал 

«Сокровища острова 
черепах»

19.00 Сериал «Эленн и 
ребята»

20.15 Х/ф «Хамелеон»
22.00 «33 м2»

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

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

про все»
08.25, 15.30 «Восточные 

танцы»
08.50, 00.10 MaxxiМузыка
09.50 «Лица вещей»
10.30 «В поисках новых 

впечатлений»
11.05 «Джунгли шоу-

бизнеса»
12.25 «Выдающиеся 

мужчины»
12.35, 16.45 Бутик ТВ
14.45 Портретные очер-

ки. Фрунзик Мкртчян
16.00 «Сейшн»
20.05 «Взрослые дети»
20.45 «Мама в большом 

городе»
21.30 «Время для себя»
22.10 Х/ф «Артистка из 

Грибова»

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

фессий
09:45 – 10:00 Новая волна
19:00 – 19:20 Наследие
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 –  20:00 Социальные 

грани

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»

Понеділок, 3 грудня
Cхід 7.40 Захід 15.56
Тривалість дня 8.16

Схід 20.39 
Захід 10.39

ЛевГригорій, Прокл, Азат

УТ-1
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.00 

Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 

23.15, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 09.25, 
10.55, 12.20, 15.40, 23.20 
Погода

06.25 Православный 
календарь

06.30, 07.40 Гость студии
06.35, 07.30 Глас народа
06.40, 07.20 Заголовки
06.45 Вести.Ru
07.25 Страна on line
07.35 Эра бизнеса
07.50 Финансовые советы
08.20, 00.40 Между строк
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.20, 20.55 Официальная 

хроника
09.40 Свет
10.05 Сериал «Маруся» 1с
11.00 Всеукраинское 

совещание по во-
просам защиты прав 
ребенка при участии 
Президента Украины 
В.Ф.Януковича

12.10, 18.45, 21.20 Деловой 
мир

12.35 Желаем счастья
12.55, 04.15 «Секреты успе-

ха» с Н.Городенской
13.30 Х/ф «Товарищ 

генерал»
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

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

Агросектор
15.50 Сериал «Маруся» 2с
16.35 Сериал «УГРО-2» 1,2с
19.05 Док.фильм «1000 

дней. Цена стабиль-
ности»

19.55 221. Экстренный вы-
зов. Неделя

20.50 Мир спорта
21.30 Социальное шоу 

«Адреналин»
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00, 01.00 Итоги
23.25 От первого лица
23.50 Великие битвы. 

Мятежные сабли

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.50 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

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

«Величественные века. 
Роксолана» (1)

12.45 «Невероятные 
гонки»

13.45 «Полное перевопло-
щение. Дом за неделю»

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

драмы - 2»
16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «Меняю жену - 6»
21.40 «Футбол. Лига 

чемпионов. «Динамо» 
(Загреб) - «Динамо» 
(Киев)

00.05 Сериал «Полиция 
Гавайев-2» (2)

ИНТЕР
05.30 Х/ф «Полосатый 

рейс» (1)
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30 Спорт в Подроб-

ностях
09.10, 21.00 Сериал 

«Обратная сторона 
Луны» (1)

12.55 Док.сериал «След-
ствие вели... с Леони-
дом Каневским 2»

13.50 Сериал «Экстрасен-
сы-детективы»

15.50 Х/ф «Мужская инту-
иция» (1)

18.10 Сериал «Кровинуш-
ка» (1)

19.00 «О жизни»
20.00, 03.35 «Подроб-

ности»
20.30 «Спорт в Подроб-

ностях»
20.50, 04.10 «Подробности. 

Неформат»
23.15 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей 11» (2)
00.15 Сериал «Иллюзия 

охоты» (2)

ICTV
05.20, 06.50, 03.15, 04.10 

Погода
05.25, 03.40 Факты
05.40, 04.15 Свитанок
06.45, 07.40 Деловые 

факты
06.55, 09.25, 12.55, 19.25 

Спорт
07.00 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Экстренный вызов
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.30, 02.25 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.35 Сериал «Агент 

национальной безопас-
ности»

12.30, 13.00 Анекдоты по-
украински

12.45 Факты. День
13.10, 22.15 Сериал «Про-

курорская проверка»
14.20, 20.15 Сериал «Бра-

таны-3»
18.45 Факты. Вечер
23.40 Факты. Итоги дня
00.00 Х/ф «Бэтмен» (2)

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

07.05, 09.30, 17.40, 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, 00.35 «Тайны подво-

дного мира»
11.00, 23.45 «Вкусы 

культур»
11.30 Док.фильм «Брати 

Нарбути»
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 «Белый клык» 1 

категория
16.45, 00.10 «Магия при-

роды»
17.10 Молодiжна про-

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

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

рiднiй...»
21.10, 23.10 «Гарна новина»
21.15 «Енергозаощад-

ження»
21.30 Док.фильм «Варiацiї 

долi»
22.00 «Медицинский 

журнал»
22.25 «Епiзоди колиш-

нього»
23.15 Док.фильм «Будинки 

та химери В. Городець-
кого»

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

Самое шокирующее
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.05 

Репортер
07.35, 08.35, 19.20, 01.30 

Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.55, 21.00 Сериал 

«Воронины»
13.20, 14.20 Kids Time
13.25 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.45, 15.50 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.55 Сериал «Молодо-

жены»
19.15, 01.25 Спортре-

портер
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

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

моему!

СТБ
05.15 «Чужие ошибки. 

Сиротская судьба»
06.00, 16.00 «Все буде 

добре!»
07.45, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.35 «Звездная жизнь. 

Окольцевать холо-
стяка»

10.40 «Звездная жизнь. 
Цена счастья - ребе-
нок»

11.40 Х/ф «Алиса навсегда» 
(1)

13.45 «Битва экстрасенсов. 
Война миров»

18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини»

20.00 «Фермер ищет 
жену - 2»

22.25 «Один за всех»
00.25 «Куб - 3»

ТОНИС
06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00, 05.15 Служба 
новостей «Социальный 
пульс»

06.25, 18.50, 21.25 Эконо-
мический пульс

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

танские дети» (1)
10.00, 16.50, 04.00 Алло, 

доктор!
11.15 Никита Михалков. 

Неоконченная пьеса
12.10, 05.40 Атлас живот-

ного мира
14.00 Социальный статус: 

ваша пенсия
15.15, 16.30, 17.45, 18.55, 

21.30 Погода
15.30 Ронин. Ток-шоу с 

Дмитрием Выдриным
16.00, 04.45 Страна со-

ветов
17.50 Отдел кадров
20.00 Социальный статус: 

ваши льготы
21.35 Миллионы Сергея 

Мавроди
22.35 Кинофан: Х/ф «Аго-

ния» (2)

ТЕТ
06.00 Сериал «Как я встре-

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

и Стич» (1)
08.35 Мультсериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка» (1)

08.55 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 90 с. (1)

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

10.55 Сериал «Говорящая с 
призраками» 17 с. (1)

11.55, 19.25 Богиня 
шопинга

12.20 Косметический 
ремонт

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

14.00, 21.15 Кузница 
звезд 3

14.25, 14.55, 20.25, 20.50 
Даешь молодежь!

15.20, 00.55 Вайфайтеры
15.55 Одна за всех
16.35 У ТЕТа тато!
17.00 Досвидос
17.40, 21.45 Виталька
18.25, 23.00 Чертовщина
18.50, 01.20 БарДак
19.50 «Одна за всех»
22.00 Веселые мамзели
22.25, 01.45 Рай, гудбай
23.25 Сериал «Сверхъе-

стественное» 105 с. (2)
00.20 Слишком грубо для 

Ю-туб’а

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

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

События
07.25 Утро с Украиной
09.25, 13.10, 22.00 Сериал 

«След» (1)
10.00, 20.00 Сериал 

«Пятницкий. Глава 
вторая» (1)

12.00 Ток-шоу «Пусть 
говорят»

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

(1)
19.15, 03.45 События Спорт
19.20, 03.50 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
23.00 Сериал «Супруги» (1)
00.00 Х/ф «Не брать 

живым» (2)
02.00 Песня года 2011. 

Лучшее
02.45 Док.фильм «Мейд iн 

Юкрейн»

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 22.40, 03.30 

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

00.30, 03.20 «Время 
спорта»

06.50, 23.45, 00.40, 02.35, 
03.25, 03.35, 04.15 
«Обзор прессы»

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

07.10, 08.10, 22.25, 23.20, 
00.15, 02.30, 03.15 «Биз-
нес-время»

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

08.15, 09.15, 12.35, 14.10, 
16.10, 17.20, 17.50, 22.35, 
22.55, 23.50, 00.35, 03.55 
«Погода»

08.30 «Новости Киев-
щины»

09.20, 13.35, 14.20, 15.15 «5 
элемент»

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

13.10 «Налоговый 
дневник»

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

Тайм»
22.00 «Агроконтроль «
23.30, 00.25 «CRIME NEWS»

НТН
05.45 Х/ф «Фронт в тылу 

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

дела»
10.00 Сериал «Следствие 

ведет Да Винчи»
11.00 Сериал «NCIS: Лос-

Анджелес»
12.00 Сериал «Детективы»
12.30 Сериал «Человек без 

пистолета»
14.40, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
16.45, 19.00, 23.45, 02.00, 

04.40 «Свiдок»
17.00 Сериал «Оружие»
21.45 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Нью-
Йорк» (2)

00.15 Х/ф «Акулы - 2» (2)
02.30 Сериал «Чисто ан-

глийские убивства» (2)
04.10 «Речовий доказ»
05.10 «Уроки тетушки 

Совы»
05.30 «Правда жизни»

К1
06.30 «Утро на К1»
07.30 «Мультфильмы»
09.00 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.00 Сериал «Сабрина- 
маленькая ведьма»

12.30 Сериал «Академия 
танца»

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

монстры»
17.00 «Дом на зависть 

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

менной»
22.40 «Три сестры»
23.00 «Женская лига»
23.30 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
00.20 «Ночная жизнь»

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

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

19.00, 21.00, 01.05, 02.40, 
04.40 канала

07.30 «Ваше право»
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.55 Сериал «Во-

ронины»
13.20, 14.20 Kids’ Time
13.25 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.45 «Мой малыш»
15.15 Сериал «Друзья»
15.50 Teen Time
15.55 Сериал «Молодо-

жены»
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 «Васильевский 

остров»
22.00 «Просто собака»
22.20 «Перевоплоще-

ние»
23.10 Свадьба будет по-

моему!

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Утро России»
08.05, 00.10 Сериал «Опе-

ра. Хроники убойного 
отдела»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Вести
09.30 «1000 мелочей». 

Ток-шоу
10.15 «О самом главном». 

Ток-шоу
11.00, 03.10 Сериал 

«Ефросинья. Таежная 
любовь»

12.30, 15.30, 17.40 Местное 
время. Вести-Москва

12.50 Вести. Дежурная 
часть

13.00 «Дело Х. Следствие 
продолжается». 
Ток-шоу

13.55 Сериал «Институт 
благородных девиц»

14.50 Вести-Спорт
15.50 Сериал «Голубка»
18.30 «Прямой эфир»
19.20 Сериал «Земский 

доктор. Жизнь заново»
21.05 Сериал «Тайны 

следствия»
22.05 «Специальный 

корреспондент»
23.05 «Икона»
01.00 «Вести+»
01.20 Х/ф «Обрыв». 2 с.

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

щение Мухтара-2». 
«Основной инстинкт»

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

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
«Сегодня»

08.25 «Кулинарный 
поединок» с Оскаром 
Кучерой

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

ца-3». 5 с.
11.35 «До суда»
12.35, 02.25 «Суд при-

сяжных»
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт»

15.35 Сериал «Гончие-4». 
Фильм третий «Во-
логодский конвой» 
2 часть

17.30, 01.20 «Прокурор-
ская проверка»

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

19.25 Сериал «Дикий-2». 
«Не стреляйте в журна-
листа» 1 часть., 2 часть

21.15 «Сегодня. Итоги»
21.40 Сериал «Братаны-3». 

27, 28 с.
23.30 Сериал «Афганский 

призрак». 3, 4 с.
03.25 «Неопознанные жи-

вые объекты. Загадки 
мира животных»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15 «Контрольная 

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

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

сила»
17.00, 01.55 Сериал «Не-

равный брак»
18.40, 02.40 «Давай по-

женимся!»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Синдром 

Дракона»
23.55 «Вечерний Ургант»
00.35 Ночные новости
00.50 «Городские пижо-

ны». «Обитель лжи»

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

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

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

стить
11.30 Сериал «Убойная 

сила»
13.10 Сериал «Неравный 

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

дром Дракона»
19.25 «Вечерний Ургант»
20.00 Ночные новости
20.15 «Обитель лжи»
20.45 «Калифрения»
21.15 Х/ф «1000 долларов в 

одну сторону»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Дорогой 

мой человек». 13 с.
10.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«Сумка с подсказками»

11.00 «Германия за не-
делю»

11.30 «Американский 
ликбез» «Первые штаты 
Америки. Пенсиль-
вания»

12.00 «Полный альбац»
13.00 Х/ф «Признать вино-

вным»
15.00, 17.00, 01.00 «Особое 

мнение»
16.00 Сериал «Дорогой 

мой человек». 14, 
02.00 с.

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

дитский Петербург-2 
(Адвокат)». 9 с.

21.00, 03.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-12». 
«Стечение обстоя-
тельств»

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Одно воскре-

сенье»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30 Сегодня 

о главном
08.00, 13.00, 20.30, 00.30 

Сегодня
08.30, 19.00, 23.00, 04.00 

Знак восклицания
09.25 Здоровая жизнь с 

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

кий. Тайна мировой 
революции

13.30 Семь чудес Украины
14.30 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
15.00 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
15.30 Альбертэйнштейн
17.30 Цивилизация. От 

высадки в Нормандии 
до Берлина

21.00 Музыка для 
взрослых

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.25 «Великие праздни-

ки. Введение во храм 
Пресвятой Богороди-
цы» 6+

06.50 Х/ф «Город при-
нял». 6+

08.20 Петровка, 38, 13.10 
16+

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

События
09.50 Х/ф «Квартирантка». 

12+
11.45 «Треугольник» 16+
12.50 Город новостей
13.30 «Живая природа. 

Тайный мир акул и 
скатов». 6+

14.30 «Pro жизнь». Ток-шоу 
16+

15.50 Сериал «Погоня за 
ангелом». 12+

16.45 «Право голоса». 16+
18.15 Док.фильм «Когда 

уходят любимые». 16+
19.55 Сериал «Банды». 16+
22.00 События. 25-й час
22.35 Х/ф «Операция 

«Тушенка». 16+
00.40 Х/ф «Прости-про-

щай». 6+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.10 Х/ф «Сильная лич-

ность из 2 «А»
09.30, 10.35, 15.30, 16.30, 

17.30 Док.фильм о кино
11.35, 18.30 Сериал 

«Утесов. Песня длиною 
в жизнь»

13.50 Х/ф «Сто дней после 
детства»

20.40 Х/ф «Неизвестные 
страницы из жизни 
разведчика»

22.30 Х/ф «Посейдон» 
спешит на помощь»

23.45 Х/ф «Начальник 
Чукотки»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Боевик 

«На пределе. Группа 
«Антитеррор»» 12+

09.00, 17.00, 01.00 Комедия 
«Удачи, Чак» 12+

10.50, 18.50, 02.50 Боевик 
«Расплата 2» 16+

12.35, 20.35, 04.35 , Драма 
«Заговор против коро-
ны» 16+

14.25, 22.25, 06.25 Драма 
«Я соблазнила Энди 
Уорхола» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
04.00, 08.00, 12.00 Х/ф 

«Птицы над городом». 
6+

05.15, 09.15, 13.15 
Мультсериал «При-
ключения кузнечика 
Кузи» история 1 0+, 
«Раз, два - дружно!» 0+, 
«Варежка» 0+, «Зимовье 
зверей» 0+

06.00, 10.00 Мультсериал 
«Воин Сандокан. 
Король тигров» 12+, 
«Скоро будет дождь» 

6+, «Будь здоров, 
зеленый лес!» 0+

07.00, 11.00 «Мои до-
машние питомцы» 6+, 
«Веселая карусель» 
6+, «Мы с Джеком» 6+, 
«Три мешка хитростей» 
6+, «Бестолковый 
Вомбат» 6+

14.00 Х/ф «В ожидании 
чуда». 12+

15.10 Мультсериал «При-
ключения кузнечика 
Кузи», история 2 0+, 
«На черный день» 0+, 
«Танюша, Тявка, Топ и 
Нюша» 0+, «Бабушкин 
зонтик» 0+

16.00 Мультсериал «Воин 
Сандокан. Король 
тигров» 12+, «Гунан-
Батор» 6+, «Слоненок 
заболел» 0+

17.00 «Мои домашние пи-
томцы» 6+, «Пантелей 
и пугало» 0+, «Великие 
холода» 0+, «Папа, мама 
и золотая рыбка» 0+

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Блокада» «Луж-

ский рубеж» 12+
08.00 Х/ф «Семейный 

круг» 12+
10.00 Х/ф «Яма» 18+
12.00 Х/ф «Если завтра 

война...» 12+
13.30 Х/ф «Танцы на кры-

ше» 12+
15.00 Х/ф «Полигон - 1» 16+
16.30 Х/ф «О любви» 12+
18.00 Х/ф «Блокада» «Пул-

ковский меридиан» 12+
20.00 Х/ф «Дочки-матери» 

12+
22.00 Х/ф «Русская симфо-

ния» 18+
00.00 Х/ф «Папиросница от 

Моссельпрома» 12+

КИНОКЛУБ
05.00 Х/ф «Подводная 

лодка» 16+
09.00, 01.00 Х/ф «Фанатки 

на завтрак не оста-
ются»

11.00, 03.00 Х/ф «Настоя-
щее мужество» 12+

13.15 Х/ф «Резня» 12+
15.00 Х/ф «Прозрение» 16+
17.00 Х/ф «Большое при-

ключение Зорро» 6+
19.00 Х/ф «Подстава»
21.00 Х/ф «Стыд» 18+
23.00 Х/ф «Няня с сюр-

призом»

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 Музыкальный 

спектакль «Волшебный 
фонарь» 12+

05.00 «Колба времени» 16+
06.00, 00.00 «У самого 

черного моря» 12+
07.00 «Голубой огонек» 

12+
08.40 Док.фильм «Верши-

на Визбора» 12+
10.00 «Марафон-15» 12+
10.55 Док.фильм «Чуков-

ский в гостях у детей» 
12+

11.25, 17.40 Х/ф «Карл 
Маркс. Молодые годы» 
12+

12.30 «На струнах и клави-
шах» 12+

13.00, 18.50 «КиВиН-90» 
12+

14.00, 20.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

15.00 Встреча в концерт-
ном зале «Россия» с 
Алексеем Баталовым 
12+

16.05 «Битломания» 12+
17.00 Док.фильм «Время, 

дела, люди» 12+
21.00 «На бис» 12+
22.00 «До и после ...» 12+
23.10 Док.фильм «Погово-

рить нам необходимо» 
12+

00.55 «Театр + TV» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Авантю-

ристка». ф.4. «Отпуск на 
тот свет». ч.4. 16+

19.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала-3». 9 с. «Третий 
лишний». 16+

20.00 Сериал «Гончие-3». 
ф.2. «Большие ставки». 
2 с. 16+

21.00 Сериал «Семнадцать 
мгновений весны». 
2 с. 0+

22.30 Сериал «Семнадцать 
мгновений весны». 
3 с. 0+

00.00 Сериал «Дети белой 
богини». 1 с. 16+

01.00 Сериал «Москва. 
Три вокзала-3». 10 с. 
«Сын». 16+

02.00 Сериал «Гончие-3». 
ф.2. «Большие ставки». 
3 с. 16+

TV 1000
02.00 Драма «Возвраще-

ние в Брайдсхед» 12+
04.20 Комедия «Элизабет-

таун» 12+
06.30 Комедия «Свидание 

со звездой» 12+
08.15 Драма «Игры раз-

ума» 12+
10.35 Комедия «Буги-вуги» 

16+

12.15 Комедия «Поймай 
меня, если сможешь» 
12+

14.50 Драма «Авиатор» 12+
18.00 Комедия «В поисках 

Галактики» 12+
20.00 Драма «Сладкая 

полночь» 16+
22.00 Боевик «Кровь за 

кровь» 16+
00.00 Драма «Графиня» 16+

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
08.15, 09.30 Улётное видео 

по-русски
08.35, 19.15 «Облом UA»
09.25, 21.20, 02.40 Про-

спорт
10.05, 12.40, 18.15, 20.00 

«Сумасшедшее видео 
по-украински»

11.10 «Месть природы»
13.50 Х/ф «Ас из асов» (1)
16.00 Х/ф «Поднять пери-

скоп» (1)
20.35 «ДжеДАИ»
21.00 Новости 2+2
21.25 6 матч-день. Лига 

Чемпионов УЕФА. 
Милан - Зенит. Прямая 
трансляция

23.40 Про Лигу Чемпионов 
+ обзор игрового дня

TV1000 ACTION
03.00 Комедия «Пришель-

цы-завоеватели» 16+
05.00 Драма «Защита 

Лужина» 12+
07.00 Боевик «Тайная во-

йна» 12+
09.00 Комедия «Зомби по 

имени Фидо» 16
11.00 Боевик «ЗащитнеГ» 

16+
13.00 Комедия «Знать бы, 

что я гений» 12+
15.00 Криминальное 

кино «Крэйзи» 16+
17.00 Боевик «Пустыня 

смерти» 16+
19.00 Мелодрама «Не-

уловимый» 16+
21.00 Комедия «Ледяной 

урожай» 18+
23.00 Мягкая эротика 

«Девочки с автобусной 
остановки» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Х/ф «Защита» 16+
05.20, 07.10, 16.00, 17.50, 

01.55 «Окно в кино»
05.30, 16.05 Сериал «Но-

вый русский романс» 
16+

06.25, 17.00, 01.05 Сериал 
«Два цвета страсти» 
16+

07.20 Х/ф «Лапушки»
09.05 Х/ф «Сердце бьётся 

вновь»
10.40 Х/ф «Ромашка, как-

тус, маргаритка»
12.10 Х/ф «Короли и 

капуста»
14.40 Х/ф «Дорога»
17.55 Х/ф «Чёрные волки» 

16+
19.35 Х/ф «Хозяин тайги»
21.00 Х/ф «Квартирантка»
22.30 Х/ф «Жизнь по 

лимиту» 18+
23.45 Х/ф «Будь здоров, 

дорогой!»

ЮМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

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

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

«Конан»
09.50 Х/ф «Призрак моего 

дома»
11.40, 17.00 Сериал «От-

чаянные родители»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Га-

лактический футбол»
16.30 Мультсериал 

«Сокровища острова 
черепах»

19.00 Сериал «Эленн и 
ребята»

20.15 Х/ф «Орел или 
решка»

22.00 «33 м2»

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

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

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

щиеся мужчины»
12.35, 16.45 Бутик ТВ
14.50, 22.10 Х/ф «Артистка 

из Грибова»
20.05 «Взрослые дети»
20.45 Джунгли шоу-

бизнеса
21.30 «Сейшн»

09:00 – 09:20 Наследие
09:20 – 09:35 Новости 

регионов
09:35 – 10:00 Социальные 

грани 
19:00 – 19:20 Кривбасс-

Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 – 19:45 Государствен-

ный портал
19:45– 20:00 Аспекты 

жизни

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»

УТ-1

Вівторок, 4 грудня
Cхід 7.41 Захід 15.56
Тривалість дня 8.15

Схід 21.46  
Захід 11.05

ЛевОлександр
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.00 

Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 

23.15, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 09.25, 
12.20, 15.40, 23.20 
Погода

06.25 Православный 
календарь

06.30, 07.40 Гость студии
06.35, 07.30 Глас народа
06.40, 07.20 Заголовки
06.45 Вести.Ru
07.25 Страна on line
07.35 Эра бизнеса
07.50 Финансовые советы
08.20, 00.40 Между строк
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.20, 11.55, 20.55 Офици-

альная хроника
09.30 Правительство на 

связи с гражданами
10.15 Сериал «Маруся» 2с
11.00 В гостях у Д. Гордона
12.10, 18.45, 21.25 Деловой 

мир
12.35 Украинская песня
13.20 Х/ф «Танк КВ-2»
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

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

Агросектор
15.50 Сериал «Маруся» 3с
16.35 Сериал «УГРО-2» 4,5с
19.05 Бенефис Ю.Гальцева 

и Г.Ветрова
20.50 Мегалот
21.20 Мир спорта
21.35 Фестиваль песни и 

юмора в Коблево
21.55 Звезды юмора. 

К.Новикова, В.Винокур
22.50 Суперлото, Тройка, 

Кено
23.00, 01.00 Итоги
23.25 От первого лица
23.50 Великие битвы. 

Галльские войны
01.45 О главном

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 00.10 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

07.25 М/ф «Эскимоска» (1)
10.00 Мультфильм
10.25 Сериал «Вели-

чественные века. 
Роксолана» (1)

12.45 «Невероятные 
гонки»

13.45 «Полное перевопло-
щение. Дом за неделю»

14.45 «Не ври мне - 3»
15.45, 02.05 «Семейные 

мелодрамы - 2»
16.45 «ТСН. Избранное»
17.10 Сериал «Вели-

чественные века. 
Роксолана - 2» (1)

20.15 «Джентльменский 
набор»

22.00 «Территория 
обмана»

23.05, 02.50 «Деньги»
00.25, 03.40 Сериал «По-

лиция Гавайев-2» (2)

ИНТЕР
04.35 Х/ф «Мужская инту-

иция» (1)
06.10 Сериал «Улицы раз-

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

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30, 20.30, 03.00 «Спорт в 

Подробностях»
09.10, 21.00 Сериал 

«Обратная сторона 
Луны» (1)

11.45, 12.55 Док.сериал 
«Следствие вели... с Ле-
онидом Каневским 2»

13.50 Сериал «Экстрасен-
сы-детективы»

15.50 Х/ф «Впервые за-
мужем» (1)

18.10 Сериал «Кровинуш-
ка» (1)

19.00 «О жизни»

20.00, 02.25 «Подроб-
ности»

20.50, 03.05 «Подробности. 
Неформат»

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

00.15 «Парк автомобиль-
ного периода»

00.55 Х/ф «Б.С.» (2)
03.15 «Телевизионная 

служба розыска детей»
03.20 Док.фильм «Леонид 

Якубович. Без бабочки»

ICTV
05.15 Служба розыска 

детей
05.20, 06.50, 03.10, 04.15 

Погода
05.25, 03.45 Факты
05.40, 04.20 Свитанок
06.45, 07.35 Деловые 

факты
06.55, 09.25, 12.55, 19.25 

Спорт
07.00 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Несекретные файлы
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.30, 02.20 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.30 Сериал «Агент 

национальной безопас-
ности»

12.35, 13.00 Анекдоты по-
украински

12.45 Факты. День
13.10, 22.15 Сериал «Про-

курорская проверка»
14.15, 20.15 Сериал «Бра-

таны-3»
18.45 Факты. Вечер
23.40 Факты. Итоги дня
23.55 Х/ф «Бэтмен возвра-

щается» (2)

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Контакт»
07.45, 18.15 «В гостях у 

Ладика и Маши»
08.00, 11.55, 15.15 «Гарна 

новина»
08.05, 16.45 Док.сериал 

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

суждалки»
09.55 «Шаг навстречу»
10.00 Док.фильм «Варiацiї 

долi»
10.30, 00.35 «Тайны подво-

дного мира»
10.55, 23.40 «Вкусы 

культур»
11.25 Док.фильм «Будинки 

та химери В. Городець-
кого»

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

ствия»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
14.05 «Интеркласс»
14.20 «Косметичка»
15.20 Х/ф «Застава в горах» 

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

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

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

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

нього»
23.10 Док.фильм «Друг 

мой Лёнька»
00.10 «Магия природы»
01.00 «Я i мiй дiм»

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

Самое шокирующее
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.30 

Репортер
07.35, 08.35, 19.20, 01.50 

Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.55, 21.00 Сериал 

«Воронины»
13.20, 14.20 Kids Time
13.25 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.45, 15.50 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.55 Сериал «Молодо-

жены»
19.15, 01.45 Спортре-

портер

19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

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

СТБ
05.40 «Чужие ошибки. Лю-

би меня, моя голубка!»
06.20, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.05, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.45 «Фермер ищет 

жену - 2»
11.45 Х/ф «Сиделка» (1)
13.55 «Битва экстрасенсов. 

Война миров»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00, 22.40 «МастерШеф 

- 2»
00.40 Сериал «Доктор 

Хаус» (1)
01.25 Сериал «Комиссар 

Рекс» (1)

ТОНИС
06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00, 04.55 Служба 
новостей «Социальный 
пульс»

06.25, 18.50, 21.25 Эконо-
мический пульс

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

танские дети» (1)
10.00, 16.50, 03.30 Алло, 

доктор!
11.15 Миллионы Сергея 

Мавроди
12.20, 05.40 Атлас живот-

ного мира
14.00 Социальный статус: 

ваши льготы
15.15, 16.30, 17.45, 18.55, 

21.30 Погода
15.30 Дикая Америка
16.00, 04.15 Страна советов
17.50 Отдел кадров
20.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
21.35 НЛО. Подводные 

пришельцы
22.35 Кинофан: Х/ф «Весна 

на Одере» (1)
00.40 Амурные мелодии 

(3)
01.40 Х/ф «Компромети-

рующие ситуации. Раз-
влечения в Вегасе» (3)

ТЕТ
06.00 Сериал «Как я встре-

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

и Стич» (1)
08.35 Мультсериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка» (1)

08.55 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 91 с. (1)

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

10.55 Сериал «Говорящая с 
призраками» 18 с. (1)

11.55, 19.25 Богиня 
шопинга

12.20 Косметический 
ремонт

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

14.00, 21.15 Кузница 
звезд 3

14.25, 14.55, 20.25, 20.50 
Даешь молодежь!

15.20, 00.55 Вайфайтеры
15.55 Одна за всех
16.35 У ТЕТа тато!
17.00 Досвидос
17.40, 21.45 Виталька
18.25, 23.00 Чертовщина
18.50, 01.20 БарДак
19.50 «Одна за всех»
22.00 Веселые мамзели
22.25, 01.45 Рай, гудбай
23.25 Сериал «Сверхъе-

стественное» 106 с. (2)
00.20 Слишком грубо для 

Ю-туб’а

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

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

События
07.25 Утро с Украиной
09.25, 13.10 Сериал «След» 

(1)
10.00 Песня года 2011. 

Лучшее
12.00, 04.00 Ток-шоу 

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

(1)
19.15, 03.55 События Спорт
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Пятницкий. 

Глава вторая» (1)
21.00 Чистосердечное 

признание
21.30 Футбол. Лига Чемпи-

онов УЕФА. «Шахтер» 
(Украина) - «Ювентус» 
(Италия)

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

ство. Второй сезон» (2)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 22.40, 03.30 

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

00.30, 03.20 «Время 
спорта»

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

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

07.10, 08.10, 22.25, 23.20, 
00.15, 02.30, 03.15 «Биз-
нес-время»

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

08.20, 08.40, 08.55, 09.15, 
12.35, 13.10, 14.10, 16.10, 
17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 
23.50, 00.35, 03.55 
«Погода»

08.30 «Трансмиссия-
тест»

09.20, 13.20, 14.20 «5 
элемент»

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

15.15 «Здоровые исто-
рии»

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

Тайм»
22.00, 02.40 «Сканер»
23.30, 00.25 «CRIME NEWS»

НТН
06.00 Х/ф «Подвиг Одессы» 

(1)
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 Сериал «Следствие 

ведет Да Винчи»
11.00 Сериал «NCIS: Лос-

Анджелес»
12.00 Сериал «Детективы»
12.30 Сериал «Человек без 

пистолета»
14.40, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
16.45, 19.00, 23.45, 01.55, 

05.00 «Свiдок»
17.00 Сериал «Оружие»
21.45 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Нью-
Йорк» (2)

00.15 Х/ф «Акулы - 3» (2)
02.25 Сериал «Чисто ан-

глийские убивства» (2)
04.10 «Речовий доказ»
05.30 «Уроки тетушки 

Совы»
05.40 «Правда жизни»

К1
06.30 «Утро на К1»
07.30 «Мультфильмы»
09.00 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.00 Сериал «Сабрина- 
маленькая ведьма»

12.30 Сериал «Академия 
танца»

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

монстры»
17.00 «Дом на зависть 

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

менной»
22.40 «Три сестры»
23.00 «Женская лига»
23.30 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
00.20 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
05.10 Сериал «Стройбатя»
06.00 Очевидец. Самое 

шокирующее
06.40, 07.40 Подъем
06.55, 20.50 «STREET 

STYLE»
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 01.30, 02.50, 
04.45 канала

09.00, 16.55 Сериал «Не 
родись красивой»

09.55, 17.55 Сериал «Во-
ронины»

13.20, 14.20 Kids’ Time
13.25 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.45, 15.50 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.55 Сериал «Молодо-

жены»
19.30 «Два берега»
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 «Автострасти с 

Ларисой Максименко»
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
22.20 «Мой новый 

DRESSCODE»
22.40 Сериал «Кухня»
23.10 Ближе к телу
03.45 Iван Мазепа

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Утро России»
08.05, 23.00 Сериал «Опе-

ра. Хроники убойного 
отдела»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Вести

09.30 «1000 мелочей». 
Ток-шоу

10.15 «О самом главном». 
Ток-шоу

11.00, 03.10 Сериал 
«Ефросинья. Таежная 
любовь»

12.30, 15.30, 17.40 Местное 
время. Вести-Москва

12.50 Вести. Дежурная 
часть

13.00 «Дело Х. Следствие 
продолжается». 
Ток-шоу

13.55 Сериал «Институт 
благородных девиц»

14.50 Вести-Спорт
15.50 Сериал «Голубка»
18.30, 02.30 «Прямой 

эфир»
19.20 Сериал «Земский 

доктор. Жизнь заново»
21.05 Сериал «Тайны 

следствия»
22.05 «Марина Голуб. Не 

привыкай к дождю...»
23.55 «Вести+»
00.15 «Городок»

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

щение Мухтара-2». 
«Квартира на день»

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

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
«Сегодня»

08.20 «Квартирный 
вопрос»

09.25 «Золотая пыль»
10.00 Сериал «Эра стрель-

ца-3». 6 с.
11.35 «До суда»
12.35, 02.25 «Суд при-

сяжных»
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт»

15.35 Сериал «Гончие-4». 
Фильм третий «Во-
логодский конвой» 
3 часть

17.30, 01.15 «Прокурорская 
проверка»

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

19.25 Сериал «Дикий-2». 
«Ах, эта свадьба», 
«Взрывная волна»

21.15 «Сегодня. Итоги»
21.40 Сериал «Братаны-3». 

29, 30 с.
23.30 Сериал «Афганский 

призрак». 5, 6 с.
03.25 «Неопознанные жи-

вые объекты. Загадки 
мира животных»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15 «Контрольная 

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

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

сила»
17.00, 01.50 Сериал «Не-

равный брак»
18.40, 02.40 «Давай по-

женимся!»
19.45, 00.50 «Пусть 

говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Синдром 

Дракона»
23.55 «Вечерний Ургант»
00.35 Ночные новости

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

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

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

стить
11.30 Сериал «Убойная 

сила»
13.10 Сериал «Неравный 

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

дром Дракона»
19.25 «Вечерний Ургант»
20.00 Ночные новости
20.15 «Белый воротничок»
21.00 Х/ф «Военно-полевой 

госпиталь»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»

08.00 «Вечерние новости 
из Америки»

09.00 Сериал «Дорогой 
мой человек». 14 с.

10.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-12». 
«Стечение обстоя-
тельств»

11.00 «Израиль за не-
делю»

12.00 «Большой дозор»
13.00 Х/ф «Одно воскре-

сенье»
15.00, 17.00, 01.00 «Особое 

мнение»
16.00 Сериал «Дорогой 

мой человек». 15, 
02.00 с.

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

Петербург-2 (Адвокат)». 
10, 05.00 с.

21.00, 03.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-12». 
«Сбывшееся про-
клятие»

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Тайна золотой 

горы»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30 Сегодня 

о главном
08.00, 13.00, 20.30, 00.30 

Сегодня
08.30, 19.00, 23.00, 04.00 

Знак восклицания
10.10, 16.30 Вокруг света
11.15 Цивилизация. От 

высадки в Нормандии 
до Берлина

14.30 Музыка для 
взрослых

17.30 Цивилизация. 
Стивен Фрай и Большое 
американское нефтя-
ное пятно

21.00 Политклуб Виталия 
Портникова

01.00 Алло алло
02.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
тальей Седлецкой

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.35 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска». 12+
08.20 Петровка, 38, 13.10 

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

События
09.50 Х/ф «Звезда». 12+
11.45 «Треугольник» 16+
12.50 Город новостей
13.30 «Живая природа. 

Укус змеи». 6+
14.30 «Pro жизнь». Ток-шоу 

16+
15.50 Сериал «Погоня за 

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

12+
19.05 «Без обмана. Деньги 

за полчаса» 16+
19.55 Х/ф «Объявлены в 

розыск». 1-2 с. 16+
21.50 События. 25-й час
22.25 Х/ф «Настоящая 

МакКой». 16+
00.20 Х/ф «Студентка». 16+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.20 Х/ф «Аленький 

цветочек»
09.35, 10.40, 15.25, 16.25, 

17.30 Док.фильм о кино
11.40, 18.30 Сериал 

«Утесов. Песня длиною 
в жизнь»

13.50 Х/ф «Республика 
ШКИД»

20.45 Х/ф «Тайная про-
гулка»

22.15 Х/ф «В небе ночные 
ведьмы»

23.55 Х/ф «Шофер по-
неволе»

01.25 Х/ф «Бегство Мисте-
ра Мак Кинли»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Боевик 

«На пределе. Группа 
«Антитеррор»» 12+

09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Миленькие штучки» 
16+

10.50, 18.50, 02.50 Драма 
«Закат Американской 
империи» 16+

12.35, 20.35, 04.35 , Драма 
«Заговор против коро-
ны» 16+

14.25, 22.25, 06.25 Триллер 
«Безумный следова-
тель» 16+

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

ожидании чуда». 12+
05.10, 09.10, 13.10 Мультсе-

риал «Приключения 
кузнечика Кузи» исто-
рия 2 0+, «На черный 
день» 0+, «Танюша, 
Тявка, Топ и Нюша» 0+, 
«Бабушкин зонтик» 0+

06.00, 10.00 Мультсериал 
«Воин Сандокан. 
Король тигров» 12+, 
«Гунан-Батор» 6+, «Сло-
ненок заболел» 0+

07.00, 11.00 «Мои до-
машние питомцы» 6+, 

«Пантелей и пугало» 0+, 
«Великие холода» 0+, 
«Папа, мама и золотая 
рыбка» 0+, «Доверчи-
вый дракон» 0+

14.00 Х/ф «Честное вол-
шебное». 6+

15.10 Мультсериал «Рас-
сказы старого моряка» 
ф.1 6+, «Приключения 
запятой и точки» 0+, 
«Как старик наседкой 
был» 6+

16.00 Мультсериал «Воин 
Сандокан. Король 
тигров» 12+, «Дочь 
Солнца» 6+, «Сказка 
про колобок» 0+

17.00 «Мои домашние 
питомцы» 6+, «Со-
ломенный бычок» 0+, 
«Железные друзья» 0+, 
«Козленок» 0+

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Блокада» «Пул-

ковский меридиан» 12+
08.00 Х/ф «Дочки-матери» 

12+
10.00 Х/ф «Русская симфо-

ния» 18+
12.00 Х/ф «Папиросница от 

Моссельпрома» 12+
13.30 Х/ф «Способ убий-

ства» 12+
15.00 Х/ф «Команда «33»» 

12+
16.30 Х/ф «Ар-хи-ме-ды!» 

12+
18.00 Х/ф «Блокада» 

«Ленинградский метро-
ном» 12+

20.00 Х/ф «Корабль при-
шельцев» 12+

22.00 Х/ф «Прощание с 
Петербургом» 12+

00.00 Х/ф «Источник» 12+
01.30, 03.00 Х/ф «Личная 

жизнь директора» 12+

КИНОКЛУБ
05.15 Х/ф «Резня» 12+
07.00 Х/ф «Прозрение» 16+
09.00, 03.00 Х/ф «Большое 

приключение Зорро» 
6+

11.00 Х/ф «Подстава»
13.00 Х/ф «Тайна Красной 

планеты» 6+
15.00 Х/ф «Няня с сюр-

призом»
17.00 Х/ф «Бархатные 

ручки» 12+
19.00 Х/ф «Однажды в 

Анатолии» 16+
21.40 Х/ф «Крик зверя» 16+
23.15 Х/ф «Всё, что ты 

хочешь» 18+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Марафон-15» 12+
04.55 Док.фильм «Чуков-

ский в гостях у детей» 
12+

05.25, 11.40, 17.30 Х/ф 
«Карл Маркс. Молодые 
годы» 12+

06.30 «На струнах и клави-
шах» 12+

07.00, 12.50 «КиВиН-90» 
12+

08.00, 14.00, 20.00 «Рож-
денные в СССР» 12+

09.00 Встреча в концерт-
ном зале «Россия» с 
Алексеем Баталовым 
12+

10.05 «Битломания» 12+
11.00 Док.фильм «Время, 

дела, люди» 12+
15.00 «На бис» 12+
16.00 Док.фильм «Встречи 

с Евгением Евсигнее-
вым» 12+

18.40 Док.фильм «Габрово 
смеется» 12+

19.00 «Автограф. Поет 
Лоредана Берте» 12+

21.00 «Звуковая дорожка» 
в Кремле» 12+

22.00 Музыкальный 
спектакль «Волшебный 
фонарь» 12+

23.00 «Колба времени» 16+
00.00 «У самого черного 

моря» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Дети белой 

богини». 1 с. 16+
19.00 Сериал «Москва. 

Три вокзала-3». 10 с. 
«Сын». 16+

20.00 Сериал «Гончие-3». 
ф.2. «Большие ставки». 
3 с. 16+

21.00 Сериал «Семнадцать 
мгновений весны». 
3 с. 0+

22.30 Сериал «Семнадцать 
мгновений весны». 
4 с. 0+

00.00 Сериал «Дети белой 
богини». 2 с. 16+

01.00 Сериал «Москва. 
Три вокзала-3». 11 с. 
«Курьер». 16+

02.00 Сериал «Гончие-3». 
ф.2. «Большие ставки». 
4 с. 16+

TV 1000
02.00 Комедия «В поисках 

Галактики» 12+
03.50 Драма «Игры раз-

ума» 12+
06.10 Драма «Молл Флэн-

дерс» 16+
08.20 Комедия «Аутсайде-

ры» 16+
10.05 Драма «Авиатор» 12+

13.00 Х/ф «In and Out» U
15.00 Драма «Господин 

Никто» 16+
18.00 Боевик «Кровь за 

кровь» 16+
20.00 Драма «Графиня» 16+
22.00 Комедия «Коэффи-

циент интеллекта» 12+
00.00 Драма «Харви Милк» 

16+

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.00 Мультсериал 

«Бен-10. Инопланетная 
сверхсила» (1)

08.15, 09.25 Улётное видео 
по-русски

08.35, 20.35 «Облом UA»
09.00, 21.00 Новости 2+2
09.20, 21.25 Проспорт
10.05, 20.00 «Сумасшедшее 

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

мат» (1)
14.00 Сериал «Солдаты» (1)
16.00 Сериал «Лесник» (1)
18.00 Сериал «Десант есть 

Десант» (2)
21.30 Х/ф «На линии 

огня» (2)
00.25 Х/ф «Змеиная битва» 

(2)

TV1000 ACTION
03.00 Комедия «Знать бы, 

что я гений» 12+
05.00 Боевик «Тайная во-

йна» 12+
06.35 Боевик «Стелс» 12+
09.00 Криминальное 

кино «Крэйзи» 16+
11.00 Боевик «Пустыня 

смерти» 16+
12.40 Драма «Бобби» 16+
15.00 Фильм ужасов «От-

крытое море. Новые 
жертвы» 16+

17.00 Комедия «Плохой 
Санта» 16+

19.00 Боевик «Универсаль-
ный агент» 16+

21.00 Криминальное ки-
но «Законопослушный 
гражданин» 18+

23.00 Мягкая эротика 
«Анархия» 18+

00.45 Мягкая эротика «Ан-
гельские глазки» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Х/ф «Кубинская 

новелла» 12+
02.55 Х/ф «72 метра» 12+
05.20, 07.10, 16.00, 17.50, 

01.55 «Окно в кино»
05.30, 16.05 Сериал «Но-

вый русский романс» 
16+

06.25, 17.00, 01.00 Сериал 
«Два цвета страсти» 
16+

07.15 Х/ф «Лапушки»
09.05 Х/ф «Рядом с Вами»
10.15 Х/ф «Квартирантка»
11.50 Х/ф «В ожидании 

Элизабет» 16+
13.10 Х/ф «О тебе», Х/ф 

«Раба любви»
17.55 Х/ф «Чёрные волки» 

16+
19.35 Х/ф «Пропажа сви-

детеля»
21.05 Х/ф «Шляпа» 12+
22.35 Х/ф «Знак беды» 16+

ЮМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

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

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

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

чаянные родители»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Га-

лактический футбол»
16.30 Мультсериал 

«Сокровища острова 
черепах»

19.00 Сериал «Эленн и 
ребята»

20.15 Х/ф «Френки и Джон-
ни женятся»

22.00 «33 м2»

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

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

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

дети»
11.05 Что такое хорошо и 

что такое плохо?
12.25, 14.05 «Выдающиеся 

мужчины»
12.35, 16.45 Бутик ТВ
14.50 Х/ф «Артистка из 

Грибова»
20.45 «Женские откро-

вения»
21.30 «Кухня на шпильках»
22.10 Х/ф «Жестокий 

романс»

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»
09:00 – 09:20 Кривбасс-

Центр
09:20 – 09:35 Новости 

регионов
09:35 – 09:45 Государствен-

ный портал
09:45 – 10:00 Аспекты 

жизни 
19:00 – 19:20 Кривбасс-

Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 – 19:50 Зеркало
19:50 – 20:00 Юные экс-

перты

УТ-1

Середа, 5 грудня
Cхід 7.42 Захід 15.55
Тривалість дня 8.13

Схід 22.54 
Захід 11.29

ДіваПрокопій, Михайло, Яропол
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.00 

Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 

23.15, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 09.25, 
10.55, 12.20, 15.40, 23.20 
Погода

06.25 Православный 
календарь

06.30, 07.40 Гость студии
06.35, 07.30 Глас народа
06.40, 07.20 Заголовки
06.45 Вести.Ru
07.25 Страна on line
07.35 Эра бизнеса
07.50 Финансовые советы
08.20, 00.40 Между строк
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.20, 11.55, 20.55 Офици-

альная хроника
09.45 Книга.ua
10.10 Сериал «Маруся» 3с
11.00 Здоровье
12.10, 18.45, 21.20 Деловой 

мир
12.40 Футбол. Клубный 

чемпионат мира-2012
14.35, 04.25 Аудиенция. 

Страны от А до Я
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

(с сурдопереводом)
15.15 Euronews
15.30, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.45 Сериал «Маруся» 4с
16.30 Сериал «УГРО-2» 7,8с
18.10 Последнее пред-

упреждение
19.00 Шутка с В.Винокуром
19.55 Экзамен для власти
21.15 Мир спорта
21.30 Опыт
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00, 01.00 Итоги
23.25 От первого лица
23.50 Великие битвы. Бит-

ва при Литтл-Бигхорн
01.45 О главном
02.10 Телеакадемия
03.25 Х/ф «Жизнь и смерть 

Фердинанда Люса» 3с
04.50 Хит-парад недели
05.35 Мультсериал «Ка-

спер. Школа страха»

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.00 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

07.25 М/ф «Эскимоска» (1)
10.00 Мультфильм
10.25 Сериал «Вели-

чественные века. 
Роксолана» (1)

12.45 «Невероятные 
гонки»

13.45 «Полное перевопло-
щение. Дом за неделю»

14.45, 02.40 «Не ври 
мне - 3»

15.45, 01.55 «Семейные 
мелодрамы - 2»

16.45 «ТСН. Избранное»
17.10 Сериал «Вели-

чественные века. 
Роксолана - 2»

20.15, 21.45 «Четыре 
свадьбы - 2»

23.15, 03.30 Сериал «По-
лиция Гавайев-2» (2)

01.05 «Территория 
обмана»

04.55 Сериал «Следаки» (1)

ИНТЕР
04.40 Х/ф «Впервые за-

мужем» (1)
06.10 Сериал «Улицы раз-

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

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30, 20.30, 02.40 «Спорт в 

Подробностях»
09.10, 21.00 Сериал 

«Обратная сторона 
Луны» (1)

11.45, 12.55 Док.сериал 
«Следствие вели... с Ле-
онидом Каневским 2»

13.50 Сериал «Экстрасен-
сы-детективы»

15.50 Х/ф «Все возможно»
18.10 Сериал «Кровинуш-

ка» (1)
19.00 «О жизни»
20.00, 02.10 «Подробности»
20.50, 02.45 «Подробности. 

Неформат»
23.15 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей 11» (2)
00.15 «Козырная карта»
00.30 Х/ф «О нем»

ICTV
05.20, 06.50, 03.10, 04.10 

Погода
05.25, 03.40 Факты
05.40, 04.15 Свитанок
06.45, 07.40 Деловые 

факты
06.55, 09.25, 12.55, 19.25 

Спорт
07.00 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Максимум в Украине
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.30, 02.20 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.40 Сериал «Агент 

национальной безопас-
ности»

12.45 Факты. День
13.00 Анекдоты по-

украински
13.15, 22.15 Сериал «Про-

курорская проверка»
14.25, 20.15 Сериал «Бра-

таны-3»
18.45 Факты. Вечер
23.40 Факты. Итоги дня
23.55 Х/ф «Бэтмен на-

всегда» (2)

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.00, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

Ладика и Маши»
08.00 «Пiдземка»
08.10 «Медицинский 

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

05.45 «Погода»
09.40 «На углу улиц»
10.10 «Контакт»
10.40, 00.35 «Тайны подво-

дного мира»
11.10, 23.40 «Вкусы 

культур»
11.40 Док.фильм «Друг 

мой Лёнька»
12.15, 19.55 «Рассуждалки»
12.25 «Шаг навстречу»
12.30 «Косметичка»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
13.30 Молодiжна про-

грама «Cтудiя»
14.00 «Резонанс»
14.15 «Сад. Огород. 

Цветник»
14.30 «Беседы о вечном»
15.15 Х/ф «Большая жизнь» 

1 с. 1 категория
17.00 «Интеркласс»
17.15 «Близкие Путеше-

ствия»
17.30 Док.сериал
18.10, 23.05 Погода
18.30, 02.00 Док.сериал 

«Этот загадочный мир»
19.25 «Перчинка»
20.05 «Епiзоди колиш-

нього»
20.15 «Афиша»
20.20 «На землi на рiднiй...»
21.15 «Чистий четвер»
21.30 «ARTiCOOL»
22.00 «Книжная полка»
23.10 Док.фильм «Думи 

проти течiї»
00.10 «Магия природы»

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

Самое шокирующее
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.30 

Репортер
07.35, 08.35, 19.20, 01.50 

Погода
09.00 Сериал «Не родись 

красивой»
09.55, 17.55, 21.00 Сериал 

«Воронины»
13.20, 14.20 Kids Time
13.25 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.40, 15.45 Teen Time
14.45 Сериал «Друзья»
15.50 Сериал «Молодо-

жены»
16.50 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире 
преступных страстей»

19.15, 01.45 Спортре-
портер

19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа» (2)
22.05 Сериал «Кухня»
23.10 Парад порад-2
01.55 Служба розыска 

детей

СТБ
05.35 «Чужие ошибки. Тай-

ная любовь Лолиты»
06.20, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.00, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.40 «Один за всех»
11.45 Х/ф «Улыбнись, когда 

плачут звезды» (1)
13.45 «Битва экстрасенсов. 

Война миров»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00, 22.40 «Зваженi та 

щасливi - 2»
00.40 Сериал «Доктор 

Хаус» (1)

ТОНИС
06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00, 04.55 Служба 
новостей «Социальный 
пульс»

06.25, 18.50, 21.25 Эконо-
мический пульс

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

танские дети» (1)
10.00, 16.50, 03.40 Алло, 

доктор!
11.15 НЛО. Подводные 

пришельцы
12.20, 05.40 Атлас живот-

ного мира
14.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
15.15, 16.30, 17.45, 18.55, 

21.30 Погода
15.30 Дикая Америка
16.00, 04.25 Страна со-

ветов
17.50 Отдел кадров
20.00 Социальный статус: 

ваш дом
21.35 Отравление рев-

ностью
22.35 Кинофан: Х/ф «С 

вечера до полудня» (1)

ТЕТ
06.00 Сериал «Как я встре-

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

и Стич» (1)
08.35 Мультсериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка» (1)

08.55 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 92 с. (1)

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

10.55 Сериал «Говорящая с 
призраками» 19 с. (1)

11.55, 19.25 Богиня 
шопинга

12.20 Косметический 
ремонт

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

14.00, 21.15 Кузница 
звезд 3

14.25, 14.55, 20.25, 20.50 
Даешь молодежь!

15.20, 00.55 Вайфайтеры
15.55 Одна за всех
16.35 У ТЕТа тато!
17.00 Досвидос
17.40, 21.45 Виталька
18.25, 23.00 Чертовщина
18.50, 01.20 БарДак
19.50 «Одна за всех»
22.00 Веселые мамзели
22.25, 01.45 Рай, гудбай
23.25 Сериал «Сверхъе-

стественное» 107 с. (2)
00.20 Слишком грубо для 

Ю-туб’а

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

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

События
07.25 Утро с Украиной
09.25, 13.10, 22.00 Сериал 

«След» (1)
10.00, 20.00 Сериал 

«Пятницкий. Глава 
вторая» (1)

12.00, 04.35 Ток-шоу 
«Пусть говорят»

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

(1)
19.15, 03.50 События 

Спорт
19.20, 03.55 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
23.00 Сериал «Супруги» (1)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 22.40, 03.30 

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

00.30, 03.20 «Время 
спорта»

06.50, 08.40, 23.45, 00.40, 
02.35, 04.15, 04.35 
«Обзор прессы»

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

07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 

00.15, 02.30, 03.15 «Биз-
нес-время»

07.25 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

08.20, 08.45, 08.55, 09.15, 
12.35, 13.10, 14.10, 16.10, 
17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 
23.50, 00.35, 03.55 
«Погода»

08.30, 19.30 «Хроника дня»
09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «5 

элемент»
10.30, 11.10, 12.10, 20.10, 

21.10, 01.15, 05.10 «Вре-
мя. Итоги дня»

16.15 «Акцент»
17.25 «Сканер»
18.15 «Лесной патруль»
21.40, 03.00, 04.00 «Время-

Тайм»
22.00, 02.40 «Энергонад-

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

НТН
06.10 Х/ф «Возмездие» (1)
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 Сериал «Следствие 

ведет Да Винчи»
11.00 Сериал «NCIS: Лос-

Анджелес»
12.00 Сериал «Детективы»
12.30 Сериал «Стая»
14.35, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
16.45, 19.00, 23.45, 02.25, 

04.40 «Свiдок»
17.00 Сериал «Псевдоним 

«Албанец»
21.45 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Нью-
Йорк» (2)

00.15 «Случайный сви-
детель»

00.30 «Покер. PokerStars 
Pro Challenge»

01.30 «Речовий доказ»
02.55 Сериал «Чисто ан-

глийские убивства» (2)
05.10 «Уроки тетушки 

Совы»
05.30 «Правда жизни»

К1
06.30 «Утро на К1»
07.30 «Мультфильмы»
09.00 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.00 Сериал «Сабрина- 
маленькая ведьма»

12.30 Сериал «Академия 
танца»

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

монстры»
17.00 «Дом на зависть 

всем»
20.00 «Камеди клаб»
21.00 «Большая разница»
22.00 «Дневник бере-

менной»
22.40 «Три сестры»
23.00 «Женская лига»
23.30 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
00.20 «Ночная жизнь»

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

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

19.00, 21.30, 01.30, 03.30, 
04.35 канала

09.00 Сериал «Не родись 
красивой»

09.55, 17.55 Сериал «Во-
ронины»

13.20 Kids’ Time
13.25 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.20 «36,6»
14.45 Сериал «Друзья»
15.45 Teen Time
15.50 Сериал «Молодо-

жены»
16.50 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире 
преступных страстей»

19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 «Вечерний раз-

говор»
22.00 «Васильевский 

остров»
22.30 Сериал «Кухня»
23.10 Парад порад-2
02.00 Сериал «Последний 

аккорд»

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Утро России»
08.05, 23.40 Сериал «Опе-

ра. Хроники убойного 
отдела»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Вести

09.30 «1000 мелочей». 
Ток-шоу

10.15 «О самом главном». 
Ток-шоу

11.00, 03.10 Сериал 
«Ефросинья. Таежная 
любовь»

12.30, 15.30, 17.40 Местное 
время. Вести-Москва

12.50 Вести. Дежурная 
часть

13.00 «Дело Х. Следствие 
продолжается». 
Ток-шоу

13.55 Сериал «Институт 
благородных девиц»

14.50 Вести-Спорт
15.50 Сериал «Голубка»
18.30 «Прямой эфир»
19.20 Сериал «Земский 

доктор. Жизнь заново»
21.05 Сериал «Тайны 

следствия»
22.05 «Поединок»
00.35 «Вести+»
00.55 Х/ф «Балтийское 

небо». 2 с.
02.25 Вести.ru

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

щение Мухтара-2». 
«Король Лир»

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

08.00 «Сегодня «
08.20 «Дачный ответ»
09.25 «Медицинские 

тайны»
10.00 Сериал «Эра стрель-

ца-3». 7 с.
11.00, 14.00, 17.00 «Се-

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

сяжных»
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт»

15.35 Сериал «Гончие-4». 
Фильм третий «Во-
логодский конвой» 
4 часть

17.35, 01.30 «Прокурор-
ская проверка»

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

19.35 Сериал «Дикий-2». 
«Последний киноге-
рой», «Третий глаз»

21.30 «Сегодня. Итоги»
21.55 Сериал «Братаны-3». 

31, 32 с.
23.45 Сериал «Афганский 

призрак». 7, 8 с.
03.40 «Достопримеча-

тельности»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15 «Контрольная 

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

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

сила»
17.00, 02.00 Сериал «Не-

равный брак»
18.40, 02.45 «Давай по-

женимся!»
19.45, 01.05 «Пусть 

говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Синдром 

Дракона»
00.05 «Вечерний Ургант»
00.50 Ночные новости

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

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

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

стить
11.30 Сериал «Убойная 

сила»
13.10 Сериал «Неравный 

брак»
14.00 Вечерние новости
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Пусть говорят»
17.00 «Время»
17.30, 22.40, 23.05 Сериал 

«Синдром Дракона»
19.35 «Вечерний Ургант»
20.10 Ночные новости
20.25 «Гримм»
21.10 Х/ф «Господа Бронко»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Дорогой 

мой человек». 15 с.
10.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«Сбывшееся про-
клятие»

11.00 «Страна и люди»
12.00 «В круге света»
13.00 Х/ф «Тайна золотой 

горы»
15.00, 17.00, 01.00 «Особое 

мнение»
16.00 Сериал «Дорогой 

мой человек». 16, 
02.00 с.

18.00 «48, 04.00 минут»
19.00 «Своими глазами»
20.00, 05.00 Сериал «Бан-

дитский Петербург-3 
(Крах Антибиотика)». 
1 с.

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

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

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30 Сегодня 

о главном
08.00, 13.00, 20.30, 00.30 

Сегодня
08.30, 19.00, 23.00, 04.00 

Знак восклицания
09.25 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.10 Вокруг света
11.15 Цивилизация. 

Стивен Фрай и Большое 
американское нефтя-
ное пятно

14.30 Политклуб Виталия 
Портникова

16.30 Цивилизация. 
Железная сотня

21.00 Вечер с Николаем 
Княжицким

01.00 Алло алло

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.40 Х/ф «Будни уголовно-

го розыска». 12+
08.20 Петровка, 38, 13.10 

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

События
09.50 Х/ф «Битвы божьих 

коровок». 1-2 с. 12+
11.45 «Треугольник» 16+
12.50 Город новостей
13.30 «Живая природа. 

Миссисипский аллига-
тор» 6+

14.25 «Pro жизнь». Ток-шоу 
16+

15.50 Сериал «Погоня за 
ангелом». 12+

16.45 «Право голоса». 16+
18.15 Док.фильм «Москов-

ская паутина». 16+
19.55 Х/ф «Объявлены в 

розыск». 3-4 с. 16+
21.50 События. 25-й час
22.25 Х/ф «Путь домой». 

16+
00.10 Х/ф «Звезда». 12+
02.05 «Жизнь при Напо-

леоне». Ф 3 6+
02.55 Док.фильм «Бегство 

из рая». 12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.25 Х/ф «Садись рядом, 

Мишка!»
09.50, 10.55, 15.30, 16.30, 

17.30 Док.фильм о кино
11.55, 18.30 Сериал 

«Утесов. Песня длиною 
в жизнь»

14.05 Х/ф «Дети Дон 
Кихота»

20.45 Х/ф «Плюмбум, или 
Опасная игра»

22.40 Х/ф «Неизвестные 
страницы из жизни 
разведчика»

00.20 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай»

01.55 Х/ф «Впервые за-
мужем»

03.25 Х/ф «Паспорт»
05.00 Саундтреки

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Боевик 

«На пределе. Группа 
«Антитеррор»» 12+

09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Кроличья нора» 12+

10.35, 18.35, 02.35 Драма 
«Церемония» 16+

12.35, 20.35, 04.35 Драма 
«Замерзшие души» 16+

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

ДЕТСКИЙ МИР
04.00, 08.00, 12.00 Х/ф 

«Честное волшебное». 
6+

05.10, 09.10, 13.10 Мультсе-
риал «Рассказы старого 
моряка» ф.1 6+, «При-
ключения запятой и 
точки» 0+, «Как старик 
наседкой был» 6+

06.00, 10.00 Мультсериал 
«Воин Сандокан. Ко-
роль тигров» 12+, «Дочь 
Солнца» 6+, «Сказка 
про колобок» 0+

07.00, 11.00 «Мои до-
машние питомцы» 6+, 
«Соломенный бычок» 
0+, «Железные друзья» 
0+, «Козленок» 0+, 
«Человек с детским 
акцентом» 0+

14.00 Фильм-сказка 
«Деревня Утка». 6+

15.25 Мультсериал «Рас-
сказы старого моряка» 
ф.2 6+, «Дереза» 0+

16.00 Мультсериал «Воин 
Сандокан. Король 
тигров» 12+, «Палка-вы-
ручалка» 6+, «Фламанд-
ский мальчик». 6+

17.00 «Мои домашние 
питомцы» 6+, «До 

свидания, овраг» 6+, 
«Оранжевое горлыш-
ко» 6+

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Блокада» 

«Ленинградский метро-
ном» 12+

08.00 Х/ф «Корабль при-
шельцев» 12+

10.00 Х/ф «Прощание с 
Петербургом» 12+

12.00 Х/ф «Источник» 12+
13.30, 15.00 Х/ф «Личная 

жизнь директора» 12+
16.30 Х/ф «Таможня» 12+
18.00 Х/ф «Блокада» «Опе-

рация «Искра». 12+
20.00 Х/ф «Первая встреча, 

последняя встреча» 
12+

22.00 Х/ф «Обратная связь» 
12+

00.00 Х/ф «Адрес вашего 
дома» 12+

01.30, 03.00 Х/ф «Тростин-
ка на ветру» 12+

04.30 Х/ф «В русском 
стиле» 12+

КИНОКЛУБ
05.00 Х/ф «Подстава»
07.00 Х/ф «Няня с сюр-

призом»
09.00, 01.00 Х/ф «Бархат-

ные ручки» 12+
11.00, 03.00 Х/ф «Однажды 

в Анатолии» 16+
13.40 Х/ф «Крик зверя» 16+
15.15 Х/ф «Всё, что ты 

хочешь» 18+
17.00 Х/ф «Звуки шума» 12+
19.00 Х/ф «Порочные 

связи» 16+
21.00 Х/ф «Стальные 

двери» 16+
23.00 Х/ф «Мои ночи 

прекраснее ваших 
дней» 16+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Битломания» 12+
05.00 Док.фильм «Время, 

дела, люди» 12+
05.40, 11.30, 17.35, 23.25 

Х/ф «Карл Маркс. Моло-
дые годы» 12+

06.50, 01.00 «КиВиН-90» 
12+

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 
«Рожденные в СССР» 
12+

09.00 «На бис» 12+
10.00 Док.фильм «Встречи 

с Евгением Евсигнее-
вым» 12+

12.40 Док.фильм «Габрово 
смеется» 12+

13.00 «Автограф. Поет 
Лоредана Берте» 12+

15.00 «Звуковая дорожка» 
в Кремле» 12+

16.00 «Камера смотрит в 
мир» 16+

17.05 «Ритм, ритм, ритм» 
12+

18.50 «Два портрета на 
звуковой дорожке» 12+

21.00 Программа «ТЕМА» 
16+

22.00 «Марафон-15» 12+
22.55 Док.фильм «Чуков-

ский в гостях у детей» 
12+

00.30 «На струнах и клави-
шах» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Дети белой 

богини». 2 с. 16+
19.00 Сериал «Москва. 

Три вокзала-3». 11 с. 
«Курьер». 16+

20.00 Сериал «Гончие-3». 
ф.2. «Большие ставки». 
4 с. 16+

21.00 Сериал «Семнадцать 
мгновений весны». 
4 с. 0+

22.30 Сериал «Семнадцать 
мгновений весны». 
5 с. 0+

00.00 Сериал «Дети белой 
богини». 3 с. 16+

01.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала-3». 12 с. «Игра в 
прятки». 16+

TV 1000
02.00 Драма «Молл Флэн-

дерс» 16+
04.10 Комедия «Аутсайде-

ры» 16+
05.55 Комедия «Спокой-

ной ночи» 12+
07.35 Х/ф «In and Out»
09.15 Драма «Господин 

Никто» 16+
12.00 Драма «Мамонт» 16+
14.10 Комедия «Любовь и 

прочие неприятности» 
12+

15.55 Боевик «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц» 12+

18.00 Боевик «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц - Колыбель 
жизни» 12+

20.05 Комедия «Коэффи-
циент интеллекта» 12+

22.00 Драма «Харви Милк» 
16+

00.10 Драма «Происхожде-
ние» 16+

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.00 Мультсериал 

«Бен-10. Инопланетная 
сверхсила» (1)

08.15, 09.30, 19.00 Улётное 
видео по-русски

08.35, 11.10 «Облом UA»
09.00 Новости 2+2
09.25, 03.00 Проспорт
10.05, 10.30, 19.15 

«Сумасшедшее видео 
по-украински»

11.55 Убойное видео
13.00 Сериал «Сармат» (1)
14.00 Сериал «Солдаты» (1)
16.00 Сериал «Лесник» (1)
18.00 Сериал «Десант есть 

Десант» (2)
19.40 6 матч-день. Лига 

Европы УЕФА. Днепр 
- АИК. Прямая трансля-
ция. В перерыве Ново-
сти 2+2 и Проспорт

21.55 6 матч-день. Лига 
Европы УЕФА. ИНТЕР 
- НЕФТЧИ. Прямая 
трансляция

00.00 Про Лигу Европы + 
обзор игрового дня

01.20 6 матч-день. Лига 
Европы УЕФА. Наполи 
- ПСВ

03.05 Х/ф «Бриллианты 
шаха» (1)

TV1000 ACTION
03.00 Драма «Бобби» 16+
05.05 Боевик «Стелс» 12+
07.30 Комедия «Сражения 

солдата Келли» 12+
09.00 Фильм ужасов «От-

крытое море. Новые 
жертвы» 16+

11.00 Комедия «Плохой 
Санта» 16+

13.00 М/ф «Черепашки-
ниндзя» 12+

15.00 Боевик «Вампирша» 
16+

17.00 Боевик «Рекрут» 16+
18.50 Боевик «Подрывни-

ки» 16+
21.00 Х/ф «Разверстые 

могилы» 16+
23.00 Мягкая эротика «Ан-

гельские глазки» 18+
01.00 Мягкая эротика «Не-

насытные в любви» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Х/ф «Грозовые во-

рота» 18+
05.15 Х/ф «Димка рас-

сердился»
05.20, 07.10, 16.00, 17.50, 

01.55 «Окно в кино»
05.30, 16.05 Сериал «Но-

вый русский романс» 
16+

06.25 Сериал «Два цвета 
страсти» 16+

07.20 Х/ф «Лапушки»
09.10 Х/ф «Я остаюсь» 16+
11.00 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь» 12+
12.50 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда» 12+
14.25 Х/ф «Атомный Иван»
17.00, 01.05 Сериал «И все-

таки я люблю» 16+
17.55 Х/ф «Чёрные волки» 

16+
19.35 Х/ф «Предваритель-

ное расследование»
21.05 Х/ф «Принцесса 

цирка»
23.35 Х/ф «Вишнёвый 

омут»

ЮМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

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

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

«Конан»
09.50 Х/ф «Суперполицей-

ский»
11.40, 17.00 Сериал «От-

чаянные родители»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Га-

лактический футбол»
16.30 Мультсериал 

«Сокровища острова 
черепах»

19.00 Сериал «Эленн и 
ребята»

20.15 Х/ф «Две почти 
плоские ноги»

22.00 «33 м2»

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

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

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

дети»
11.05 «В поисках новых 

впечатлений»
12.25, 14.05 «Выдающиеся 

мужчины»
12.35, 16.45 Бутик ТВ
14.50, 22.10 Х/ф «Жестокий 

романс»
20.45 Портретные очер-

ки. Светлана Крючкова
21.30 «КиноМакси»

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 09:50 Зеркало
09:50 – 10:00 Юные экс-

перты 
19:00 – 19:20 Кривбасс-

Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 – 20:00 Диалог 

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»

Четвер, 6 грудня
Cхід 7.44 Захід 15.55
Тривалість дня 8.11

Схід .... Захід 11.52
Остання чверть

ДіваГригорій, Олександр (Невський) Митрофан

УТ-1
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 

00.40, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 17.10, 
00.45 Погода

06.25 Православный 
календарь

06.30, 07.30 Гость студии
06.35, 07.25 Страна on line
06.40, 07.20 Заголовки
06.45 Вести.Ru
07.35 Эра бизнеса
07.50 Финансовые советы
08.20 Между строк
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00, 01.20 Итоги 

дня
09.20 Док.фильм «Наза-

рий Яремчук. Миссия, 
предназначенная 
небом»

10.10 Сериал «Маруся» 4с
10.50 Док.фильм «Контин-

гент. Война в Анголе»
11.20 Ток-шоу «Вера. На-

дежда. Любовь»
12.00, 21.10 Деловой мир
12.10 Предвечерье» с Т. 

Щербатюк
12.40, 14.00, 15.20, 17.00 

Наш спорт. Биатлон
12.45 Биатлон. Кубок ми-

ра. Спринт (мужчины)
14.20 Окраина
14.45 Euronews
15.00 Новости (с сурдопе-

реводом)
15.15, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.30 Биатлон. Кубок ми-

ра. Спринт (женщины)
17.15 Сериал «УГРО-2» 

9,10с
18.55 Путями Украины
19.15 Звезды юмо-

ра. Ю.Гальцев, 
С.Дроботенко

20.05 Осенняя шутка с 
Е.Воробей

20.35, 01.30 After Live (За 
кулисами Шустер-Live)

21.15, 22.50 Шустер-Live
22.45 Тройка, Кено, Секун-

да удачи
00.30 Итоги
00.50 От первого лица
01.50 О главном

КАНАЛ «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 04.05 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

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

«Величественные века. 
Роксолана - 2» (1)

12.45 «Невероятные 
гонки -2»

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

14.45, 03.15 «Не ври 
мне - 3»

15.45, 02.30 «Семейные 
мелодрамы - 2»

16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «Киев вечерний»
22.00 «Добрый вечер»
23.00 Х/ф «Семь секунд» (2)
01.00 Сериал «Полиция 

Гавайев-2» (2)

ИНТЕР
04.35 Х/ф «Все возможно»
06.10 Сериал «Улицы раз-

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

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30 «Спорт в Подроб-

ностях»
09.10 Сериал «Обратная 

сторона Луны» (1)
11.45 Сериал «Серафима 

Прекрасная» (1)
13.15 Сериал «Серафима 

Прекрасная»
18.10 Сериал «Кровинуш-

ка» (1)
19.00 «О жизни»
20.00 «Подробности»
20.30 Спорт в Подроб-

ностях
20.50 «Подробности. 

Неформат»
21.00 «Вечерний квартал»
23.00 «Большая политика 

с Евгением Киселевым»
02.05 Док.сериал «Жад-

ность II»

ICTV
05.15 Служба розыска 

детей
05.20, 06.50, 01.35, 03.45 

Погода
05.25, 03.15 Факты
05.40, 03.50 Свитанок
06.45, 07.40 Деловые 

факты
06.55, 09.25, 12.55, 19.25, 

01.30 Спорт
07.00 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Стоп-10
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.30, 00.40 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.40 Сериал «Агент 

национальной безопас-
ности»

12.30, 13.00 Анекдоты по-
украински

12.45 Факты. День
13.15 Сериал «Прокурор-

ская проверка»
14.25 Сериал «Братаны-3»
18.45 Факты. Вечер
20.15 Х/ф «Ялта-45»
01.40 Х/ф «Капитан Аме-

рика» (2)

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Перчинка»
07.45, 18.15 «В гостях у 

Ладика и Маши»
08.00, 14.25, 21.50 «Юриди-

ческая консультация»
08.05 «Рассуждалки»
08.15 «На землi на рiднiй...»
08.20 «Епiзоди колиш-

нього»
09.00 «Беседы о вечном»
09.40, 23.15 «Близкие 

Путешествия»
10.00, 02.30 Молодiжна 

програма «Cтудiя»
10.30 «Тайны подводного 

мира»
11.00, 00.10 «Вкусы 

культур»
11.30 Док.фильм «Думи 

проти течiї»
12.00 «Контакт»
12.30 «На углу улиц»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
13.30 «ARTiCOOL»
14.00 «Пiдземка»
14.10 «Интеркласс»
14.30 «Телеспортклуб»
15.15 Х/ф «Большая жизнь» 

2 с. 1 категория
16.55 «Медицинский 

журнал»
17.15, 00.40 «Магия при-

роды»
18.10, 19.15 Погода
18.30 «Сделано руками»
19.25 «Афиша»
19.30 «Зооквартал»
20.00 «Книжная полка»
21.05 «Погода «
21.10, 23.10 «Гарна новина»
21.15 «Косметичка»
21.45 «Шаг навстречу»
22.00 «Уїк-енд експрес»
23.30 Док.фильм «Двi 

сiм’ї»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.05 Служба розыска 

детей
05.10 Сериал «Стройбатя»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое шокирующее
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.05 

Репортер
07.35, 08.35, 19.20, 01.25 

Погода
09.00, 16.50 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире 
преступных страстей»

10.00, 17.55, 21.00 Сериал 
«Воронины»

13.25, 14.25 Kids Time
13.30 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

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

жены»
19.15, 01.20 Спортре-

портер
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа» (2)
22.05 Сериал «Кухня»
23.10 Украина чудес 2
01.30 Сериал «В Филадель-

фии всегда солнечно»
02.15 Сериал «Последний 

аккорд»
03.00, 03.50 Зона ночi
03.05 Українцi Вiра
03.55 Семеренки
04.50, 05.35 Зона ночi 

Культура
04.55 Ах не говорiть менi 

про любов...

СТБ
05.05 Х/ф «Зонтик для 

новобрачных» (1)
06.30 Х/ф «Сиделка» (1)
08.20 Х/ф «Я не вернусь» (1)
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.10 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шурика» 
(1)

20.00 «Национальное 
талант-шоу «Танцуют 
все!-5»

22.40 «Национальное 
талант-шоу «Танцуют 
все!-5». Итоги голосо-
вания»

00.30 «ВусоЛапоХвiст»
01.30 Х/ф «Улыбнись, когда 

плачут звезды» (1)

ТОНИС
06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00, 04.40 Служба 
новостей «Социальный 
пульс»

06.25, 18.50, 21.30 Эконо-
мический пульс

06.35 Мультфильмы
07.00 Утреннее espresso
09.00 Сериал «Капитан-

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

доктор!
11.15 Отравление рев-

ностью
12.20 Атлас животного 

мира
14.00 Социальный статус: 

ваш дом
15.15, 16.30, 17.45, 18.55, 

21.35 Погода
15.30 Дикая Америка
16.00 Страна советов
17.50 Отдел кадров
19.00 Спортивная жизнь. 

Наталья Добрынская
19.40 Магия природы
20.00 Социальный статус: 

ваши права
21.40 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Геннадий 
Хазанов

22.40 Борис Черток. Вы-
стрел во Вселенную

23.45 Кинофан: Х/ф «Жи-
вые и мертвые» (1)

ТЕТ
06.00 Сериал «Как я встре-

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

и Стич» (1)
08.35 Мультсериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка» (1)

08.55 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 93 с. (1)

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

10.55 Сериал «Говорящая с 
призраками» 20 с. (1)

11.55, 19.25 Богиня 
шопинга

12.20 Косметический 
ремонт

12.55, 18.25 Сериал «Моя 
прекрасная няня» (1)

14.00 Кузница звезд 3
14.25, 14.55, 22.00 Даешь 

молодежь!
15.20 Вайфайтеры
15.55 Одна за всех
16.35 У ТЕТа тато!
17.00 Досвидос
17.40, 21.15 Виталька
19.50 БАгиня шопинга. 

Невошедшее
20.25, 01.20 Шуры-Муры
22.40 Слава со Славеком 

Славиным
23.00 Чертовщина
23.25 Сериал «Сверхъе-

стественное» 108 с. (2)
00.20 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
00.55 Дурнев + 1

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00, 17.00, 19.00, 03.55 

События
07.25 Утро с Украиной
09.25 Сериал «След»
10.00, 20.00 Сериал 

«Пятницкий. Глава 
вторая» (1)

12.00, 04.15 Ток-шоу «Пусть 
говорят»

13.10 Сериал «След» (1)
16.00 Право на защиту
17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

(1)
19.15, 04.10 События Спорт
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
22.00 Сериал «Пуля-дура» 

(2)
01.45 Х/ф «Легендарное 

путешествие капитана 
Дрейка» (1)

03.10 Добро пожаловать

05.00 Серебряный 
апельсин

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 22.40, 03.30 

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

00.30, 03.20 «Время 
спорта»

06.50, 07.25, 08.40, 04.15 
«Обзор прессы»

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

07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 02.30, 03.15 «Биз-
нес-время»

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

08.30 «ИнтеллектУА»
08.45, 08.55, 09.15, 12.35, 

13.10, 14.10, 16.10, 17.20, 
17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 
00.35, 03.35 «Погода»

09.20, 13.20, 14.20 «5 
элемент»

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

15.15, 04.20 «Сканер»
16.15, 04.40 «Лесной 

патруль»
17.25 «Не первый взгляд»
18.15 «Окно в Европу»
21.40, 03.00, 04.00 «Время-

Тайм»
22.00, 02.40 «Акцент»
23.30, 00.20 «CRIME NEWS»
23.45 «Хроника недели»
00.40 «Арсенал»

НТН
06.00 Х/ф «Первая конная» 

(1)
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 Сериал «Следствие 

ведет Да Винчи»
11.00 Сериал «NCIS: Лос-

Анджелес»
12.00 Сериал «Детективы»
12.30 Сериал «Стая»
14.35 Сериал «Литейный»
16.45, 19.00, 03.55 «Свiдок»
17.00 Сериал «Псевдоним 

«Албанец»
19.30 Сериал «Майор 

Ветров» (1)
23.30 Х/ф «Гангстеры в 

океане» (1)
02.10 Х/ф «Дом, милый 

дом» (2)
04.25 «Уроки тетушки 

Совы»

К1
06.30 «Утро на К1»
07.30 «Мультфильмы»
09.00 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.00 Сериал «Сабрина- 
маленькая ведьма»

12.30 Сериал «Академия 
танца»

14.00 «Орёл и Решка»
15.00, 18.00 «Званый ужин»
16.00 «Шопинг монстры»
17.00 «Дом на зависть 

всем»
19.00 «КВН- 2012»
21.40 «Рассмеши комика»
22.40 «Три сестры»
23.00 «Женская лига»
23.30 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
00.20 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
05.05 Служба розыска 

детей
05.10 Сериал «Стройбатя»
06.00 Очевидец. Самое 

шокирующее
06.40 Подъем
06.55, 20.50 «STREET 

STYLE»
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 01.05, 03.00, 
04.35 канала

07.30 «Мой малыш»
08.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
09.00, 16.50 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире 
преступных страстей»

10.00, 17.55 Сериал «Во-
ронины»

13.25, 14.25 Kids’ Time
13.30 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

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

жены»
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 Тележурнал 

«Пассаж»
22.00 «Дело вкуса»
22.30 Сериал «Кухня»
23.10 Украина чудес 2
01.30 Сериал «В Филадель-

фии всегда солнечно»
02.15 Сериал «Последний 

аккорд»
03.30 Українцi Вiра
03.50 Зона ночi
03.55 Семеренки
05.05 «О рыбалке всерьез»

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Утро России»
08.05, 00.55 Сериал «Опе-

ра. Хроники убойного 
отдела»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Вести

09.40, 12.30, 15.30, 17.40 
Местное время. Вести-
Москва

10.00 Разговор с Дмитри-
ем Медведевым

11.00, 03.10 Сериал 
«Ефросинья. Таежная 
любовь»

12.50 «Вся Россия»
13.00 «Снежный человек. 

Последние очевидцы»
13.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»
14.50 Вести-Спорт
15.50 Сериал «Голубка»
18.30, 02.30 «Прямой 

эфир»
19.20 «Юрмала - 2012»
21.05 Х/ф «Южные ночи»
23.10 Х/ф «Путь домой»
02.05 Вести.ru. Пятница

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

щение Мухтара-2». 
«Счастливый билет»

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

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
«Сегодня»

08.20 «Неопознанные 
живые объекты»

08.50 «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной

09.35 «Спасатели»
10.05 Сериал «Эра стрель-

ца-3». 8 с.
11.35 «До суда»
12.35 «Суд присяжных»
14.30, 02.50 «Суд присяж-

ных. Окончательный 
вердикт»

15.40 «Таинственная 
Россия. Республика 
Коми. База внеземных 
цивилизаций?»

17.35, 01.45 «Прокурор-
ская проверка»

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

19.35 Сериал «Дикий-2». 
«Тройная бухгалтерия», 
«Самогонщики», 
«Ставки сделаны», «За-
зубренное лезвие»

23.15 Х/ф «Двое»
01.00 «Школа злословия». 

Ток-шоу Татьяны 
Толстой и Авдотьи 
Смирновой

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15 «Контрольная 

закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.55, 03.45 «Модный 

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

сила»
17.00 «Жди меня»
18.40 «Поле чудес»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Елена Ваенга. 

Концерт
23.50 «Вечерний Ургант»
00.50 Х/ф «Акселератка»
02.20 Х/ф «Мы веселы, 

счастливы, талант-
ливы!»

04.40 «Пока все дома»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
01.00, 05.05 «Доброе утро»
05.00, 08.00, 11.00 Новости
06.05 «Жить здорово!»
07.05 Модный приговор
08.15 Контрольная 

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

стить
11.30 Сериал «Убойная 

сила»
13.00 «Жди меня»
14.00 Вечерние новости
15.10 «Поле чудес»
16.00 «Пусть говорят»
17.00 «Время»
17.30 Елена Ваенга. 

Концерт
19.20 «Вечерний Ургант»
20.15 «После школы»
21.10 Х/ф «Морской пехо-

тинец 2»
22.45 Х/ф «Мы веселы, 

счастливы, талант-
ливы!»

00.15 Х/ф «Культпоход в 
театр»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Дорогой 

мой человек». 16 с.

10.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-12». 
«День учителя»

11.00 «Своими глазами»
12.00 «48 минут»
13.00 Х/ф «Садовник»
15.00, 17.00, 01.00 «Особое 

мнение»
16.00, 02.00 Сериал «Охота 

на Золушку». 1 с.
18.00 «Кейс»
19.00, 04.00 «Всё так»
20.00, 05.00 Сериал «Бан-

дитский Петербург-3 
(Крах Антибиотика)». 
2 с.

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

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 «Германия за не-

делю»
23.30 «Арт-навигатор»
00.00 «Сканер»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00 Сегодня о главном
08.00, 13.00, 20.30, 00.30 

Сегодня
08.30, 19.00, 23.00, 04.00 

Знак восклицания
10.25 Цивилизация. 

Железная сотня
14.30 Вечер с Николаем 

Княжицким
16.30 Вокруг света
17.30 Цивилизация. Быть 

Нилом Армстронгом
19.30, 23.30 Безумная 

неделя
21.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
21.30 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
22.00 Альбертэйнштейн
01.00, 01.30 Алло алло
02.00 Политклуб Виталия 

Портникова
04.30 Х/ф «Герои Сибири» 

(1)

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

славянки». 6+
08.20 Петровка, 38, 13.10 

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

22.10 События
09.50 Х/ф «Битвы божьих 

коровок». 3-4 с. 12+
11.45 «Треугольник» 16+
12.50 Город новостей
13.30 Док.фильм «Вся 

правда о динозаврах». 
6+

14.30 «Pro жизнь». Ток-шоу 
16+

15.50 Сериал «Погоня за 
ангелом». 12+

16.45 «Право голоса». 16+
18.15 Х/ф «Храни меня, 

дождь!» 12+
20.20 Приют комедиантов. 

16+
22.30 Х/ф «Месть». 16+
00.20 Док.фильм «Когда 

уходят любимые». 16+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.05 Х/ф «Пятнадцатилет-

ний капитан»
09.30, 10.35, 15.25, 16.25, 

17.30 Док.фильм о кино
11.35, 18.30 Сериал 

«Утесов. Песня длиною 
в жизнь»

13.45 Х/ф «Плюмбум, или 
Опасная игра»

20.45 Х/ф «Ленинград»
00.55 Х/ф «Женщины»
02.35 Х/ф «Через тернии к 

звездам»
05.05 Саундтреки

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Боевик 

«На пределе. Группа 
«Антитеррор»» 12+

09.00, 17.00, 01.00 Триллер 
«Ассистентка» 16+

10.30, 18.30, 02.30 Драма 
«Год, когда мои роди-
тели поехали в отпуск» 
12+

12.25, 20.25, 04.25 Комедия 
«Детки в порядке» 16+

14.15, 22.15, 06.15 Триллер 
«Провокатор» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
04.00, 08.00, 12.00 Фильм-

сказка «Деревня 
Утка». 6+

05.25, 09.25, 13.25 Муль-
тсериал «Рассказы 
старого моряка» ф.2 6+, 
«Дереза» 0+

06.00, 10.00 Мультсериал 
«Воин Сандокан. 
Король тигров» 12+, 
«Палка-выручалка» 
6+, «Фламандский 
мальчик» 6+

07.00, 11.00 «Мои домаш-
ние питомцы» 6+, «До 
свидания, овраг» 6+, 
«Оранжевое горлыш-
ко» 6+, «Это что еще 
такое?!!» 6+

14.00 Х/ф «Трень-брень». 
12+

15.35 Мультсериал «Рас-
сказы старого моряка» 
ф.3 . 6+

16.00 Мультсериал «Воин 
Сандокан. Король 

тигров» 12+, «Валидуб». 
6+, «Шкатулка с секре-
том» 0+

17.00 «Мои домашние 
питомцы» 6+, «При-
ключения малыша Гип-
попо» 0+, «Футбольные 
звезды» 0+

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Блокада» «Опе-

рация «Искра» 12+
08.00 Х/ф «Первая встреча, 

последняя встреча» 
12+

10.00 Х/ф «Обратная связь» 
12+

12.00 Х/ф «Адрес вашего 
дома» 12+

13.30, 15.00 Х/ф «Тростинка 
на ветру» 12+

16.30 Х/ф «В русском 
стиле» 12+

18.00 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» 12+

20.00 Х/ф «Искушение Дон-
Жуана» 16+

22.00 Х/ф «Канувшее 
время» 12+

00.00 Х/ф «Кроткая» 16+
01.30 Х/ф «Пани Мария» 

12+
03.00, 04.30 Х/ф «Золотая 

мина» 12+

КИНОКЛУБ
05.40 Х/ф «Крик зверя» 16+
07.15 Х/ф «Всё, что ты 

хочешь» 18+
09.00, 01.00 Х/ф «Звуки 

шума» 12+
11.00, 03.00 Х/ф «Пороч-

ные связи» 16+
13.00 Х/ф «Стальные 

двери» 16+
15.00 Х/ф «Мои ночи 

прекраснее ваших 
дней» 16+

17.00 Х/ф «Дети небес» 6+
19.00 Х/ф «Расплата» 18+
21.00 Х/ф «Соблазн» 18+
23.00 Х/ф «От заката до 

рассвета 2: Кровавые 
деньги из Техаса» 16+

НОСТАЛЬГИЯ
04.05 Док.фильм «Встречи 

с Евгением Евсигнее-
вым» 12+

05.35, 11.35, 17.45, 23.35 Х/ф 
«Карл Маркс. Молодые 
годы» 12+

06.40 Док.фильм «Габрово 
смеется» 12+

07.00 «Автограф. Поет 
Лоредана Берте» 12+

08.00, 14.00, 02.00 «Рож-
денные в СССР» 12+

09.00 «Звуковая дорожка» 
в Кремле» 12+

10.00 «Камера смотрит в 
мир» 16+

11.05 «Ритм, ритм, ритм» 
12+

12.50 «Два портрета на 
звуковой дорожке» 12+

15.00 Программа «ТЕМА» 
16+

16.00 «Человек загадоч-
ный» 12+

17.10 «Утренняя почта» 
12+

19.00 «Песня-77» 12+
20.00 «Колба времени» 16+
21.00 «Кинопанорама» 

12+
22.00 «Битломания» 12+
22.55 Док.фильм «Время, 

дела, люди» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Дети белой 

богини». 3 с. 16+
19.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала-3». 12 с. «Игра в 
прятки». 16+

20.00 Сериал «Гончие-3». 
ф.3. «Полёт бумеранга». 
1 с. 16+

21.00 Сериал «Семнадцать 
мгновений весны». 
5 с. 0+

22.30 Сериал «Семнадцать 
мгновений весны». 
6 с. 0+

00.00 Сериал «Дети белой 
богини». 4 с. 16+

TV 1000
02.00 Комедия «Спокой-

ной ночи» 12+
03.50 Драма «Грозовой 

перевал» 16+
05.50 Драма «Мамонт» 16+
08.00 Комедия «Любовь и 

прочие неприятности» 
12+

09.45 Драма «Девушки 
мечты» 12+

12.00 Комедия «Силы при-
роды» 12+

13.55 Боевик «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц» 12+

15.55 Боевик «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц - Колыбель 
жизни» 12+

18.00 Драма «Происхожде-
ние» 16+

20.00 Драма «Черная 
cмерть» 16+

22.00 Драма «Шери» 16+
00.00 Драма «Женщина из 

пятого округа» 16+

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.00 Мультсериал 

«Бен-10. Инопланетная 
сверхсила» (1)

08.15, 09.10 Улётное видео 
по-русски

08.35 «Облом UA»
09.00, 21.00 Новости 2+2
09.05, 21.25, 22.55 Про-

спорт
09.30 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
11.10, 20.00, 21.30 Сильный 

аргумент. «Нереальные 
истории»

11.55 Убойное видео
13.00, 19.00 Сериал «Сар-

мат» (1)
14.00 Сериал «Солдаты» (1)
16.00 Сериал «Лесник» (1)
18.00 Сериал «Десант есть 

Десант» (2)
23.00 Всемирная с. бокса: 

Италия - Украина
02.10 ГАИ. Дорожные 

войны
03.30 Х/ф «Лучше быть кра-

сивой и богатой» (1)
05.00 Мультфильмы

TV1000 ACTION
03.00 М/ф «Черепашки-

ниндзя» 12+
05.00 Комедия «Сражения 

солдата Келли» 12+
07.00 Боевик «Эра драко-

нов» 16+
09.00 Боевик «Вампирша» 

16+
11.00 Боевик «Рекрут» 16+
13.00 Триллер «Наркоз» 

16+
15.00 Приключения 

«Синдбад и Минотавр» 
16+

17.00 Драма «Провокатор» 
16+

19.00 Триллер «Выход на 
посадку» 16+

21.00 Триллер «Горячие 
новости» 18+

23.00 Мягкая эротика «Не-
насытные в любви» 18+

00.30 Мягкая эротика 
«Вечность» 18+

ДОМ КИНО
02.00, 17.55 Х/ф «Чёрные 

волки» 16+
05.20, 07.10, 16.00, 17.50, 

01.55 «Окно в кино»
05.30, 16.05 Сериал «Но-

вый русский романс» 
16+

06.25, 17.00, 01.00 Сериал 
«И все-таки я люблю» 
16+

07.20 Х/ф «Тихоня»
08.35 Х/ф «Монро» 12+
10.05 Х/ф «Ретивый по-

росёнок»
10.55 Х/ф «Странная исто-

рия доктора Джекила и 
мистера Хайда» 16+

12.30 Х/ф «Счастливые 
дни» 18+, «Агитбригада 
«Бей врага!»

19.35 Х/ф «Двое» 16+
19.55 Х/ф «Пять невест»
21.40 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки» 12+
23.20 Х/ф «Физики» 16+

ЮМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

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

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

«Конан»
09.50 Х/ф «Суперполицей-

ские из Майами»
11.40, 17.00 Сериал «От-

чаянные родители»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Га-

лактический футбол»
16.30 Мультсериал 

«Сокровища острова 
черепах»

19.00 Сериал «Эленн и 
ребята»

20.15 Х/ф «Маленькие 
пальчики»

22.00 «33 м2»

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

Союзмультфильм
07.25 «Сбросим лишнее»
08.15, 19.10 «Все про все»
08.25 «Восточные танцы»
08.50, 00.10 MaxxiМузыка
09.50 «Лица вещей»
10.30 «Взрослые дети»
11.05 Фестиваль «ТВ 

Старт»
12.25, 14.05, 21.25 «Выдаю-

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

романс»
20.05 Что такое хорошо и 

что такое плохо?
20.45 «Тур-Гламур»
21.30 «Путеводитель 

выходного дня»
22.10 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов»

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 10:00 Кабмин на 
связи 

19:00 – 19:20 Кривбасс-
Центр

19:20 – 19:35 Новости 
регионов

19:35 – 19:50 Новый курс
19:50 – 20:00 Азбука 

ремёсел

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»

УТ-1

П’ятниця, 7 грудня
Cхід 7.45 Захід 15.55
Тривалість дня 8.10

Схід 00.04 
Захід 12.15

ТерезиЄкатерина, Августін, Симон, Меркурій
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Телебачення

УТ-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 06.55, 07.55, 11.35, 

16.50, 18.50, 23.20 
Погода

06.10 Мультфильм
06.25 Мир православия
07.00, 23.25 Эра здоровья
07.25 Полезные советы
07.40 Олимпийский 

вызов
08.00, 09.50 Шустер-Live
09.30 Школа юного супе-

рагента
11.40 Зеленый коридор
11.50 Концертная про-

грамма Демиденко «На 
расстоянии души»

13.40 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания (мужчины)

14.35 Звезды юмора. 
К.Новикова, В.Винокур

15.25 Золотой гусь
15.55 Биатлон. Кубок 

мира. Гонка преследо-
вания (женщины)

16.55 Юбилейный вечер 
К.Новиковой

19.00, 01.45 Мир атома
19.20 Star-шоу
20.55 Мегалот
21.00, 01.20 Итоги дня
21.15, 01.35 Кабмин: со-

бытие недели
21.25 Украинская песня
22.00 Осенняя шутка с 

С.Дроботенко
22.50 Суперлото, Тройка, 

Кено
23.00 Твой голос
23.50 Пятница
00.20 Концерт 

Н.Кадышевой
02.05 «Потомки» с 

Н.Рыбчинской и 
К.Гнатенко

03.10 Телеакадемия
04.15 Книга.ua
04.35 Хит-парад недели
05.20 «Предвечерье» с Т. 

Щербатюк

КАНАЛ «1+1»
06.10 М/ф (1)
06.35 «Настоящие врачи 

- 2»
07.35 «Кулинарная акаде-

мия. Юлия Высоцкая»
08.00 «Светская жизнь»
09.00 «Кто там?»
10.10, 10.35 Мультсериал 

«Чип и Дейл» (1)
11.00, 04.50 «Мир наи-

знанку - 3: Танзания, 
Эфиопия»

12.15 «Дикие и смешные»
13.00 Х/ф «Золушка» (1)
14.45 Х/ф «Бригада М» (1)
16.35 «Киев вечерний»
18.30 «Рассмеши комика»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.00 Х/ф «Служебный 

роман» (1)
23.15 Х/ф «Социальная 

сеть» (2)
01.35 Х/ф «В одну сторону» 

(2)
03.20 Х/ф «Семь секунд» (2)

ИНТЕР
05.15 «Большая политика 

с Евгением Киселевым»
08.00 «Позаочi»
09.00 «Орел и Решка»
10.00 «Украина, вставай!»
10.50 «Семейный пес»
11.55 Х/ф «Два билета в 

Венецию»
13.55 Х/ф «Понаехали тут»
17.55 «Вечерний квартал»
20.00, 02.10 «Подробности»
20.25 «Красное или 

черное»
22.20 Х/ф «Настоятель 2»
00.20, 03.30 Х/ф «Семейка 

Аддамсов» (2)
02.35 Док.фильм «Алексей 

Булдаков. Ну, вы, блин, 
даете!»

ICTV
04.55, 05.30 Погода
05.00 Факты
05.15, 05.35 Свитанок
06.25 Другой футбол
06.55 Козырная жизнь
07.30 Последний герой-2
08.50 Звезда YouTube
10.00 Дача
10.30 Квартирный вопрос
11.25 Экстренный вызов
12.40 Спорт
12.45 Смотреть всем!
13.45 Х/ф «Ялта-45»

17.45 Максимум в Украине
18.45 Факты. Вечер
19.00 Х/ф «Бэтмен. Начало»
21.50 Х/ф «Бэтмен. Темный 

рыцарь»
00.55 Наша Russia
01.25 Х/ф «Викинги против 

пришельцев» (2)
03.15 Х/ф «Целуя девочек» 

(2)

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30, 12.00 «Мiсто»
07.00, 12.30 «Спорт»
07.05, 17.15, 19.25, 21.00, 

22.55 «Погода»
07.10, 12.40, 21.05 Теле-

газета
07.15, 05.00 «На углу улиц»
07.40, 11.35, 15.10 «Гарна 

новина»
07.45 «В гостях у Ладика и 

Маши»
08.00 «Контакт»
09.00 «Перчинка»
09.30, 13.15, 17.00 «Юриди-

ческая консультация»
09.35 «Интеркласс»
09.50, 13.20, 15.00, 19.15 

«Рассуждалки»
10.00 «Медицинский 

журнал»
10.15 «Шаг навстречу»
10.20 «Вкусы культур»
10.45 Док.фильм «Двi 

сiм’ї»
11.15 «Сад. Огород. 

Цветник»
11.30, 20.15 «На землi на 

рiднiй...»
11.40 «Пiдземка»
11.50 «Афиша»
12.35 Погода
12.45 «Косметичка»
13.30 «Сделано руками»
14.00 «Телеспортклуб»
14.30 «Книжная полка»
15.15 «Мульт-сюрприз от 

Ладика и Маши»
16.30 «Зооквартал»
17.10 «Телегазета»
17.20, 02.00 Х/ф «Пётр Пер-

вый» 1 с. 1 категория
19.30 «Беседы о вечном»
20.00 «Чоловiчий клуб»
20.20 «Епiзоди колиш-

нього»
20.30, 01.30 «Мiсто. 

Тиждень»
21.10 «Уїк-енд експрес»
21.40 «Близкие Путеше-

ствия»
22.00 «Я i мiй дiм»
23.00 Х/ф «Джульбарс» 1 

категория
00.15 Док.фильм «Людина 

з кiноапаратом» 1 
категория

04.30, 05.30 «Музыкальный 
калейдоскоп»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.35, 07.25 Дома мажоров
06.40 Сделай мне смешно
09.00 Мультсериал «Рога 

и копыта: Возвраще-
ние»

09.35 Мультсериал «Пинг-
вины из Мадагаскара»

10.00 Готуй
11.00 Наши в Раше
12.00 Проснуться знаме-

нитым
13.00 Сериал «Папины 

дочки»
15.35 ШоумаSтгоуон
19.00 Х/ф «Хроники Нар-

нии: принц Каспиан»
21.55 Х/ф «Братья Гримм»
00.15 Спортрепортер
00.20 Х/ф «Добро пожало-

вать в Лэйквью» (2)
02.40 Сериал «Последний 

аккорд»
03.25, 04.20 Зона ночi
03.30 Десята муза в Українi
04.25 Подорож у втрачене 

минуле
04.55 Митрополит Дми-

тро Могила
05.25, 05.55 Зона ночi 

Культура
05.30 Обожнювана

СТБ
05.40 «Наши любимые 

мультфильмы: Сказка о 
царе Салтане» (1)

06.35 Х/ф «К Черному 
морю» (1)

07.55 «Караоке на Май-
дане»

08.55 «Завтрак с Юлией 
Высоцкой»

09.05 «Едим дома»
10.10 «ВусоЛапоХвiст»
10.55 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шурика» 
(1)

12.25 «Зваженi та щасливi 
- 2»

17.00 «Звездная жизнь. 
Размер не имеет 
значения»

17.55 «Звездная жизнь. 
Все мужчины сво ...?»

19.00 «Х-Фактор - 3»
21.15 «Тайны Х-Фактора. 

Серегина банда»
22.35 «Х-Фактор - 3. Итоги 

голосования»
00.00 «Детектор лжи - 2»
01.50 Х/ф «Интердевочка» 

(2)

ТОНИС
06.00 Страна советов
06.30, 08.40, 15.30, 18.55, 

19.55 Погода
06.40 Мультфильмы
06.50 Ф-стиль
07.10 Будь в курсе!
07.50, 17.25, 03.55 Цивили-

зация Incognita
08.00 Служба новостей 

«Социальный пульс»
09.00 Шамвари: террито-

рия диких животных
09.40 80 островов вокруг 

света
10.00 Воспитание дете-

нышей
11.05 Х/ф «Гиперболоид 

инженера Гарина» (1)
13.05 Борис Черток. Вы-

стрел во Вселенную
14.25 Арт City
15.00 За семь морей
16.50 Украина-Европа: 

Маятник Фуко
17.50, 04.35 Дневник для 

родителей
18.15 Кумиры
18.30 Социальный пульс 

выходных
19.00 Спортивная жизнь. 

Алексей Михайличенко
19.35 Магия природы
20.00, 04.05, 05.35 Ронин. 

Ток-шоу с Дмитрием 
Выдриным

20.40 В гостях у Дмитрия 
Гордона. Геннадий 
Хазанов

21.45 Интересное кино. 
Гоша Куценко. Парень 
из нашего города

22.50 Кинофан: Х/ф «Крах 
инженера Гарина» (1)

03.45 Амурные мелодии 
(3)

05.10 Светские хроники

ТЕТ
06.00, 10.45 Ералаш
07.00, 09.00 Мультик с 

Лунтиком
07.40 Твинисы
08.00 Телепузики
08.35 Лентяево
09.25 Мультсериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка» (1)

09.45 Мультсериал «Чер-
ный плащ» (1)

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

13.45, 14.20 Одна за всех
14.45 Х/ф «Снова ты» (1)
16.50 М/ф «Роботы» (1)
18.45 Х/ф «Шесть дней, 

семь ночей» (2)
20.50 Кузница звезд 3
21.55 Даешь молодежь!
23.00 Х/ф «Врата» (2)
00.55 Comedy Woman
01.40 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.15 Серебряный 

апельсин
07.00, 19.00, 03.25 События
07.25 Мультсериал «Ну, 

погоди!»
07.35 Сериал «Интерны» 

(1)
08.00 На чемоданах
09.00 Лучший повар на 

селе
10.00 Домой на праздники
11.00 Сериал «Супруги» (1)
14.10, 23.20 Сериал 

«След» (1)
17.00, 19.20 Х/ф «Андрей-

ка» (1)
21.20 Х/ф «Отдельное по-

ручение» (1)
01.10 Х/ф «Отдел. Дэн» (2)
02.40, 03.45 Сериал «Мед-

вежий угол» (1)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40 «Киевское 

время»
06.40, 09.35, 19.25, 01.55 

«Тема недели»
06.45, 07.10, 08.20, 18.55, 

23.35, 00.20, 03.25 
«Время спорта»

06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 
10.10, 10.55, 13.55, 16.10, 
17.20, 19.20, 23.40, 00.25, 
00.55, 03.35, 05.55, 06.25 
«Погода»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 
04.00, 05.00 «Время 
новостей»

07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.20 «Бизнес-
время»

07.30 «Клуб 700»
08.30 «Не первый взгляд»
09.10 «ИнтеллектУА»
10.15 «Здоровые исто-

рии»
11.10 «Трансмиссия»
11.30 «Автопилот-тест»
12.10 «Окно в Европу»

13.10 «Шлях до перемоги»
13.30 «Драйв»
14.10, 23.50 «История 

успеха»
14.25 «Игра судьбы»
15.15 «Кино с Яниной Со-

коловой»
16.15 «Арсенал»
17.25 «Феерия путеше-

ствий»
18.15, 04.35 «Акцент»
19.30, 02.10 «Машина 

времени»
20.10, 01.10, 05.10 

«Портреты з Сергеем 
Дорофеевым»

21.10, 02.40 «Большая 
политика»

21.40, 03.00, 06.00 «Окно в 
Америку»

22.00, 03.40 «В кабинетах»
22.30 «Мастер-класс с 

Наталкой Фицич»
00.30 «Мотор»

НТН
05.45 «Легенды бандит-

ской Одессы»
06.10 Х/ф «Сашка» (1)
07.45 Сериал «Строго на 

юг» (1)
09.45 «Железный Оскар»
10.30 «Крутые 90-е»
11.30 «Речовий доказ». 

Приговор для пси-
хиатра

12.00, 23.00 «Главный 
свидетель»

13.00 Х/ф «Месть - искус-
ство» (1)

15.00 Сериал «УГРО - 4»
19.00 Сериал «Паутина - 4»
00.00 Х/ф «Ретроград» (2)
01.50 «Речовий доказ»
04.00 «Агенты влияния»
05.15 «Уроки тетушки 

Совы»
05.25 «Правда жизни»

К1
06.30 «Утро на К1»
07.30 «Мультфильмы»
09.00 Мультсериал «Сказ-

ки Ганса Христиана 
Андерсена»

10.05 М/ф «Коты-аристо-
краты»

11.50 Х/ф «Пойди, раз-
берись»

13.45 «Подари себе 
жизнь»

15.00 Х/ф «Синие, как море, 
глаза»

16.55 «Дневник бере-
менной»

17.20 «Пороблено в 
Українi»

18.50 «КВН»
21.30 Сериал «Сверхъе-

стественное» (2)
00.00 Сериал «Чёрная 

лагуна»
01.35 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
05.35, 07.25 Дома мажоров
06.40 Сделай мне смешно
09.00 «Мой малыш»
09.30 «Два берега»
10.00 «Перевоплоще-

ние»
10.40 «Просто собака»
11.00 «Respect TV»
11.30 Наши в Раше
12.00 Проснуться знаме-

нитым
13.00 Сериал «Папины 

дочки»
15.35 ШоумаSтгоуон
19.00 Х/ф «Хроники Нар-

нии. Принц Каспиан»
21.55 Х/ф «Братья Гримм»
00.15 Спортрепортер
00.20 Х/ф «Добро пожало-

вать в Лэйквью»
02.40 Сериал «Последний 

аккорд»
03.25, 04.20 Зона ночi
03.30 Десята муза в Українi
04.25 Подорож у втрачене 

минуле
04.55 Митрополит Дми-

тро Могила
05.25, 05.55 Зона ночi 

Культура

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Юрмала - 2012»
05.35, 06.15 Х/ф «Южные 

ночи»
06.00, 09.00, 12.00 Вести
07.45 «Утренняя почта»
08.20 «Субботник»
09.15, 02.45 «От Помпеи 

до Исландии. Кто 
следующий?»

10.15 Сериал «И падает 
снег...»

12.20 Местное время. 
Вести-Москва

12.30 «Вся Россия»
12.40 «Честный детектив»
13.10 «Городок». Дайд-

жест
13.40 «Минутное дело»
14.35 Х/ф «Милый, до-

рогой, любимый, 
единственный»

15.55 «Новая волна - 2012»
18.00 Вести в субботу
18.45 «Танцы со Звездами». 

Сезон - 2012
20.55 Х/ф «Васильки для 

Василисы»
22.55 Х/ф «Пряники из 

картошки»
00.55 Х/ф «Комиссар»

НТВ-МИР
03.55 «Неопознанные 

живые объекты»

04.20 Х/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно 
секретно-2»

06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 
17.00 «Сегодня»

06.20 «Смотр»
06.50 «Главная дорога»
07.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
08.25 «Русская начинка»
08.55 «Кулинарный 

поединок» с Оскаром 
Кучерой

09.55 «Квартирный 
вопрос»

11.25 «Своя игра». Про-
должение

12.10 «Наши» со Львом 
Новоженовым»

13.00 Сериал «»Воз-
вращение Мухтара-2». 
«Трудности частного 
сыска»

14.25 «Следствие вели...»
15.20 «Очная ставка»
16.20 «Александр 

Журбин. Мелодии на 
память»

17.30 «Профессия - ре-
портёр»

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

19.05 « Русские сенсации». 
Информационный 
детектив

20.00 «Ты не поверишь!»
20.55 «Реакция Вассер-

мана»
21.30 Сериал «Проснёмся 

вместе?». «Матрас», 
«Сын напрокат «

23.20 «Метла». Ток-шоу 
Наталии Метлиной

00.15 «Луч света»
00.50 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
01.20 «Музыкальный 

ринг НТВ: Звезды 90-х - 
Кумиры 2000-х «

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 

17.55 Новости
06.10 Х/ф «Тегеран-43». 1 с.
07.30 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.35 «Смешарики. Новые 

приключения»
08.50 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.55 «Жизнь под каблу-

ком»
12.15 «Абракадабра»
14.40, 15.10 Х/ф «Фарфоро-

вая свадьба»
18.05 «Человек и закон»
19.10 «Минута славы» 

шагает по стране»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
23.05 «Что? Где? Когда?»
00.25 «Городские 

пижоны». Сверхновый 
Шерлок Холмс. «Эле-
ментарно»

01.20 Х/ф «Дезертир»
02.50 Х/ф «Вакансия»
04.05 Х/ф «Трын-трава»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
02.00, 06.00, 08.00, 11.00 

Новости
02.10 «Игорь Костолев-

ский. И это все о нем»
03.05 Х/ф «Тегеран-43»
04.20 «Играй, гармонь 

любимая!»
05.00 Умницы и умники
05.45 «Слово пастыря»
06.15 Смак
06.45 «Жизнь под каблу-

ком»
07.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
08.15 «Абракадабра»
10.05, 11.10 Х/ф «Пять 

минут страха»
11.50, 14.10 Сериал «Фар-

форовая свадьба»
14.00 Вечерние новости
14.25 «Человек и закон»
15.20 «Минута славы» 

шагает по стране»
17.00 «Время»
17.20 «Сегодня вечером»
18.50 «Что? Где? Когда?»
19.55 Сверхновый 

Шерлок Холмс. «Эле-
ментарно»

20.45 Х/ф «Экспресс фон 
Райана»

22.40 Х/ф «Акселератка»
00.05 Сериал «Связь»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «2012»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 «Мультфильмы»
10.00, 03.00 Х/ф «Четыре 

страницы одной моло-
дой жизни»

11.30 Программа «Живое 
слово»

12.00 «В Нью-Йорке с 
В.Топаллером»

13.00 Х/ф «Рататуй»
15.00, 23.30 Сериал «Авто-

бус». 9 с. «Презумпция 
невиновности»

16.00 «Эхо недели»
16.30 «Американский 

ликбез» «Первые штаты 
Америки. Делавэр/
Мэриленд»

17.00, 02.00 «Код доступа»
18.00 «Цена победы»
19.00, 05.00 Док.фильм 

«Альтернативная 
история. Великая ок-
тябрьская эволюция»

20.00 «Израиль за не-
делю»

21.00 Х/ф « Рататуй «
23.00 «Русский акцент» с 

Владимиром Ленским. 
«Оперная дива 2.0»

00.30 Х/ф «Зимняя вишня»

TBI
06.30 Благая весть с Риком 

Реннером
07.00, 17.30 Время помнить
07.45 Цивилизация. Быть 

Нилом Армстронгом
09.00, 14.00 Правдивые 

истории. Храброе 
сердце с.1

09.30 Великие истории 
любви 20 века. Ингрид 
Бергман и Роберто 
Росселлини

10.00, 16.30 Вокруг света
11.00 World Stories. Между-

народные корреспон-
денты

11.45 Семь чудес Украины
12.00, 19.30 Исторические 

хроники с Николаем 
Сванидзе. Соломон 
Михоэлс

13.00 Здоровая жизнь с 
Ириной Трухачевой

13.30 Деловая кухня
14.30 Музыка для 

взрослых
18.15 Цивилизация. На-

слаждение и боль
20.30 Игра в слова и не 

только
21.30, 02.00 Лекции и 

события
23.30 Великие истории 

любви 20 века. Чарльз 
и Уна Чаплин

00.00 Вечер с Николаем 
Княжицким

04.00 Клипы Jazz с Алексе-
ем Коганом

ТВ ЦЕНТР
03.45 Марш-бросок 12+
04.15 «День аиста» 6+
04.40 М/ф «Остров со-

кровищ»
06.30 АБВГДейка
07.05 Православная 

энциклопедия 6+
07.35 Наши любимые 

животные
08.05 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса»
09.30, 15.30, 22.00 События
09.45 Петровка, 38 16+
09.55 Городское собрание 

12+
10.40 Док.фильм «Марина 

Голуб. Я не уйду». 12+
11.30 Х/ф «Анжелика и 

король». 12+
13.30 «День города». Теле-

игра. 6+
14.30, 15.45 Х/ф «Близкие 

люди». 12+
19.00 «Постскриптум»
20.00 Х/ф «Война Фойла». 

16+
22.20 «Культурный 

обмен» 12+
22.50 «40». Боевик. 16+
00.25 Х/ф «Настоящая 

МакКой». 16+
02.25 «Городские войны. 

Мусорный ветер» 16+
03.15 «Взрослые люди» 

12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.00 Х/ф «Тимур и его 

команда»
10.30 Вокруг смеха
12.00 Док.фильм о кино
13.00 Х/ф «Ленинград»
17.30 Сериал «Братья 

Карамазовы»
02.20 Х/ф «Любовь нельзя 

купить»
03.50 Х/ф «Наперекосяк»
05.25 Саундтреки

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Комедия 

«Дни ангела» 12+
08.50, 16.50, 00.50 Драма 

«Изумительный» 16+
10.55, 18.55, 02.55 

Мелодрама «Новый 
свет» 16+

13.00, 21.00, 05.00 Триллер 
«Догвилль» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
04.00, 08.00, 12.00 Х/ф 

«Трень-брень». 12+
05.35, 09.35, 13.35 Мультсе-

риал «Рассказы старого 
моряка», фильм 3 - 
«Антарктида». 6+

06.00 Мультсериал «Воин 
Сандокан. Король 
тигров». 10, 10.00 с.. 12+, 
«Валидуб». 6+, «Шкатул-
ка с секретом» 0+

07.00, 11.00 «Мои до-
машние питомцы» 
6+, «Приключения 
малыша Гиппопо» 0+, 
«Футбольные звезды» 
0+, «Слоненок пошел 
учиться» 0+

14.00 Х/ф «Ребячий па-
труль». 12+

15.10 Мультсериал «Ох и 
Ах» ф.1 0+, «Сказка об 

Иване, пане и злыднях» 
12+, «Три панька на 
ярмарке» 12+, «Как 
казаки мушкетерам 
помогали» 12+

16.00 Х/ф «Всадник без 
головы». 16+

17.35 М/ф «Крашеный 
лис». 6+

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Дело было в 

Пенькове» 12+
08.00 Х/ф «Искушение Дон-

Жуана» 16+
10.00 Х/ф «Канувшее 

время» 12+
12.00 Х/ф «Кроткая» 16+
13.30 Х/ф «Пани Мария» 

12+
15.00, 16.30 Х/ф «Золотая 

мина» 12+
18.00 Х/ф «Умирать не 

страшно» 12+
20.00 Х/ф «Патриотическая 

комедия» 16+
22.00 Х/ф «Орландо» 18+
00.00 Х/ф «Прощайте, 

фараоны!» 16+
01.30 Х/ф «Инспектор 

ГАИ» 12+
03.00, 04.30 Х/ф «Дон 

Сезар де Базан» 12+

КИНОКЛУБ
05.00 Х/ф «Стальные 

двери» 16+
06.30 «Плюс кино» 12+
07.00 Х/ф «Мои ночи 

прекраснее ваших 
дней» 16+

09.00, 01.00 Х/ф «Дети 
небес» 6+

11.00, 03.00 Х/ф «Расплата» 
18+

13.00 Х/ф «Соблазн» 18+
15.00 Х/ф «Поцелуйчики» 

12+
17.00 Х/ф «Опасности 

любви» 16+
19.10 Х/ф «Порок на экс-

порт» 18+
21.00 Х/ф «Взрыватель» 16+
23.00 Х/ф «Служанка» 18+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Камера смотрит в 

мир» 16+
05.05 «Ритм, ритм, ритм» 

12+
05.35, 11.45, 23.30 Х/ф 

«Карл Маркс. Молодые 
годы» 12+

06.50 «Два портрета на 
звуковой дорожке» 12+

08.00, 02.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

09.00 Программа «ТЕМА» 
16+

10.00 «Человек загадоч-
ный» 12+

11.10 «Утренняя почта» 
12+

13.00 «Песня-77» 12+
14.00 «Колба времени» 16+
15.00 «Кинопанорама» 

12+
16.00 «До и после ...» 12+
17.10 «Под знаком зодиака. 

Стрелец» 12+
18.50 «Голубые города» 

12+
20.00 Телеспектакль 

«Клоун» 12+
21.30 «Максима. Наталья 

Белохвостикова» 12+
22.00 Док.фильм «Встречи 

с Евгением Евсигнее-
вым» 12+

00.40 Док.фильм «Габрово 
смеется» 12+

01.00 «Автограф. Поет 
Лоредана Берте» 12+

03.00 «Звуковая дорожка» 
в Кремле» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Дети белой 

богини». 4 с. 16+
19.00 Сериал «Москва. 

Три вокзала-3». 13 с. 
«Змеиный рейс». 16+

20.00 Сериал «Гончие-3». 
ф.3. «Полёт бумеранга». 
2 с. 16+

21.00 Сериал «Семнадцать 
мгновений весны». 
6 с. 0+

22.30 Сериал «Семнадцать 
мгновений весны». 
7 с. 0+

00.00 Сериал «Дети белой 
богини». 5 с. 16+

01.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала-3». 14 с. «Эф-
фект бумеранга». 16+

02.00 Сериал «Гончие-3». 
ф.3. «Полёт бумеранга». 
3 с. 16+

TV 1000
02.00 Драма «Грозовой 

перевал» 16+
03.55 Драма «Девушки 

мечты» 12+
06.10 Комедия «Силы при-

роды» 12+
08.20 Комедия «Моя пер-

вая свадьба» 12+
10.00 Драма «Черная 

cмерть» 16+
11.50 Драма «Башни-близ-

нецы» 16+
14.10 Комедия «После 

прочтения cжечь» 16+
16.00 Драма «Шери» 16+
18.00 Комедия «Больше, 

чем друг» 16+
20.00 Драма «Женщина из 

пятого округа» 16+
22.00 Фантастика «При-

зрак дома на холме» 
12+

00.00 Драма «Ловушка» 
16+

«2+2»
08.15 Мультсериал 

«Бен-10. Инопланетная 
сверхсила» (1)

09.55 Проспорт
10.15 Улетное видео по-

русски
10.55 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли» (1)
15.00 Х/ф «Смертельное 

завоевание Робина 
Кука» (1)

19.00 Х/ф «Лига выдающих-
ся джентльменов» (1)

21.05 Х/ф «Сурогаты» (2)
23.00 Х/ф «Человек-не-

видимка 2» (2)
01.00 Х/ф «На линии 

огня» (2)
03.10 Х/ф «Аквариум» (1)
05.00 Мультфильмы

TV1000 ACTION
03.00 Триллер «Наркоз» 

16+
05.00 Боевик «Эра драко-

нов» 16+
07.00 Боевик «Нападение 

на 13-ый участок» 16+
09.00 Приключения 

«Синдбад и Минотавр» 
16+

11.00 Драма «Провокатор» 
16+

13.00 Драма «Макбет» 16+
15.00 Триллер «Снайпс» 

16+
17.00 Боевик «Во имя 

короля 2» 16+
19.00 Боевик «Атака 

пауков» 12+
21.00 Триллер «Рэмбо 

4» 16+
23.00 Мягкая эротика 

«Вечность» 18+
01.00 Мягкая эротика 

«Знакомство вслепую» 
18+

ДОМ КИНО
02.00 Х/ф «Чёрные волки» 

16+
05.15 Х/ф «Агапыч»
05.20, 16.00, 17.50, 01.55 

«Окно в кино»
05.30, 16.05 Сериал «Но-

вый русский романс» 
16+

06.25, 17.00, 01.00 Сериал 
«И все-таки я люблю» 
16+

07.15 Х/ф «Похождения 
графа Невзорова» 12+

08.30 Х/ф «Опасный воз-
раст»

10.00 Х/ф «Безумный день»
11.10 Х/ф «Кадриль» 12+
12.35 Сериал «Любитель-

ница частного сыска 
Даша Васильева-4» 12+

17.55 Х/ф «Последний 
уикенд» 16+

19.25 Х/ф «Две стрелы. 
Детектив каменного 
века» 16+

20.55 Х/ф «Дорога» 12+
22.15 Х/ф «Кто сильнее 

его» 16+
23.40 Х/ф «До свидания, 

мальчики»

ЮМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

ская академия»
05.25 Смех с доставкой 

домой
07.30 «Бодрое утро»
08.35, 10.50 «Минутка для 

ребенка»
09.00 Мультсериал 

«Злобный»
10.00 Мультсериал «Га-

лактический футбол»
11.00 Мультсериал 

«Сокровища острова 
черепах»

12.00, 18.00 Сериал «От-
чаянные родители»

13.00 «Гуморины из 
торбины»

15.00 «Битва анекдотов»
15.30 «33, 19.00 м2»
16.00 Х/ф «Френки и Джон-

ни женятся»
19.40 Сериал «Эленн и 

ребята»
20.40 Х/ф «Принц и я: Коро-

левская свадьба»

MAXXI-TV
06.30, 15.30, 01.00 

MaxxiМузыка
07.50 «Сбросим лишнее»
08.10 «Сделано руками»
08.50, 18.10 Йога
09.35, 11.50, 14.55 Союз-

мультфильм
10.20 «Путеводитель 

выходного дня»
10.55 «Выдающиеся 

мужчины»
11.00 «Кухня на шпильках»
12.25 «5 идей для детской»
13.00 Тур-Гламур
15.45 «Время для себя»
16.10 Бутик ТВ
18.55 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов»
21.05 «Женские откро-

вения»
21.50 «Все про все»
22.10 «КиноМакси»
22.50 Х/ф «Много шума из 

ничего»

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»
09:00 – 09:20 Кривбасс-

Центр
09:20 – 09:35 Новости 

регионов
09:35 – 09:50 Новый курс
09:50 – 10:00 Азбука ремё-

сел 
19:00 – 19:20 Новости 

регионов
19:20 – 19:35 Календарь 

событий
19:35 – 20:00 Новая волна

Субота, 8 грудня
Cхід 7.46 Захід 15.54
Тривалість дня 8.08

Схід 1.17 
Захід 12.39

ТерезиКлимент, Петро
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Телебачення

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»
09:00 – 09:20 Новости 

регионов
09:20 – 09:35 Календарь 

событий
09:35 – 10:00 Новая волна
19:00 – 19:30 День за днем
19:30 – 19:45 Мир про-

фессий
19:45 – 20:00 Украина в 

кадре

УТ-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.10, 08.20, 23.30 

Погода
06.10 Мультфильм
06.30, 10.50 Шаг к звездам
07.15 Моя земля - моя 

собственность
07.30 Сельский час
08.00 Укравтоконтинент
08.25 Полезные советы
08.40 Время культуры
08.55, 12.25 Футбол. 

Клубный чемпионат 
мира-2012

11.30 Шеф-повар страны
14.20, 15.25, 17.00 Наш 

спорт. Биатлон
14.25 Биатлон. Кубок ми-

ра. Эстафета (мужчины)
15.30 Биатлон. Кубок ми-

ра. Эстафета (женщины)
17.05 Деловой мир. 

Неделя
17.40 Концерт О.Гавриша 

«Музыка... И... Лед»
20.40 Украина инноваци-

онная
20.50 Официальная 

хроника
21.00, 01.20 Итоги недели
21.30 Главный аргумент
21.40 Точка зрения
22.00 Фольк-music
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00 Эра бизнеса. Итоги
23.35 Олимпийский 

вызов
23.50 Юбилейный кон-

церт компании «Братья 
Карамазовы»

01.50 Золотой гусь
02.15 Опыт
03.35 Здоровье
04.25 Ток-шоу «Вера. На-

дежда. Любовь»
05.05 Хит-парад недели

КАНАЛ «1+1»
06.00 Х/ф «Я красивая и 

стройна» (1)
07.50 М/ф (1)
08.10 «Ремонт +»
09.00 «Лото-Забава»
10.10, 10.35 Мультсериал 

«Чип и Дейл» (1)
11.00 «Кулинарная акаде-

мия. Юлия Высоцкая»
11.25 «Давай, до свида-

ния»
12.55 «Четыре свадьбы 

- 2»
14.15, 20.15 «Голос. Дети»
16.15 Х/ф «Служебный 

роман» (1)
19.30, 23.10 «ТСН-неделя»
22.00 «Светская жизнь»
23.55 Х/ф «Жизнь хуже 

обычной» (2)
01.55 Х/ф «Социальная 

сеть» (2)
03.45 Х/ф «В один сторону» 

(2)

ИНТЕР
05.35 «Самый умный»
07.00 Мультсериал 

«Винкс» (1)
07.50 Мультсериал «Маша 

и Медведь» (1)
08.25 «Глянец»
09.25 «Школа доктора 

Комаровского»
10.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ С 

«КВАРТАЛОМ»»
11.00 «Сваты у плиты»
11.25 «Свадебный раз-

мер»
12.30 Док.фильм «Любовь 

глазами женщин»
13.35 Сериал «Приказано 

уничтожить. «Операция 
«Китайская шкатулка»» 
(1)

17.50 Х/ф «Дед»
20.00, 00.55 «Подробности 

недели»
21.00 Х/ф «Дружба особого 

назначения» (2)
23.00, 02.30 Х/ф «На краю 

стою» (2)
01.40 Док.сериал «Жад-

ность II»
03.55 Док.фильм «Се-

кретная азбука жизни. 
Тайны ДНК»

04.35 Док.фильм «Конвей-
ер смерти. Никотин»

ICTV
05.50, 06.10 Погода
05.55 Факты
06.15, 04.45 Свитанок
07.05 Квартирный вопрос
08.15 Анекдоты по-

украински
08.35 Дача
09.20 Смотреть всем!

10.25 ОлимпиЛяпы
11.30 Козырная жизнь
12.00 Другой футбол
12.25 Спорт
12.30 Х/ф «Бэтмен. Начало»
15.35 Х/ф «Бэтмен. Темный 

рыцарь»
18.45 Факты недели
19.45 Последний герой-2
21.15 Х/ф «Петля времени»
23.45 Наша Russia
00.10 Х/ф «Викинги против 

пришельцев» (2)
02.20 Х/ф «Первобытный 

страх» (2)
04.30 Интерактив. Еже-

недельник

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30 «Контакт»
07.00 «В гостях у Ладика и 

Маши»
07.15, 15.35, 20.15 «Рас-

суждалки»
07.25, 11.25 «На землi на 

рiднiй...»
07.30, 12.00, 20.30, 01.30 

«Мiсто. Тиждень»
08.00, 11.00, 12.30, 18.20, 

21.00, 22.55 «Погода»
08.05, 12.40, 16.30, 21.05 

Телегазета
08.10 «Телеспортклуб»
09.10 Х/ф «Джульбарс» 1 

категория
10.30 «Косметичка»
11.05 «Чоловiчий клуб»
11.30 «Епiзоди колиш-

нього»
11.35 «Интеркласс»
11.50 «Пiдземка»
12.45 «Книжная полка»
13.15 «Беседы о вечном»
13.45 «Мульт-сюрприз от 

Ладика и Маши»
15.15 «Медицинский 

тележурнал»
15.45, 19.00 «Близкие 

Путешествия»
16.00 «Сделано руками»
16.35, 03.15 Х/ф «Пётр Пер-

вый» 2 с. 1 категория
18.25 «Перчiнка»
18.55 «Шаг навстречу»
19.15 «ARTiCOOL»
19.45 Молодiжна про-

грама «Cтудiя»
21.10, 02.00 Хит-парад «На 

все 100»
22.00 «Резонанс»
22.15 Мультфильм
22.25 «Зооквартал»
23.00 «Уїк-енд експрес»
23.30 «Я i мiй дiм»
00.20 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
03.00 Док.фильм
05.00 «Музыкальный 

калейдоскоп»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.55, 08.25 Дома мажоров
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
09.15 Мультсериал «Рога 

и копыта: Возвраще-
ние»

09.55 Мультсериал «Пинг-
вины из Мадагаскара»

10.20 Шоу Шара
11.20 Воскресный офис
12.20 Сериал «Счастливы 

вместе»
14.20 Х/ф «Братья Гримм»
17.00 Х/ф «Хроники Нар-

нии: принц Каспиан»
20.00 ШоумаSтгоуон
23.05 Проснуться знаме-

нитым
00.05 Спортрепортер
00.15 Х/ф «Знакомство со 

спартанцами» (2)
01.55 Сериал «Последний 

аккорд»
03.00, 04.05 Зона ночi
03.05 Становлення 

українського нiмого 
кiно

04.10 С.Параджанов. 
Вiдкладена прем’єра

04.25 Незнайомка
04.35, 05.10 Зона ночi 

Культура
04.40 SOLO-MEA

СТБ
05.35 «Наши любимые 

мультфильмы: Маугли» 
(1)

06.45 Х/ф «Афоня» (1)
08.40 «Завтрак с Юлией 

Высоцкой»
08.50 «Едим дома»
09.55 «МастерШеф - 2»
14.00 «Караоке на Май-

дане»
15.00 «Х-Фактор - 3»
19.00 «Битва экстрасенсов. 

Апокалипсис»
21.45 Х/ф «Под прицелом 

любви» (1)
00.05 Х/ф «На мосту» (1)
02.05 Х/ф «Отпуск за свой 

счет» (1)

ТОНИС
06.00, 05.40 Дневник для 

родителей
06.30 Мультфильмы
06.45 Великие махина-

торы

07.35, 20.40, 04.50 Свет-
ские хроники

08.00 Социальный пульс 
выходных

08.40, 11.30, 15.55, 18.55, 
20.10 Погода

09.00 Интересное кино. 
Гоша Куценко. Парень 
из нашего города

10.00, 03.50, 05.20 Будь в 
курсе!

10.40 Ф-стиль
11.05 80 островов вокруг 

света
11.45 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (1)
13.45, 19.35 Магия при-

роды
14.50 За семь морей
15.30 Арт City
17.00, 20.00 Цивилизация 

Incognita
17.10 Точки пересечения
17.50 Большая фотоохота 

Дага Гарднера
18.30, 01.10 Мир за неделю
19.00 Спортивная жизнь. 

Яна Клочкова
20.15 Кумиры
21.05 Госпожа удача Павла 

Луспекаева
22.10 Кинофан: Х/ф «Крас-

ная палатка» (1)
01.40 Амурные мелодии 

(3)
02.10 Х/ф «Правила секса» 

(3)
04.20 Ронин. Ток-шоу с 

Дмитрием Выдриным

ТЕТ
06.00 Ералаш
07.00, 09.00 Мультик с 

Лунтиком
07.40 Твинисы
08.00 Телепузики
08.35 Лентяево
09.25 Мультсериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка» (1)

09.45 Мультсериал «Чер-
ный плащ» (1)

10.20 М/ф «Битва за плане-
ту Терра» (1)

12.10 М/ф «Возвращение 
Джафара» (1)

13.30 Алё, директор?!
14.35 М/ф «Роботы» (1)
16.30 Х/ф «Запасной 

план Б»
18.45 Одна за всех
19.50, 00.30 Виталька
21.05 Кузница звезд 3
22.10 Даешь молодежь!
22.45 Х/ф «Мечтать не 

вредно» (2)
01.00 профiлактика

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.30 Серебряный 

апельсин
06.50 События
07.10 Х/ф «Легендарное 

путешествие капитана 
Дрейка» (1)

09.00 Добро пожаловать
10.00 Легенды
11.00, 13.00, 00.30 Сериал 

«След» (1)
16.00 Сериал «СОБР» (1)
18.00, 20.00, 21.00 Сериал 

«Интерны» (1)
19.00, 04.00 События 

недели
23.00 Ток-шоу «Великий 

футбол»
01.20 Чистосердечное 

признание
02.00 Профилактика 

передающего обо-
рудования

04.45 Сериал «Медвежий 
угол» (1)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40 «Киевское 

время»
06.45, 07.10, 08.25, 18.55, 

23.35, 00.20, 03.20 
«Время спорта»

06.50, 07.15, 08.10, 08.55, 
10.55, 11.15, 13.10, 14.10, 
14.55, 16.10, 17.10, 17.50, 
19.10, 00.25, 00.40, 03.25, 
06.25 «Погода»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
04.00, 05.00 «Время 
новостей»

07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15 «Бизнес-
время»

07.30 «Клуб 700»
08.30 «Феерия путеше-

ствий»
09.10 «Окно в Америку»
09.35 «Большая политика»
10.10 «Технопарк»
11.20 «Трансмиссия-

тест»
12.10, 04.15 «Жизнь инте-

ресна»
13.15 «Мотор»
14.20 «Игра судьбы»
15.15 «Машина времени»
16.15 «Фактор безопас-

ности»
17.15 «Палата»
17.30 «Новости Киев-

щины»

18.15 «Окно в Европу»
19.30, 01.10, 05.10 «Обще-

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

20.50, 03.30, 06.20 «Тема 
недели»

21.00, 02.20 «Время: Итоги 
недели»

21.40, 03.00 «Время-Тайм»
22.00, 03.40 «Кино с Яни-

ной Соколовой»
22.35 «Территория за-

кона»
23.40, 04.35 «Хроника 

недели»
00.30, 03.35 «Обзор 

прессы»
04.40 «Мастер-класс с 

Наталкой Фицич»

НТН
05.55 «Легенды бандит-

ской Одессы»
07.20 Сериал «Майор 

Ветров» (1)
11.30 «Легенды уголовно-

го розыска». Чистилище 
СМЕРШа

12.00, 04.05 «Агенты 
влияния»

13.00 Сериал «Батюшка» 
(1)

15.00 Сериал «Паутина - 4»
19.00 Сериал «По горячим 

следам»
23.00 «Крутые 90-е»
00.00 Х/ф «Фанат - 2» (2)
01.40 Х/ф «Бег от смерти» 

(2)
03.05 «Речовий доказ»
05.00 «Уроки тетушки 

Совы»
05.20 «Правда жизни»

К1
06.30 «Утро на К1»
07.30 «Мультфильмы»
08.30 М/ф «Коты-аристо-

краты»
10.15 Х/ф «Пойди, раз-

берись»
12.10 Х/ф «Возвращение в 

Хеллоуинтаун»
14.05 Х/ф «Невезучие»
16.00 «Дневник бере-

менной»
16.25 «Пороблено в 

Українi»
18.00 «Рассмеши комика»
19.00 «КВН- 2012»
21.30 Сериал «Сверхъе-

стественное» (2)
00.00 Сериал «Чёрная 

лагуна»
01.45 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
05.55, 08.25 Дома мажоров
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
09.15 Мультсериал «Рога 

и копыта. Возвраще-
ние»

09.55 Тележурнал 
«Пассаж»

10.20 «Бюро адвокатских 
расследований»

10.35 «Родительский 
клуб»

10.50 «STREET STYLE»
11.05 «Просто собака»
11.25 «Мой новый 

DRESSCODE»
11.45 Воскресный офис
12.20 Сериал «Счастливы 

вместе»
14.20 Х/ф «Братья Гримм»
17.00 «Путь к успеху»
17.30 «36,6»
18.00 «О рыбалке всерьез»
18.30 «Реальный отпуск»
19.00 «Новости недели»
19.40 «Экономика в 

деталях»
20.00 «Автострасти с 

Ларисой Максименко»
20.30 «Дело вкуса»
21.00 «Перевоплоще-

ние»
21.40 ШоумаSтгоуон
23.05 Проснуться знаме-

нитым
00.05 Спортрепортер
00.15 Х/ф «Знакомство со 

спартанцами»
01.55 Сериал «Последний 

аккорд»
03.00, 04.05 Зона ночi
03.05 Становлення 

українського нiмого 
кiно

04.10 С.Параджанов. 
Вiдкладена прем’єра

04.25 Незнайомка
04.35, 05.10 Зона ночi 

Культура
04.40 SOLO-MEA

ПЛАНЕТА-СНГ
03.50 Х/ф «Дальше любовь»
07.00 «Планета собак»
07.35 «Сам себе режиссер»
08.20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя 
в городе

09.00, 12.00 Вести
09.15 «Смехопанорама»
09.45 «В мире животных»
10.15 Сериал «И падает 

снег...»
12.20 Местное время. 

Вести-Москва
12.30 «Вся Россия»
12.40 «Баадур Цуладзе. Я 

вспоминаю»
13.35 «Аншлагу - 25». 

Большой юбилейный 
вечер

18.00 Вести недели
19.30 Х/ф «В ожидании 

весны»
21.25 «Воскресный 

вечер»
23.15 Х/ф «Приговор»
01.00 Х/ф «Майские 

звезды»
02.35 «Снежный человек. 

Последние очевидцы»
03.20 «Городок». Дайд-

жест

НТВ-МИР
06.00, 08.00, 11.00, 14.00 

«Сегодня»
06.20 «Сказки Баженова»
06.50 «Первая передача». 

Автомобильная про-
грамма

07.20 «Их нравы»
08.20 «Едим дома!»
08.55 «Эксклюзив» «Лиш-

ний билетик... Сергей 
Гармаш - Леонид 
Ярмольник» 2 часть

09.25 «Чудо техники» с 
Сергеем Малозёмовым

09.55 «Дачный ответ»
11.25 «Своя игра». Про-

должение
12.10 Сериал «»Возвраще-

ние Мухтара-2». «Уроки 
музыки», «Граната»

14.25 «Развод по-русски»
15.20 «И снова здрав-

ствуйте!»
16.20 «Золотая пыль»
17.00 «Сегодня. Итоговая 

программа» с Кирил-
лом Поздняковым

18.00 «Чистосердечное 
признание»

18.50 «Центральное 
телевидение. Информа-
ционно-развлекатель-
ный воскресный канал. 
«ЦТ. Главное»

19.40 «ЦТ. Откровения»
20.35 «ЦТ. Вечернее»
21.15 Сериал «Проснёмся 

вместе?». «Имеет значе-
ние», «Первый раз»

23.05 Х/ф «Чёрный 
квадрат»

01.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор 
за неделю»

02.00 «Кремлёвские 
похороны. Андрей Вы-
шинский»

02.55 «Спето в СССР» 
«Нежность»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тегеран-43». 2 с.
07.25 «Смак»
08.00 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. 

ПИН-код»
08.50 «Здоровье»
10.10 «Непутевые за-

метки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 Среда обитания. 

«Вкусная химия»
13.20 Х/ф «Семь нянек»
14.55 «Тайные знаки конца 

света»
16.00 «Большие гонки. 

Братство колец»
17.40 Х/ф «12»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Настя»
23.15 «Познер»
00.30 Х/ф «1000 долларов в 

одну сторону»
01.55 Х/ф «Выстрел в 

спину»
03.25 Х/ф «Не забудьте вы-

ключить телевизор...»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
02.00, 06.00, 08.00 Новости
02.10 Х/ф «У тихой при-

стани»
03.20 Х/ф «Тегеран-43»
04.35 «Служу Отчизне!»
05.00 «Здоровье»
06.15 «Непутевые за-

метки»
06.30 «Пока все дома»
07.15 Фазенда
07.45 «Смешарики. 

ПИН-код»
08.15 Среда обитания
09.05 Х/ф «Семь нянек»
10.25 Х/ф «Мышеловка»
12.00 «Тайные знаки конца 

света»
12.55 «Большие гонки. 

Братство колец»
14.15 Х/ф «12»
17.00 Воскресное «Время»
18.00 «Настя». Вечернее 

шоу
19.05 «Познер»
20.05 Х/ф «Кейптаунская 

афера»
21.45 Х/ф «Вакансия»
23.00 Х/ф «Только в мюзик-

холле»
00.05 Сериал «Связь»

RTVI
06.00 «Сканер»
07.00, 09.30 «Мультфиль-

мы»
08.00 Х/ф «Без ошейника»
10.00, 03.00 Х/ф «Гроза»
12.00 «Страна и люди»
13.00, 21.00 Х/ф «Здрав-

ствуйте, мы ваша 
крыша!»

15.00 Сериал «Автобус». 
10, 23.30 с. «Богданчик»

16.00 «Арт-навигатор»
16.30, 23.00 «Русский 

акцент» с Еленой 
Мещеряковой. «Иглы 
патриотов»

17.00, 02.00 «Без дураков»
18.00 «Грани недели» С 

Владимиром Кара-
Мурзой

19.00, 05.00 Док.фильм 
«Альтернативная 
история. Красно-белая 
Россия»

20.00 «В Нью-Йорке с 
В.Топаллером»

00.30 Х/ф «Пленники 
удачи»

TBI
07.00, 17.30 Время помнить
07.45 Цивилизация. На-

слаждение и боль
09.00, 14.00 Правдивые 

истории. Храброе 
сердце с.2

09.30 Великие истории 
любви 20 века. Чарльз 
и Уна Чаплин

10.00 Вокруг света 4
11.00 Игра в слова и не 

только
12.00, 19.30 Исторические 

хроники с Николаем 
Сванидзе. Николай 
Старостин

13.00 Здоровая жизнь с 
Ириной Трухачевой

13.30 Деловая кухня
14.30 Вечер с Николаем 

Княжицким
16.30 Вокруг света
18.15 Цивилизация. Наш 

мозг
20.30, 01.00 Итоги с Вах-

тангом Кипиани
21.30, 02.00 Лекции и 

события
23.30 Великие истории 

любви 20 века. Ингрид 
Бергман и Роберто 
Росселлини

00.00 Безумная неделя
04.00 Клипы Jazz с Алексе-

ем Коганом
04.30 Х/ф «Две Зоси» (1)

ТВ ЦЕНТР
03.50 Мультпарад
04.50 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса»
06.15 «Фактор жизни» 6+
06.50 Х/ф «Берегите муж-

чин!» 6+
08.20 «Барышня и кули-

нар» 6+
08.55 «Тайна 25-го кадра». 

Специальный репор-
таж 12+

09.30, 22.05 События
09.45 Х/ф «Свадьба с при-

даным»
12.15 «Приглашает Борис 

Ноткин» 12+
12.50 Московская неделя
13.20 Сериал «Пуаро 

Агаты Кристи». 12+
15.10 Х/ф «Первое правило 

королевы». 12+
19.00 «В центре событий»
20.00 Х/ф «Леон». 16+
22.25 «Временно досту-

пен». Игорь Бутман. 12+
23.25 Х/ф «Человек-ор-

кестр». 12+
01.10 Док.фильм «Москов-

ская паутина». 16+
02.45 «Города мира. Рио-

де-Жанейро» 16+
03.25 «Врача вызывали?» 

16+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
09.00 Х/ф «Русалочка»
10.25 Вокруг смеха
11.55 Док.фильм о кино
12.55 Сериал «Братья 

Карамазовы»
01.05 Х/ф «Али»
02.15 Х/ф «Только после 

вас»
04.00 Х/ф «Тайны мадам 

Вонг»
05.25 Саундтреки

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Комедия 

«Дни ангела» 12+
08.55, 16.55, 00.55 

Мелодрама «Короли и 
королевы» 16+

11.30, 19.30, 03.30 Комедия 
«Шарада» 12+

13.35, 21.35, 05.35 Драма 
«Сталинград» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
04.00, 08.00, 12.00 Х/ф «Ре-

бячий патруль». 12+
05.10, 09.10, 13.10 Муль-

тсериал «Ох и Ах», 
фильм 1. 0+, «Сказка об 
Иване, пане и злыднях» 
12+, «Три панька на 
ярмарке» 12+, «Как 
казаки мушкетерам 
помогали» 12+

06.00, 10.00 Х/ф «Всадник 
без головы». 16+

07.35, 11.35 М/ф «Краше-
ный лис» 6+, «Машень-
кин концерт» 0+

14.00 Х/ф «Князь Удача 
Андреевич». 12+

15.20 Мультсериал «Ох и 
Ах идут в поход» ф.2 0+, 
«В гостях у лета» 6+, «А 
вдруг получится!..» 0+

16.00 М/ф «Приключения 
Буратино». 6+

17.05 М/ф «Братья Лю» 6+, 
«Утенок, который не 
умел играть в футбол» 
0+

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Умирать не 

страшно» 12+
08.00 Х/ф «Патриотическая 

комедия» 16+
10.00 Х/ф «Орландо» 18+
12.00 Х/ф «Прощайте, 

фараоны!» 16+
13.30 Х/ф «Инспектор 

ГАИ» 12+
15.00, 16.30 Х/ф «Дон 

Сезар де Базан» 12+
18.00 Х/ф «Медовый 

месяц» 12+
20.00 Х/ф «Странные 

мужчины Семеновой 
Екатерины» 16+

22.40 Х/ф «Ха-би-ассы» 16+
00.00 Х/ф «Спасите утопаю-

щего» 12+
01.30 Х/ф «Тайна синих 

гор» 12+
03.00, 04.30 Х/ф «Место 

действия» 12+

КИНОКЛУБ
05.00 Х/ф «Соблазн» 18+
07.00 Х/ф «Поцелуйчики» 

12+
09.00, 03.05 Х/ф «Опас-

ности любви» 16+
11.10, 01.20 Х/ф «Порок на 

экспорт» 18+
13.00 Х/ф «Взрыватель» 16+
15.00 Х/ф «Кунг-фу кролик» 

6+
16.30 «Плюс кино» 12+
17.00 Х/ф «Король бойцов» 

16+
19.00 Х/ф «Город бога» 18+
21.10 Х/ф «Парень Икс 

(Человек Икс)» 16+
23.00 Х/ф «В поисках ми-

стера Гудбара» 18+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Человек загадоч-

ный» 12+
05.10 «Утренняя почта» 

12+
05.45, 23.35 Х/ф «Карл 

Маркс. Молодые годы» 
12+

07.00 «Песня-77» 12+
08.00 «Колба времени» 16+
09.00 «Кинопанорама» 

12+
10.00 «До и после ...» 12+
11.10 «Под знаком зодиака. 

Стрелец» 12+
12.50 «Голубые города» 

12+
14.00 Телеспектакль 

«Клоун» 12+
15.30 «Максима. Наталья 

Белохвостикова» 12+
16.00 «Аншлаг» 12+
17.00, 02.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
18.00 «Поле чудес» 12+
19.00 «Музыкальный 

вечер в театре имени Е. 
Вахтангова» 12+

20.30 «Что? Где? Когда?» 
12+

22.00 «Камера смотрит в 
мир» 16+

23.05 «Ритм, ритм, ритм» 
12+

00.50 «Два портрета на 
звуковой дорожке» 12+

03.00 Программа «ТЕМА» 
16+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Дети белой 

богини». 5 с. 16+
19.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала-3». 14 с. «Эф-
фект бумеранга». 16+

20.00 Сериал «Гончие-3». 
ф.3. «Полёт бумеранга». 
3 с. 16+

21.00 Сериал «Семнадцать 
мгновений весны». 
7 с. 0+

22.30 Сериал «Семнадцать 
мгновений весны». 
8 с. 0+

00.00 Сериал «Дети белой 
богини». 6 с. 16+

01.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала-3». 15 с. «Цеп-
ная реакция». 16+

02.00 Сериал «Гончие-3». 
ф.3. «Полёт бумеранга». 
4 с. 16+

TV 1000
02.00 Комедия «Моя пер-

вая свадьба» 12+
04.00 Приключения 

«Гвардейцы короля» 
12+

05.50 Драма «Башни-близ-
нецы» 16+

08.10 Комедия «После 
прочтения cжечь» 16+

10.00 Комедия «Клуб 
первых жен» 12+

12.00 Драма «Наперекор 
судьбе» 12+

14.00 Комедия «Больше, 
чем друг» 16+

16.00 Боевик «Ограбление 
по-итальянски» 12+

18.00 Комедия «Стэпфорд-
ские жены» 12+

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

21.55 Драма «Ловушка» 
16+

23.35 Криминальное ки-
но «Отступники» 16+

«2+2»
08.15 Мультсериал 

«Бен-10. Инопланетная 
сверхсила» (1)

09.35 Журнал Лиги Чемпи-
онов УЕФА 2012-2013

10.15 Улётное видео по-
русски

11.00 Х/ф «Молния» (1)
13.05 Х/ф «Поднять пери-

скоп» (1)
15.05 Х/ф «Капитан Рон» (1)
17.10 Х/ф «Тернер и Хуч» (1)
19.10 Х/ф «Вокруг Света за 

80 дней» (2)
21.30 ПРОФУТБОЛ
22.40 Х/ф «Секреты Лос-

Анджелеса» (2)
02.35 ГАИ. Дорожные 

войны
03.05 Х/ф «Аквариум» (1)

TV1000 ACTION
03.00 Драма «Макбет» 16+
05.00 Боевик «Нападение 

на 13-ый участок» 16+
07.00 Боевик «Вавилон 

н.э.» 12+
09.00 Триллер «Снайпс» 

16+
11.00 Боевик «Во имя 

короля 2» 16+
13.00 Вестерн «Западня» 

16+
15.00 Комедия «Снежный 

человек» 16+
17.00 Боевик «Мститель» 

16+
19.00 Комедия «Тринадца-

тый этаж» 16+
21.00 Фильм ужасов «При-

манки» 18+
23.00 Мягкая эротика 

«Знакомство вслепую» 
18+

00.40 Мягкая эротика 
«Грудастые спасатель-
ницы» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Х/ф «Последний 

уикенд» 16+
03.30 Х/ф «Рулон»
03.40 Х/ф «Стерва» 16+
05.20, 07.10, 16.00, 17.50, 

01.55 «Окно в кино»
05.30, 16.05 Сериал «Но-

вый русский романс» 
16+

06.25, 17.00, 01.00 Сериал 
«И все-таки я люблю» 
16+

07.20 Х/ф «Идиот»
09.20 Х/ф «Пять невест»
11.10 Х/ф «Операция 

«Горгона» 12+
14.15 Х/ф «Домовой» 18+
17.55 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки»
20.05 Х/ф «Будь со мной» 

18+
21.25 Х/ф «Опасно для 

жизни!»
22.55 Х/ф «Агитбригада 

«Бей врага!»

ЮМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

ская академия»
05.25 Смех с доставкой 

домой
07.30 «Бодрое утро»
08.35, 10.50 «Минутка для 

ребенка»
09.00 Мультсериал 

«Злобный»
10.00 Мультсериал «Га-

лактический футбол»
11.00 Мультсериал 

«Сокровища острова 
черепах»

12.00, 18.00 Сериал «От-
чаянные родители»

13.00 «Гуморины из 
торбины»

15.00 «Битва анекдотов»
15.30 «33, 19.00 м2»
16.00 Х/ф «Всегда готовы»
19.40 Сериал «Эленн и 

ребята»
20.40 Х/ф «Богач»

MAXXI-TV
06.30, 17.45, 23.50 

MaxxiМузыка
07.50 «Сбросим лишнее»
08.10 «Сделано руками»
08.50, 18.30 Йога
09.35, 12.20 Союзмуль-

тфильм
10.20 «Джунгли шоу-

бизнеса»
10.55, 21.10 «Выдающиеся 

мужчины»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.50 «5 идей для детской»
13.00, 22.00 «Все про все»
14.20 «Фестиваль «ТВ 

Старт»
15.15 Бутик ТВ
17.15 «Тур-Гламур»
18.00 «Время для себя»
19.05 Х/ф «Много шума из 

ничего»
21.15 «Женские откро-

вения»
22.10 Портретные очер-

ки. Светлана Крючкова
23.05 «КиноМакси»

Неділя, 9 грудня
Cхід 7.47 Захід 15.54
Тривалість дня 8.07

Схід 2.33 
Захід 13.07

ТерезиІнокентій, Ія, Яков
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Телебачення

ПОНЕДІЛОК, 3 грудня ВІВТОРОК, 4 грудня СЕРЕДА, 5 грудня ЧЕТВЕР, 6 грудня П’ЯТНИЦЯ, 7 грудня СУБОТА, 8 грудня НЕДІЛЯ, 9 грудня
СПОРТ 1

06.00 Профилактика
14.10, 04.05 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. ВЭФ - Цмоки 
Минск

16.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Аякс - ПСВ

18.00 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

18.40 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Туров - БК Донецк. LIVE

20.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

21.45 Англия. Обзор Футболь-
ной лиги

22.20 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Химки - Летувос Ритас

00.05 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Будивельник - 
БК Кривбассбаскет

01.55 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 
2012-2013. Кристал Пэлас - 
Брайтон

СПОРТ 2
06.00 Профилактика
14.10 Футбол. Англия. nPower 

Championship. Сезон 
2012-2013. Кристал Пэлас - 
Брайтон

16.05, 02.00 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Локерен - Генк

18.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Твенте 
- АДО

19.55, 03.55 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

21.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Туров - БК Донецк

22.55, 04.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

00.05 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Химки - Летувас Ритас

EUROSPORT
09.30, 13.45 Снукер. Чемпионат 

Британии. День 2. 0+
10.30, 21.00, 00.45 Прыжки 

на лыжах. Кубок мира. 
Куусамо. 0+

11.30 Лыжные гонки. 10км. 
Женщины. 0+

12.15, 19.45 Биатлон. Кубок 
мира. Мужчины. 0+

13.00, 20.15 Биатлон. Кубок 
мира. Женщины. 0+

15.00, 18.00, 22.45 Снукер. 
Чемпионат Британии. День 
3. 0+

18.30, 00.00 Футбол. Евроголы. 
Журнал. 0+

19.15 Теннис. Журнал. 0+
21.45 Вот это да!!! 0+
22.05 Про рестлинг. Обзор 

WWE. 0+
22.35 Про рестлинг. Винтажная 

коллекция. США. 0+
01.45 Снукер. День 3. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 10.00, 22.45, 01.00, 

03.00 Футбол NEWS
06.15, 13.10 Говерла - Динамо. 

Чемпионат Украины
08.15 Металлург З - Металлист. 

Чемпионат Украины
10.25, 15.05, 18.30 Док.сериал 

«Выдающиеся футбольные 
тренеры мира». Р. Михелс

10.50 Реал - Атлетико. Чемпио-
нат Испании

12.45, 18.00 Журнал. Лига 
Чемпионов УЕФА

15.35 Futbol Mundial
16.05 Барселона - Атлетик. 

Чемпионат Испании
19.00 Чемпионат Испании. 

Обзор тура. Премьера
20.00 Чемпионат Италии. 

Обзор тура. Премьера
20.50 Чемпионат Германии. 

Обзор тура. Премьера
21.55 LIVE. Ньюкасл - Уиган. 

Чемпионат Англии
23.55 Чемпионат Англии. 

Обзор тура. Премьера
01.15 Чемпионат Германии. 

Обзор тура
02.15 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
03.15 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
04.15 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
05.15 Программа передач

СПОРТ 1
06.00, 21.35 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Твенте 
- АДО

07.55, 15.30, 23.30 Англия. 
Обзор Футбольной лиги

08.30, 17.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

09.35, 00.05 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Туров - БК Донецк

11.30 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 
2012-2013. Кристал Пэлас - 
Брайтон

13.25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Химки - Летувос Ритас

16.05 Футзал. Чемпионат 
Испании. Рибера Наварра - 
Триман Наварра

19.00 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Киев - БК 
Ферро-ЗНТУ

21.00 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

02.00 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Анжи - ЦСКА

04.10 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Будивельник - 
БК Кривбассбаскет

СПОРТ 2
06.00 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. Туров - БК Донецк
07.40 Гольф. Первый украин-

ский опыт
08.10, 22.25 Футзал. Чемпионат 

Испании. Рибера Наварра - 
Триман Наварра

10.00, 17.55, 04.55 Футбол. 
Англия. Обзор Футбольной 
лиги

10.35 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Анжи - ЦСКА

12.30, 02.15 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

13.40, 20.25, 03.45 Теннис WTА. 
Tournament of Champions 
2012. Болгария, София. Пер-
вый день. Винчи - Хантукова

15.00 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

16.00 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Киев - БК Крив-
бассбаскет

18.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Аякс - ПСВ

21.50, 03.15, 05.25 Футбол. Рос-
сия. Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013. Обзор

00.20 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Твенте 
- АДО

EUROSPORT
09.30, 12.45 Футбол. Евроголы. 

Журнал. 0+
10.15, 00.15 Биатлон. Кубок 

мира. Мужчины. 0+
11.00, 01.00 Биатлон. Кубок 

мира. Женщины. 0+
11.45 Вот это да!!! 0+
13.30 Снукер. Чемпионат 

Британии. День 3. 0+
15.00, 18.00, 20.00, 21.00, 01.45 

Снукер. Чемпионат Брита-
нии. День 4. 0+

19.00 Прыжки на лыжах. Кубок 
мира. Куусамо. 0+

00.00 Автоспорт. GTA. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 00.55, 03.05 Футбол 

NEWS
06.10, 13.00, 17.10, 04.20 Чемпи-

онат Испании. Обзор тура
07.05, 11.00, 14.45, 21.30 Чемпи-

онат Англии. Обзор тура
08.15 Говерла - Динамо. Чемпи-

онат Украины
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20, 14.00, 18.10 Чемпионат 

Италии. Обзор тура
11.55, 16.00, 03.20 Чемпионат 

Германии. Обзор тура
17.00 Street Style
19.00, 21.00 Журнал. Лига 

Чемпионов УЕФА
19.30, 20.45 «Лига Чемпионов: 

обратный отсчет»
20.00 LIVE. Пресс-конференция 

М. Луческу. Лига Чемпионов 
УЕФА

20.30 LIVE. Тренировка ФК 
«Шахтер». Лига Чемпионов 
УЕФА

22.55 Барселона - Атлетик. 
Чемпионат Испании

01.10 Металлург З - Металлист. 
Чемпионат Украины

05.15 Программа передач

СПОРТ 1
06.00 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Аякс - ПСВ

07.55, 23.30 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Обзор

08.30, 03.50 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Локерен - Генк

10.25 Англия. Обзор Футболь-
ной лиги

11.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Астана - Спартак

13.05 Футзал. Чемпионат 
Испании. Рибера Наварра - 
Триман Наварра

14.55, 20.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

16.00 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Анжи - ЦСКА

17.55 Баскетбол. Еврокубок. 
Групповой турнир. Азовмаш 
- Вюрцбург. LIVE

21.00 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

21.40 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Днепр - БК 
Галичина

00.05 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Азовмаш - Калев

02.00 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Спартак - Зенит

05.40 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 
2012-2013. Кристал Пэлас - 
Брайтон

СПОРТ 2
06.00, 02.00 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. ВЭФ - Цмоки 
Минск

07.50 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Спартак - Зенит

09.45, 01.30 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Обзор

10.25, 18.00 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Кристал Пэлас - 
Брайтон

12.20 Футбол. Англия. Обзор 
Футбольной лиги

13.00, 22.30 Теннис WTА. 
Tournament of Champions 
2012. Болгария, София. Пер-
вый день. Ченг - Пиронкова

16.00 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Будивельник - 
БК Кривбассбаскет

19.50 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Анжи - ЦСКА

21.45, 03.45 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

04.20 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Аякс - ПСВ

EUROSPORT
09.30 Автоспорт. GTA. 0+
09.45, 13.30, 15.00, 18.00, 21.00, 

01.15 Снукер. Чемпионат 
Британии. 1/8 финала. 0+

11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. 0+

12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. 0+

12.45 Прыжки на лыжах. Кубок 
мира. Куусамо. 0+

19.10 Конный спорт. 0+
20.30 Олимпийские игры. 

Журнал. 0+
00.00 Теннис. Журнал. 0+
00.30 Вот это да!!! 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 07.55, 02.45, 04.05 Футбол 

NEWS
06.15, 11.00 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
07.00 Чемпионат Германии. 

Обзор тура
08.15 Металлург Д - Днепр. 

Чемпионат Украины
10.00, 15.40, 20.00, 20.45 Футбол 

NEWS. LIVE
10.25, 15.00 «Лига Чемпионов: 

обратный отсчет»
11.50 Ювентус - Милан (Финал 

2002/2003). Лига Чемпионов 
УЕФА. Премьера

16.00 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

17.00 Ювентус - Шахтер. Лига 
Чемпионов УЕФА

19.00 «Один на один с Гамулой». 
А. Кобахидзе. Премьера

19.30, 20.15, 21.00, 22.15, 23.45 
Нiч Лiги Чемпiонiв: головний 
матч

21.30 LIVE. Лучшие моменты 
матчей. Лига Чемпионов 
УЕФА

00.35 Обзор дня. Лига Чемпио-
нов УЕФА. Премьера

02.00 Челси - Нордшелланд. 
Лига Чемпионов УЕФА. 
Премьера

04.25 «Один на один с Гамулой». 
А. Кобахидзе

04.55 Док.сериал «Выдающи-
еся футбольные тренеры 
мира». Р. Михелс

05.20 Программа передач

СПОРТ 1
07.35, 14.10, 23.30 Баскетбол. 

Журнал Суперлиги
08.10, 21.35 Баскетбол. Евро-

кубок. Групповой турнир. 
Азовмаш - Вюрцбург

10.05 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Анжи - ЦСКА

12.00 Бокс. AIBA Youth World 
Boxing Championships 2012. 
Полуфиналы. Первая часть. 
LIVE

15.05 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Спартак - Зенит

17.00 Бокс. AIBA Youth World 
Boxing Championships 2012. 
Полуфиналы. Вторая часть. 
LIVE

19.10, 05.50 Футзал. Чемпионат 
Испании. Рибера Наварра - 
Триман Наварра

21.00 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

00.10 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 
2012-2013. Кристал Пэлас - 
Брайтон

02.05 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Киев - БК Крив-
бассбаскет

03.50 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Твенте 
- АДО

СПОРТ 2
06.10 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. Химки - Летувас Ритас
08.00 Футбол. Чемпионат 

Бельгии. Локерен - Генк
10.00, 15.45 Баскетбол. Журнал 

Суперлиги
10.35, 18.10 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

11.35, 19.10 Баскетбол. Евро-
кубок. Групповой турнир. 
Азовмаш - Вюрцбург

13.30, 21.35 Теннис WTА. 
Tournament of Champions 
2012. Болгария, София. Вто-
рой день. Петрова - Ченг

15.15 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

16.25 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Будивельник - 
БК Ферро-ЗНТУ

21.00 Футбол. Англия. Обзор 
Футбольной лиги

23.15 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

23.55 Экстра-футзал
00.20 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Аякс - ПСВ

02.15 Футзал. Чемпионат 
Испании. Рибера Наварра - 
Триман Наварра

04.10 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 
2012-2013. Кристал Пэлас - 
Брайтон

EUROSPORT
09.30, 13.30 Снукер. Чемпионат 

Британии. 1/8 финала. 0+
11.15 Биатлон. Кубок мира. 

Женщины. 0+
12.00, 19.00 Теннис. Журнал. 0+
12.30, 19.30 Вот это да!!! 0+
15.00, 18.00, 20.00, 21.00, 01.05 

Снукер. Чемпионат Брита-
нии. 1/4 финала. 0+

00.00 Покер. Европейский 
турнир

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 07.55, 02.45 Футбол NEWS
06.15 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
07.10 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
08.15 Шахер - Ювентус. Лига 

Чемпионов УЕФА. Премьера
10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS. LIVE
10.25 Лучшие моменты матчей 

(05.12). Лига Чемпионов 
УЕФА

12.25 Челси - Нордшелланд. 
Лига Чемпионов УЕФА

14.15, 18.15 Обзор дня. Лига 
Чемпионов УЕФА

16.00 Street Style
16.15 Металлист - Байер. Лига 

Европы УЕФА
19.40, 00.00 Путь к Амстердаму
19.50 LIVE. Лучшие моменты 

матчей. Лига Европы УЕФА
22.00 LIVE. Рапид - Металлист. 

Лига Европы УЕФА
00.45 Байер - Русенборг. Лига 

Европы УЕФА. Премьера
03.05 Шахер - Ювентус. Лига 

Чемпионов УЕФА
05.00 Программа передач

СПОРТ 1
07.40, 18.00, 01.45 Гольф. 

European Tour Weekly. Обзор
08.15 Футбол. Россия. Пре-

мьер-Лига. Спартак - Зенит
10.10 Баскетбол. Суперлига 

Украины. БК Днепр - БК 
Галичина

12.00 Бокс. AIBA Youth World 
Boxing Championships 2012. 
Финалы. LIVE

16.05 Баскетбол. Еврокубок. 
Групповой турнир. Азовмаш 
- Вюрцбург

18.30 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

19.05 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

19.45 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Локерен - Генк

21.40 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Блэкберн - Кардифф 
Сити. LIVE

23.50 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Астана - Спартак

02.20 Футзал. Чемпионат 
Испании. Рибера Наварра - 
Триман Наварра

04.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Аякс - ПСВ

СПОРТ 2
06.00 Баскетбол. Еврокубок. 

Групповой турнир. Азовмаш 
- Вюрцбург

07.55, 21.35 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Анжи - ЦСКА

09.50, 17.00, 05.30 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

10.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Аякс - ПСВ

12.25, 23.30 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

13.00, 20.00 Теннис WTА. 
Tournament of Champions 
2012. Болгария, София. 
Второй день. Кириленко - 
Пиронкова

14.35 Футбол. Англия. Обзор 
Футбольной лиги

15.05 Футзал. Чемпионат 
Испании. Рибера Наварра - 
Триман Наварра

17.30 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

18.05, 02.00 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Туров - БК Донецк

00.05 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Блэкберн - Кардифф 
Сити

03.45 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Локерен - Генк

EUROSPORT
09.30 Снукер. Чемпионат Бри-

тании. 1/4 финала. 0+
10.15 Санный спорт. 0+
10.45, 12.30 Биатлон. Кубок 

мира. Мужчины. 0+
11.15, 13.45, 14.15 Горные лыжи. 

Женщины. 0+
15.30, 20.00, 01.15 Биатлон. 

Кубок мира. Женщины. 0+
16.45, 22.00 Снукер. Чемпионат 

Британии. 1/2 финала. 0+
18.00 Прыжки на лыжах. Кубок 

мира. Куусамо. 0+
18.45, 00.15 Прыжки на лыжах. 

Кубок мира. Сочи. Квалифи-
кация. 0+

20.45 Лыжное двоеборье. 
Спринт. 0+

00.00 Конный спорт. 0+
01.00 Автоспорт. GTA. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 07.55, 01.00, 03.10 Футбол 

NEWS
06.10, 12.45, 01.15 Рапид - Ме-

таллист. Лига Европы УЕФА
08.15 Байер - Русенборг. Лига 

Европы УЕФА
10.00, 15.40, 22.10 Футбол 

NEWS. LIVE
10.25 Лучшие моменты матчей. 

Лига Европы УЕФА
12.20 «Один на один с Гамулой». 

А. Кобахидзе
14.40 Обзор матчей. Лига Евро-

пы УЕФА. Премьера
16.00 Челси - Нордшелланд. 

Лига Чемпионов УЕФА
18.00 Street Style
18.10 Обзор матчей. Лига 

Европы УЕФА
19.10 Шахер - Ювентус. Лига 

Чемпионов УЕФА
21.10 Чемпионат Италии. Пре-

дисловие к туру. Премьера
21.40 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру. Пре-
мьера

22.25 LIVE. Эспаньол - Севилья. 
Чемпионат Испании

00.30 Чемпионат Англии. Пре-
дисловие к туру. Премьера

03.25 Эспаньол - Севилья. 
Чемпионат Испании

05.20 Программа передач

СПОРТ 1
06.00 Футбол. Россия. Пре-

мьер-Лига. Анжи - ЦСКА
07.55 Баскетбол. Суперлига 

Украины. БК Будивельник - 
БК Ферро-ЗНТУ

09.55 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Блэкберн - Кардифф 
Сити

11.50 Бадминтон. China 
Masters Шанхай, Китай. 
Финал. Смешанные пары

13.00, 02.00 Баскетбол. Евро-
кубок. Групповой турнир. 
Азовмаш - Вюрцбург

14.55 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Дерби Каунти - Лидс. 
LIVE

17.05 Футзал. Чемпионат Испа-
нии. Интер Мовистар - Эль 
Посо Мурсия

18.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Калев - Красные 
Крылья. LIVE

21.05 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

21.40 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Черкасские 
Мавпы - БК Галичина

23.30 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Дерби Каунти - Лидс

01.25 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

04.10 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Калев - Красные Крылья

СПОРТ 2
06.05 Баскетбол. Суперлига 

Украины. БК Будивельник - 
БК Крывбассбаскет

08.00 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 
2012-2013. Кристал Пэлас - 
Брайтон

09.55 Баскетбол. Еврокубок. 
Групповой турнир. Азовмаш 
- Вюрцбург

12.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Твенте 
- АДО

14.00 Футзал. Чемпионат Испа-
нии. Интер Мовистар - Эль 
Посо Мурсия LIVE

16.00, 02.05 Теннис WTА. 
Tournament of Champions 
2012. Болгария, София. 
Третий день. Петрова - 
Кириленко

19.05 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Дерби Каунти - Лидс

21.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Калев - Красные Крылья

22.55 Футзал. Чемпионат Испа-
нии. Интер Мовистар - Эль 
Посо Мурсия

00.45, 05.20 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

01.30 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

05.00 Экстра-футзал

EUROSPORT
09.30, 20.15 Лыжное двоеборье. 

Спринт. 0+
10.15, 12.15 Горные лыжи. 

Женщины. 0+
10.45, 14.30 Горные лыжи. 

Мужчины. 0+
11.45, 15.00 Прыжки на лыжах. 

Кубок мира. Сочи. Квалифи-
кация. 0+

13.45 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. 0+

15.45, 02.15 Биатлон. Кубок 
мира. Женщины. 0+

16.45, 00.00 Прыжки на лыжах. 
Кубок мира. Сочи. HS 106. 0+

18.45, 21.45 Снукер. Чемпионат 
Британии. 1/2 финала. 0+

01.00 Фигурное катание. 
Финал. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 23.45, 01.00, 03.10 

Футбол NEWS
06.15 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру
06.45, 12.20, 16.30 Чемпионат 

Англии. Предисловие к туру
07.15 Futbol Mundial. Премьера
07.45, 14.50 Предисловие к 

Ман Сити - МЮ. Чемпионат 
Англии

08.15 Эспаньол - Севилья. 
Чемпионат Испании

10.00, 15.00, 17.45, 19.45, 21.45 
Футбол NEWS. LIVE

10.25 Рапид - Металлист. Лига 
Европы УЕФА

12.50 Шахер - Ювентус. Лига 
Чемпионов УЕФА

15.15 Обзор дня. Лига Чемпио-
нов УЕФА

16.55 LIVE. Арсенал - Вест Бром-
вич. Чемпионат Англии

18.55 LIVE. Аталанта - Парма. 
Чемпионат Италии

20.55 LIVE. Вальядолид - Реал. 
Чемпионат Испании

22.55 LIVE. Осасуна - Валенсия. 
Чемпионат Испании

01.15 Арсенал - Вест Бромвич. 
Чемпионат Англии

03.25 Аталанта - Парма. Чемпи-
онат Италии

05.20 Программа передач

СПОРТ 1
06.05 Футбол. Россия. Пре-

мьер-Лига. Спартак - Зенит
08.00 Экстра-футзал
08.35 Бадминтон. China 

Masters Шанхай, Китай. 
Финал. Женщины. Пары

09.35, 03.50 Футзал. Чемпионат 
Испании. Интер Мовистар - 
Эль Посо Мурсия

11.25 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Зенит - Анжи 
. LIVE

13.30, 00.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Калев - Красные 
Крылья

15.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Бреда - 
Фейенорд. LIVE

17.25 Теннис АТР. St Petersburg. 
Россия. Финал. Клижан - 
Фонини

18.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Летувос Ритас - БК До-
нецк. LIVE

21.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - 
Твенте

23.00 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Зенит - Анжи

02.45 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

03.15 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

СПОРТ 2
06.00 Баскетбол. Суперлига 

Украины. БК Киев - БК Крыв-
бассбаскет

07.55 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Дерби Каунти - Лидс

09.45 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Калев - Красные Крылья

11.40 Теннис WTА. Tournament 
of Champions 2012. Болга-
рия, София. Третий день. 
Возняки - Хантукова

14.50, 19.30 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

15.30, 02.10 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Зенит - Анжи

17.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - 
Твенте LIVE

20.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Бреда - 
Фейенорд

22.00 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Летувос Ритас - БК 
Донецк

23.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - 
Твенте

01.45 Гольф. Первый украин-
ский опыт

04.05 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Блэкберн - Кардифф 
Сити

EUROSPORT
09.30, 13.45, 20.00, 01.00 Прыж-

ки на лыжах. Кубок мира. 
Сочи. HS 106. 0+

10.15 Горные лыжи. Мужчины. 
0+

11.30 Горные лыжи. Женщины. 
0+

12.15 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. 0+

15.45, 01.45 Биатлон. Кубок 
мира. Женщины. 0+

17.00, 21.00, 22.00 Снукер. Чем-
пионат Британии. Финал. 0+

19.15 Керлинг. Чемпионат Ев-
ропы. Швеция. Женщины. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 22.45, 00.00, 02.10 

Футбол NEWS
06.15 Осасуна - Валенсия. 

Чемпионат Испании
08.15 Вальядолид - Реал. 

Чемпионат Испании
10.00, 15.00, 16.15, 17.40, 20.45 

Футбол NEWS. LIVE
10.25 Журнал. Лига Чемпионов 

УЕФА. Премьера
10.50, 15.20 Предисловие к 

Ман Сити - МЮ. Чемпионат 
Англии

11.00 Док.сериал «Выдающи-
еся футбольные тренеры 
мира». А. Сакки. Премьера

11.30 Futbol Mundial
11.55, 04.45 «Один на один с 

Гамулой». А. Кобахидзе
12.25 Журнал. Лига Чемпионов 

УЕФА
12.55 LIVE. Леванте - Мальорка. 

Чемпионат Испании
15.25 LIVE. Ман Сити - МЮ. 

Чемпионат Англии
17.30 Street Style
17.55 LIVE. Вест Хем - Ливер-

пуль. Чемпионат Англии
19.55 LIVE. Атлетико - Депорти-

во. Чемпионат Испании
21.55 LIVE. Бетис - Барселона. 

Чемпионат Испании
00.15 Ман Сити - МЮ. Чемпио-

нат Англии
02.25 Вест Хем - Ливерпуль. 

Чемпионат Англии
04.20 Док.сериал «Выдающи-

еся футбольные тренеры 
мира». А. Сакки

05.10 Программа передач
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Звіт про виконання бюджету Довгинцівського району за 9 місяців 2012 року
Протягом 9 місяців 2012 року до районного бюджету 

надійшло коштів у сумі 57 666,4 тис. грн. (100,4 % до пла-
нових показників), у тому числі доходів загального фонду 
бюджету – 57 528,9 тис. грн., спеціального фонду – 137,5 
тис. грн. В порівнянні з 2011 роком надійшло на 9 016,3 
тис. грн. більше або на 18,5 %.

За 9 місяців 2012 року районним бюджетом отримано 
субвенцій та дотацій у сумі 51 893,5 тис. грн. – 100 %. В по-
рівнянні з відповідним періодом минулого року міжбю-
джетних трансфертів надійшло на 3 756,8 тис. грн. біль-
ше або на 7,8 %.

За власними та закріпленими доходами надійшло 
5 635,4 тис. грн. при планових показниках 5 363,2 тис. 
грн., виконання складає 105,1 %.

До спеціального фонду районного бюджету на-
дійшло 137,5 тис. грн. надходжень або 87,6 % до уточ-
неного річного плану. В порівнянні з минулим роком на-
дійшло до спеціального фонду на 16,6 тис. грн. (або на 
13,7 %) більше.

Видатки загального фонду районного бюджету 
склали 56 607,4 тис. грн., або 98,1 % до плану (57 680,1 
тис. грн.). В порівнянні з відповідним періодом минуло-
го року видатки збільшилися на 8 643,5 тис. грн. або на 
18,0 %.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями 
за 9 місяців 2012 року спрямовано 8 469,9 тис. грн., що 
становить 82,2 % від загальної суми видатків без ураху-
вання сум субвенцій на державні допомоги. В порівнянні 
з минулим роком виплати на заробітну плату збільшили-
ся на 1 305,7 тис. грн. або на 18,2 %. Витрати на меди-
каменти і харчування профінансовані стовідсотково до 
плану відповідно 4,6 тис. грн. та 52,7 тис. грн.

Установами бюджетної сфери, що утримуються за ра-
хунок коштів районного бюджету, протягом 9 місяців 
2012 року сплачено за спожиті теплоенергоносії – 
536,5 тис. грн. В порівнянні з минулим роком видатки 
на оплату за теплоенергоносії збільшилися на 216,1 тис. 
грн. або на 67,4 %.

Видатки спеціального фонду районного бюдже-
ту склали 395,2 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку 
– 263,2 тис. грн.

Стан виконання районного бюджету за 9 місяців 2012 
року в розрізі основних галузей характеризується:

У галузі «Освіта»
За рахунок субвенції з державного бюджету протягом 

9 місяців 2012 року на утримання шести прийомних сімей 
та одного будинку сімейного типу спрямовано 327,2 тис. 
грн. або 96,0 % від планових призначень (у тому числі по-
гашено кредиторську заборгованість, яка утворилася на 
01.01.2012 у сумі 3,5 тис. грн.).

У галузі «Соціальний захист населення»
Щодо соціального захисту населення при плані 49 558,0 

тис. грн. виконання складає 49 226,4 тис. грн. – 99,3 % .
За рахунок субвенцій з державного бюджету 

місцевим бюджетам виконання програм соціально-
го захисту населення становить 46 088,9 тис. грн., а саме:

– КФК 090203 «Інші пільги ветеранам війни, особам, на 
яких поширюється чинність Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, 
які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам 
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, 
особам, які мають особливі трудові заслуги перед Бать-
ківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (заги-
блих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Бать-
ківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабі-
літованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок 
репресій або є пенсіонерами» – 112,6 тис. грн. – 76,1 %;

– КФК 090302 «Допомога у зв’язку з вагітністю і полога-
ми» у сумі 534,6 тис. грн. – 100 %;

– КФК 090303 «Допомога на догляд за дитиною віком 
до 3-х років» у сумі 6 168,0 тис. грн. – 100 %;

– КФК 090304 «Допомога при народженні дитини» у 
сумі 24 009,7 тис. грн. – 100 %;

– КФК 090305 «Допомога на дітей, над якими встанов-
лено опіку чи піклування» у сумі 2 910,6 тис. грн. – 97,9 %;

– КФК 090306 «Допомога на дітей одиноким матерям» 
у сумі 6 130,9 тис. грн. – 100 %;

– КФК 090307 «Тимчасова державна допомога дітям» у 
сумі 454,4 тис. грн. – 100 %;

– КФК 090308 «Допомога при усиновленні дитини» у 
сумі 63,9 тис. грн. – 100 %;

– КФК 090401 «Державна соціальна допомога малоза-
безпеченим сім’ям» у сумі 683,8 тис. грн. – 100 %;

– КФК 091300 «Державна соціальна допомога інвалі-
дам з дитинства та дітям-інвалідам» у сумі 5 020,4 тис. 
грн. – 99,7 %.

За рахунок власних коштів районного бюджету 
на соціальний захист населення направлено 240,5 тис. 
грн. – профінансовано стовідсотково до заявки – вико-
нання становить 89,9 %. Це такі видатки, як надання ма-
теріальної допомоги малозабезпеченим громадянам ра-
йону – 25,2 тис. грн. (111 громадян), допомоги на похо-
вання – 22,9 тис. грн. – 68 осіб, допомога онкохворим 
дітям – 46,5 тис. грн. – 155 виплат, адресна допомога на 
придбання 2-ї тонни твердого палива, особам, які відпо-
відно до чинного законодавства мають право на 50 %-у 
знижку його вартості –11,9 тис. грн. (25 осіб), адресна 
допомога на придбання 2-го балону скрапленого газу осо-
бам, які відповідно до чинного законодавства мають пра-
во на знижку його вартості – 0,5 тис. грн. (9 осіб), грошо-
вої компенсації фізичним особам, які надають соціальні 
послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-ін-
валідам, хворим, які не здатні до самообслуговуван-
ня і потребують сторонньої допомоги направлено 106,5 
тис. грн. (881 виплата), заохочення органів самооргані-
зації населення – 26,3 тис. грн. – 274 виплати, поштові 
та банківські послуги – 0,7 тис. грн.

На утримання КУ «Територіальний центр соціаль-
ного обслуговування (надання соціальних послуг) 
у Довгинцівському районі» протягом звітного періо-
ду направлено 2 787,1 тис. грн. – 94,6 % плану видат-
ків звітного періоду. На виплату заробітної плати та 
нарахувань на неї направлено 2 520,6 тис. грн. Видатки 
на харчування, медикаменти та теплоенергоносії профі-
нансовано стовідсотково, згідно з поданими заявками та 
виставленими рахунками. Касові видатки на вищезазна-
чені статті склали: «Медикаменти» – 3,0 тис. грн., «Про-
дукти харчування» – 52,7 тис. грн., «Оплата комунальних 
послуг» – 107,9 тис. грн.

На заходи з молодіжної політики з районного бюдже-
ту протягом звітного періоду направлено 25,2 тис. грн.

У галузі «Культура і мистецтво» всі запланова-

ні районні заходи проведено у повному обсязі. Загальна 
сума фінансування становить 183,6 тис. грн. (99,8 %).

У галузі «Фізична культура і спорт»
Протягом 9 місяців 2012 року на утримання установи 

фізичної культури – Дитячої юнацької спортивної шко-
ли № 9 – за загальним фондом районного бюджету спря-
мовано 871,6 тис. грн. (85,5 % від плану видатків). На 
виплату заробітної плати та нарахувань на неї направле-
но 690,7 тис. грн. або 88,6 відсотків від планових призна-
чень. На оплату за фактично спожиті теплоенергоносії – 
87,3 тис. грн. (78,0 %). Також погашено кредиторську за-
боргованість у сумі 53,6 тис. грн. (у тому числі загальний 
фонд – 0,8 тис. грн., бюджет розвитку – 52,8 тис. грн.). За 
рахунок перерозподілу бюджетних асигнувань здійсне-
но видатки за спеціальним фондом (бюджет розвитку) на 
суму 1,3 тис. грн. (придбано тренажер).

На проведення тренувальних заходів та зма-
гань направлено – 13,9 тис. грн. – 100%.

У галузі «Органи місцевого самоврядування»
Видатки загального фонду на утримання органів місце-

вого самоврядування за звітний період складають 6 182,0 
тис. грн., що становить 90,6 % планових показників.

Видатки захищених статей установи станов-
лять 5 600,00 тис. грн., що складає 90,6 % від загаль-
ної суми фінансування за звітний період, у тому числі:

– оплата праці працівників установи з нарахуваннями 
– 5 258,6 тис. грн.;

– оплата комунальних послуг – 341,4 тис. грн.
Також погашено кредиторську заборгованість у сумі 

117,4 тис. грн. (за загальним фондом – 102,3 тис. грн., бю-
джет розвитку – 15,1 тис. грн.).

Протягом звітного періоду за рахунок коштів спеці-
ального фонду (бюджет розвитку) здійснено придбання 
комп’ютерної та оргтехніки на загальну суму 97,8 тис. грн.

Таким чином, показники районного бюджету 
за 9 місяців 2012 року виконано: за доходами у сумі 
57 666,4 тис. грн., у тому числі: за загальним фондом – 
57 528,9 тис. грн., за спеціальним фондом – 137,5 тис. грн. 
та за видатками у сумі у тому числі: за загальним фондом 
– 56 607,4 тис. грн., за спеціальним фондом – 395,2 тис. 
грн. (у тому числі бюджет розвитку – 263,2 тис. грн.).

Найменування статей План на                                 
2012 рік

у тому числі Уточне-
ний план на               
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у тому числі
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких 

поширюється чинність Закону України «Про ста-
тус ветеранів війни, гарантії їх соціального за-
хисту», особам, які мають особливі заслуги пе-
ред Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та бать-
кам померлих (загиблих) осіб, які мають осо-
бливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам 
праці, особам, які мають особливі трудові за-
слуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) 
та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають 
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, 
жертвам нацистських переслідувань та реабілі-
тованим громадянам, які стали інвалідами вна-
слідок репресій або є пенсіонерами 

123000,00 123000,00 123000,00 147966,39 147966,39 147966,39 147966,39 147966,39 147966,39 112645,97 112645,97 112645,97

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами 640000,00 640000,00 640000,00 640000,00 534560,37 534560,37 534560,37 534560,37
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 ро-

ків 
9000000,00 9000000,00 8572627,00 8572627,00 6168667,03 6168667,03 6167976,95 6167976,95

Допомога при народженні дитини 31000000,00 31000000,00 31000000,00 31000000,00 24009735,89 24009735,89 24009735,89 24009735,89
Допомога на дітей, над якими встановлено опі-

ку чи піклування
3840000,00 3840000,00 3840000,00 3840000,00 2973846,97 2973846,97 2910607,29 2910607,29

Допомога на дітей одиноким матерям 7766613,00 7766613,00 7766613,00 7766613,00 6131427,42 6131427,42 6130927,42 6130927,42
Тимчасова державна допомога дітям 610000,00 610000,00 610000,00 610000,00 454358,59 454358,59 454358,59 454358,59
Допомога при усиновленні дитини 51587,00 51587,00 78960,00 78960,00 63896,60 63896,60 63896,60 63896,60
Державна соціальна допомога малозабезпе-

ченим сім’ям
480000,00 480000,00 880000,00 880000,00 683820,52 683820,52 683820,52 683820,52

Інші видатки на соціальний захист населення 216500,00 216500,00 216500,00 216500,00 153471,00 153471,00 133929,56 133929,56
Інші програми соціального захисту дітей 9900,00 9900,00 12850,00 12850,00 12850,00 12850,00 12850,00 12850,00
Соціальні програми і заходи державних орга-

нів у справах молоді
3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 1900,00 1900,00 1900,00 1900,00

Соціальні програми і заходи державних орга-
нів з питань забезпечення рівних прав та мож-
ливостей жінок і чоловіків

1900,00 1900,00 3400,00 3400,00 2250,00 2250,00 2250,00 2250,00

Соціальні програми і заходи державних орга-
нів у справах сімей

6400,00 6400,00 13900,00 13900,00 8200,00 8200,00 8200,00 8200,00

Територіальні центри соціального обслугову-
вання (надання соціальних послуг)

4064054,00 3964600,00 99454,00 0,00 4067336,00 3967882,00 99454,00 0,00 3059797,65 2945012,00 114785,65 0,00 2871738,17 2787090,18 84647,99 0,00

Виплати грошової компенсації фізичним осо-
бам, які надають соціальні послуги громадянам 
похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хво-
рим, які не здатні до самообслуговування і по-
требують сторонньої допомоги

152300,00 152300,00 152300,00 152300,00 113977,00 113977,00 106559,59 106559,59

Державна соціальна допомога інвалідам з ди-
тинства та дітям-інвалідам

6154400,00 6154400,00 6154400,00 6154400,00 5037237,42 5037237,42 5020419,75 5020419,75

Культура та мистецтво 10000,00 10000,00 190925,00 190925,00 183925,00 183925,00 183625,00 183625,00
Фiзична культура i спорт 1359767,00 1357000,00 2767,00 1418781,00 1363198,00 55583,00 52816,00 1090664,00 1033419,00 57245,00 52816,00 940848,81 885500,81 55348,00 52816,00
РАЗОМ ВИДАТКІВ 74287736,00 74054790,00 232946,00 123000,00 75048890,39 74640392,00 408498,39 298552,39 58143943,92 57680137,21 463806,71 298552,39 57002597,70 56607440,26 395157,44 263231,07

Публічна інформація

грн.

Увага!
На публічне обговорення (оприлюднення) виноситься проект рішення міської ради «Про затвердження Тимчасового порядку щодо встановлення меж зони дії особистого сервітуту під тим-

часовими об’єктами для здійснення підприємницької діяльності» та аналіз його регуляторного впливу на розвиток територіальної громади та бізнес-середовище. Зауваження та пропозиції 
будуть прийматись від громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ, консультативно-дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики у письмовій фор-
мі протягом місяця (крім святкових, вихідних днів), розробниками проекту, а саме: управліннями виконкому міської ради - земельних ресурсів (тел.74-24-33, електронна адреса: v.ground@
kryvyirih.dp.ua) та містобудування і архітектури (тел.92-13-81, електронна адреса: u.architecture@ kryvyirih.dp.ua) та на електронні адреси виконкому міської ради «Інформаційна база» www.
kryvyirih.dp.ua і виконкомів Дзержинської, Довгинцівської, Жовтневої, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської районних у місті рад: dzr_vk@ukrpost.ua, dlg_vk@riad.com.
ua, zhv_vk@ukrpost.ua, ing-vk@ctvnet.dp.ua, saks_1242@ukrpost.ua, trnvk@ukrpost.ua, cg-ispolkom-zag@mg.dp.ua в мережі Інтернет.

КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
Дніпропетровська область

Проект рішення
Про затвердження Тимчасового порядку 
щодо встановлення договору особистого сер-
вітуту під тимчасовими об’єктами для здійс-
нення підприємницької діяльності

З метою оформлення правовстановлюючих до-
кументів на землю під розміщення тимчасових 
об’єктів торговельного, побутового, соціально-
культурного чи іншого призначення, запобігання 
проявам недобропорядної конкуренції в сфері гос-

подарської діяльності, раціонального використан-
ня земель комунальної власності; відповідно до 
Земельного та Цивільного кодексів України, Зако-
нів України «Про землеустрій», «Про державний зе-
мельний кадастр», «Про регулювання містобудівної 
діяльності», «Про автомобільні дороги», «Про бла-
гоустрій населених пунктів»; керуючись ст.ст. 12, 98-
102 Земельного кодексу України, Законом Украї-
ни «Про місцеве самоврядування в Україні», місь-
ка рада вирішила:

1. Затвердити Тимчасовий порядок щодо вста-
новлення меж зони дії особистого сервітуту під тим-
часовими об’єктами для здійснення підприємниць-

кої діяльності (додаток).
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішен-

ня міської ради від 22.06.2011 №466 «Про затвер-
дження Тимчасового порядку щодо встановлення 
особистого сервітуту під тимчасовими об’єктами 
для здійснення підприємницької діяльності», зі 
змінами, унесеними рішенням міської ради від 
21.11.2011 №794.

3. Управлінням земельних ресурсів, містобуду-
вання і архітектури виконкому міської ради (Бри-
зецький О.Ф., Гнатовський П.П.):

3.1 забезпечити виконання заходів щодо прове-
дення базового, повторного та періодичного відсте-

жень результативності дії рішення відповідно через 
шість місяців, рік та раз на кожні наступні три роки. 
Звіт оприлюднювати в Криворізькій міській кому-
нальній газеті «Червоний гірник» та на офіційно-
му веб-сайті виконкому Криворізької міської ради 
в мережі Інтернет у терміни, визначені чинним за-
конодавством України;

3.2 спільно з управліннями розвитку підприєм-
ництва, відділом з питань внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю виконкому міської ради 
(Рижкова І.О., Полтавець А.А.) забезпечити в стро-
ки, передбачені чинним законодавством України, 
інформування населення міста про зміст рішення.
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4. Контроль за виконанням рішення покласти на 
постійну комісію міської ради з питань регулювання 
земельних відносин, планування та забудови міс-
та, міської комунальної власності (Іванов Ю.О.), ко-
ординацію роботи – на заступника міського голови 
Гальченка А.В.

Додаток до проекту рішення міської ради
Тимчасовий порядок щодо встановлення 

меж зони дії особистого сервітуту під 
тимчасовими об’єктами для здійснення 

підприємницької діяльності
1. Загальні положення
1.1. Тимчасовий порядок щодо встановлення 

меж зони дії особистого сервітуту під тимчасови-
ми об’єктами для здійснення підприємницької ді-
яльності (надалі – Порядок) розроблено відповід-
но до Земельного та Цивільного кодексів України, 
кодексу України "Про адміністративні правопору-
шення"; Законів України "Про землеустрій", "Про 
державний земельний кадастр", "Про регулюван-
ня містобудівної діяльності", "Про автомобільні до-
роги", "Про благоустрій населених пунктів", Наказу 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України від 
21 жовтня 2011 року №244 "Про затвердження По-
рядку розміщення тимчасових споруд для прова-
дження підприємницької діяльності", рішень місь-
кої ради від 30.03.2011 №259 "Про обсяг і межі по-
вноважень районних у місті рад та їх виконавчих 
комітетів", 27.07.2011 №514 "Про затвердження По-
ложення про самоврядний контроль за використан-
ням та охороною земель у м. Кривому Розі".

1.2. У Порядку наведені нижче терміни вжива-
ються в такому значенні:

паспорт прив’язки тимчасових об’єктів – гра-
фічні та текстові матеріали, що складаються з таких 
документів:

- актуальної схеми прив’язки тимчасових споруд;
- креслення вузлів підключення до інженерних 

мереж згідно з технічними умовами;
- текстових матеріалів з вимогами щодо естетич-

ного вигляду та інженерного забезпечення тимча-
сової споруди з прив’язкою до місцевості групи спо-
руд та кожної споруди окремо;

паспорт групи розташованих поряд тимчасових 
споруд – графічні та текстові матеріали, що склада-
ються з таких документів:

- актуальної схеми прив’язки тимчасових споруд;
- креслення вузлів підключення до інженерних 

мереж згідно з технічними умовами;
- текстових матеріалів з вимогами щодо естетич-

ного вигляду та інженерного забезпечення тимча-
сової споруди з прив’язкою до місцевості групи спо-
руд та кожної споруди окремо;

актуальна схема прив’язки тимчасових споруд – 
графічні матеріали, виконані на топографо-геоде-
зичній основі масштабом 1:500, з прив’язкою тим-
часових споруд до місцевості;

тимчасовий об’єкт торговельного, побутово-
го, соціально-культурного чи іншого призначення 
для здійснення підприємницької діяльності – одно-
поверхова споруда, що виготовляється з полегше-
них конструкцій з урахуванням основних вимог до 
споруд, визначених технічним регламентом буді-
вельних виробів, будівель і споруд, і встановлюєть-
ся тимчасово, без улаштування фундаменту;

технічна документація із землеустрою щодо 
встановлення меж зони дії особистого сервітуту 
– сукупність нормативно-правових, економічних, 
технічних, погоджувальних документів щодо об-
ґрунтування заходів з використання та охорони час-
тини чужої земельної ділянки для розміщення за 
згодою власника (користувача) тимчасової споруди 
для здійснення підприємницької діяльності;

особистий сервітут – право на обмежене плат-
не або безоплатне користування частиною чужої зе-
мельної ділянки, оформлене договором між осо-
бою, яка вимагає його встановлення, та власником 
(користувачем) земельної ділянки.

2. Порядок оформлення особистого сервіту-
ту під тимчасовими об’єктами для здійснен-
ня підприємницької діяльності

2.1. Особистий сервітут на землю встановлюєть-
ся на підставі затвердженої технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення меж зони його 
дії та відповідного рішення міської ради, а для влас-
ників земельних ділянок – на підставі рішення ви-
конкому міської ради, шляхом укладання договору.

2.2. Для отримання погодження на розміщення 
тимчасового об’єкта, суб’єкт господарювання на-
дає через представника управління містобудуван-
ня і архітектури в єдиному дозвільному центрі м. 
Кривого Рогу або фахівця відділу дозвільно-пого-
джувальних процедур виконкому міської ради від-
повідну заяву на ім’я голови архітектурно-містобу-
дівної ради. До заяви додається актуальна схема 
прив’язки тимчасової споруди, виконана суб’єктом 
господарювання, що має ліцензію на виконання 
проектних робіт, на новій або оновленій топогеоде-
зичній основі в М 1:500, яка підлягає розгляду на ар-
хітектурно-містобудівній раді.

2.3 Після отримання позитивного висновку архі-
тектурно-містобудівної ради суб’єкт господарюван-
ня:

2.3.1 отримує технічні умови на приєднання тим-
часової споруди до магістральних чи інших інже-
нерних мереж, забезпечення протипожежного за-
хисту та вимог з енергозбереження;

2.3.2 розробляє паспорт прив’язки тимчасової 
споруди у відповідного суб’єкта господарювання, 
який має ліцензію на виконання проектних робіт, 
відповідно до отриманих технічних умов з ураху-

ванням суміжних землекористувачів;
2.3.3 отримує погодження виконкому районної у 

місті ради за місцем розташування тимчасової спо-
руди, органів державного нагляду та інших уста-
нов (державний заклад "Криворізька міська сані-
тарно-епідеміологічна станція", Криворізьке місь-
ке управління ГУ МНС в Дніпропетровській облас-
ті, управління містобудування і архітектури викон-
кому міської ради, управління Держкомзему у м. 
Кривий Ріг Дніпропетровської області, інженерні 
служби, що надали технічні умови на підключен-
ня до своїх мереж) щодо відповідності паспорта 
прив’язки тимчасової споруди наданим технічним 
умовам, чинному законодавству України, нормам 
і правилам;

2.3.4 у разі розташування тимчасової споруди в 
межах охоронних зон інженерних мереж, отримує 
погодження їх власників або балансо-утримувачів.

2.4. Розроблений та погоджений відповідно до п. 
2.3. Порядку паспорт прив’язки тимчасової споруди 
є підставою для розробки технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж зони дії осо-
бистого сервітуту.

2.5. Суб’єкт господарювання на підставі паспор-
та прив’язки замовляє землевпорядній організації, 
що має відповідну ліцензію, (на свій розсуд) техніч-
ну документацію із землеустрою, зазначену в п. 2.4 
Порядку. Паспорт прив’язки з усіма погоджуваль-
ними документами є невід’ємною частиною цієї до-
кументації.

2.6. Розроблена землевпорядною організацією 
технічна документація із землеустрою щодо вста-
новлення меж зони дії особистого сервітуту підля-
гає обов’язковому погодженню з управлінням міс-
тобудування і архітектури виконкому міської ради 
та управлінням Держкомзему у м. Кривий Ріг Дні-
пропетровської області. Погодження надається за-
значеними установами у формі висновку в тер-
мін не пізніше 5 робочих днів з моменту звернен-
ня суб’єкта господарювання до представників цих 
установ у єдиному дозвільному центрі м. Криво-
го Рогу.

2.7. Після розробки та погодження технічної до-
кументації із землеустрою суб’єкт господарюван-
ня подає через представника управління земель-
них ресурсів виконкому міської ради в єдиному до-
звільному центрі м. Кривого Рогу або фахівця відді-
лу дозвільно-погоджувальних процедур виконкому 
міської ради заяву на ім’я міського голови щодо її 
затвердження та надання дозволу на вкладання до-
говору особистого сервітуту для розміщення тимча-
сової споруди. До заяви додається перший примір-
ник технічної документації.

2.8. Міська рада протягом місяця після реєстра-
ції документів приймає рішення про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо вста-
новлення меж зони дії особистого сервітуту та укла-
дання договору особистого сервітуту під розміщен-
ня тимчасового об’єкта (у разі наявності правоуста-
новчих документів на земельну ділянку прийма-
ється рішення виконкому міської ради про розмі-
щення тимчасової споруди).

2.9. Підставами для відмови в прийнятті рішення 
про затвердження технічної документації із земле-
устрою та вкладання договору особистого сервітуту 
для розміщення тимчасового об’єкта є:

2.9.1 неподання в повному обсязі документів, 
необхідних для прийняття рішення;

2.9.2 негативні висновки служб, установ і органі-
зацій, що розглядали паспорт прив’язки та техніч-
ну документацію;

2.9.3 виявлення недостовірних відомостей у по-
даних документах;

2.9.4 порушення суб’єктом господарювання умов 
раніше вкладених договорів сервітуту.

2.10. У разі виявлення підстав для відмови в при-
йнятті рішення, управління земельних ресурсів ви-
конкому міської ради супровідним листом повертає 
суб’єкту господарювання технічну документацію на 
доопрацювання.

2.11. Умови договору особистого сервітуту визна-
чаються міською радою. Розмір плати за таким до-
говором не може перевищувати або бути меншим 
за розмір орендної плати для зазначеної земельної 
ділянки, встановлений Податковим кодексом Укра-
їни.

2.12. Договір особистого сервітуту вкладаєть-
ся між міською радою (розпорядником земель ко-
мунальної власності) та суб’єктом господарювання 
(сервітуарієм) за формою, визначеною цим Поряд-
ком (додаток).

2.13. Підготовку договору особистого строкового 
сервітуту за встановленою формою здійснює управ-
ління земельних ресурсів виконкому міської ради в 
термін, що не перевищує 10 робочих днів з момен-
ту надання суб’єктом господарювання невід’ємних 
частин договору.

2.14. Суттєвими умовами договору є:
2.14.1 опис місця розташування з визначенням 

меж дії особистого сервітуту на плані (схемі) зе-
мельної ділянки;

2.14.2 об’єм права особистого сервітуту;
2.14.3 строк дії договору сервітуту;
2.14.4 плата за земельний сервітут.
У договорі особистого сервітуту можуть бути 

встановлені обтяження у вигляді ремонту й утри-
мання в належному стані закріпленої території 
(тротуару, проїзду, зелених насаджень та ін.), при-
леглої до меж зони дії особистого сервітуту.

2.15. Договір особистого сервітуту підлягає дер-
жавній реєстрації відповідно до законодавства 
України.

2.16. За Порядком здійснюється оформлення до-

говорів сервітуту для розміщення тимчасових спо-
руд, власники яких втратили право на продовжен-
ня договорів оренди земельних ділянок, але продо-
вжують сплачувати орендну плату в повному обся-
зі та дотримуються вимог земельного законодав-
ства України.

Таким суб’єктам господарювання при зверненні 
до міської ради щодо оформлення особистого сер-
вітуту до заяви необхідно додавати довідку подат-
кового органу про відсутність заборгованості з пла-
ти за землю.

3. Порядок установлення тимчасових спо-
руд для здійснення підприємницької діяльнос-
ті

3.1. Суб’єкт господарювання, що вклав з міською 
радою договір особистого сервітуту та здійснив його 
державну реєстрацію, звертається до виконкому 
районної у місті ради за місцем майбутнього розта-
шування тимчасової споруди з повідомленням про 
намір здійснити роботи щодо її встановлення. До 
повідомлення додається календарний графік вико-
нання зазначених робіт з терміном їх початку не ра-
ніше 5 календарних днів з моменту надання пові-
домлення.

3.2. Виконком районної у місті ради протягом 5 
робочих днів розглядає календарний графік та, у 
разі відсутності зауважень, погоджує його.

3.3. У разі наявності суттєвих зауважень до тер-
мінів та способів виконання робіт, сторони шляхом 
переговорів приймають узгоджене рішення щодо 
остаточних термінів їх початку та завершення.

3.4. Контроль за розміщенням тимчасових спо-
руд у відповідності до паспорта прив’язки та техніч-
ної документації із землеустрою здійснюється ви-
конкомами районних у місті рад.

4. Порядок демонтажу тимчасової споруди 
для здійснення підприємницької діяльності

4.1. У разі закінчення строку дії договору серві-
туту та небажання суб’єкта господарювання понов-
лювати його на новий термін, розірвання догово-
ру з причин і в спосіб, визначені умовами догово-
ру та чинним законодавством України, анулюван-
ня паспорта прив`язки, самовільного встановлення 
тимчасової споруди, вона підлягає демонтажу від-
повідно до Наказу Міністерства регіонального роз-
витку, будівництва та житлово-комунального гос-
подарства України від 21 жовтня 2011 року №244 
"Про затвердження Порядку розміщення тимчасо-
вих споруд для провадження підприємницької ді-
яльності".

4.2. У випадку розміщення тимчасової спо-
руди (групи споруд) з відхиленням від паспор-
та прив`язки та технічної документації із земле-
устрою, самовільної зміни власником її призначен-
ня та в інших випадках, передбачених законодав-
ством України, така тимчасова споруда також під-
лягає демонтажу.

4.3. Згідно з наданими повноваженнями, викон-
коми районних у місті рад створюють районні по-
стійно діючі комісії з упорядкування розміщення 
тимчасових об`єктів для здійснення підприємниць-
кої діяльності (надалі – комісія). Комісію очолює за-
ступник голови районної у місті ради, до компетен-
ції якого віднесені повноваження щодо здійснення 
самоврядного контролю за охороною та раціональ-
ним використанням земель. Методичну та консуль-
таційну допомогу в роботі комісій надають управ-
ління земельних ресурсів та містобудування і архі-
тектури виконкому міської ради.

4.4. Під час обстеження об`єкта членами комісії 
складається акт обстеження стану та дотримання 
вимог законодавства України у сфері благоустрою 
(надалі – акт обстеження). Він має містити такі дані:

- дата, час обстеження, адреса об’єкта, його роз-
ташування та прив`язка до існуючих нерухомих 
об`єктів;

- опис тимчасового об`єкта для здійснення під-
приємницької діяльності (геометричні параметри, 
матеріал, наявність підключення до мереж елек-
тро- та водопостачання), перелік візуально вияв-
лених недоліків, пошкоджень з обов`язковою фо-
тофіксацією;

- висновок про правомірність підключення 
об`єкта до інженерних мереж;

- наявність правовстановлюючих документів на 
розміщення споруди;

- інші відомості, що мають значення для скла-
дання загального висновку відносно дотримання 
суб’єктом господарювання вимог законодавства 
України у сфері благоустрою та земельних відносин.

4.5. Акт обстеження розглядається на засіданні 
комісії, що відбувається протягом 5 робочих днів 
з дня обстеження. Комісія робить висновки щодо 
можливості подальшого розміщення та функціону-
вання тимчасової споруди й, у разі необхідності, на-
дає рекомендації суб’єкту господарювання віднос-
но усунення виявлених недоліків. Акт обстеження 
затверджується головою комісії.

4.6. Засідання комісії проводиться в присутнос-
ті суб’єкта господарювання або уповноваженої ним 
особи, який (яка) під особистий підпис ознайомлю-
ється зі змістом акта обстеження та отримує його. 
У разі, якщо суб’єкт господарювання був завчасно 
та належним чином повідомлений про час і місце 
засідання комісії, але на засідання не з’явився, акт 
обстеження направляється йому рекомендованим 
листом з повідомленням. У акті робиться відмітка 
"на засідання комісії не з’явився", яка скріплюєть-
ся підписом голови (заступника голови) та одного з 
членів комісії.

4.7. У визначений актом обстеження термін упо-
вноважений член комісії перевіряє виконання 
суб’єктом господарювання рекомендацій комісії та 

в письмовій формі інформує її голову.
4.8. За результатами розгляду інформації упо-

вноваженого члена комісії її голова приймає рішен-
ня щодо застосування подальших заходів впливу та 
надає відповідні доручення посадовим особам ви-
конкому районної у місті ради. На черговому засі-
данні комісії інформує її членів про надані доручен-
ня.

4.9. У разі виявлення в ході обстеження самовіль-
но розміщеної тимчасової споруди для здійснення 
підприємницької діяльності, комісія пропонує влас-
нику в 3-денний термін демонтувати її та привести 
земельну ділянку до стану, придатного для подаль-
шого використання. Одночасно посадовою особою, 
визначеною Кодексом України про адміністративні 
правопорушення, складається протокол про адмі-
ністративне правопорушення у сфері благоустрою 
та виноситься на розгляд адміністративної комісії 
виконкому районної у місті ради. Комісія надсилає 
акт обстеження власникам та балансоутримувачам 
інженерних мереж з метою вивчення ними питан-
ня відключення тимчасового об`єкта від інженер-
них мереж водо-, тепло-, газо-, електропостачан-
ня (у разі необхідності). Роботи з відключення спо-
руди від інженерних мереж виконуються коштом її 
власника.

4.10. Власник самовільно розміщеного тимчасо-
вого об`єкта для здійснення підприємницької ді-
яльності на підставі акта обстеження виконує влас-
ним коштом його демонтаж та проводить віднов-
лення порушеного благоустрою. За результата-
ми демонтажу комісія складає відповідний акт з 
обов’язковою фотофіксацією.

4.11. У разі невиконання власником вимог акта 
обстеження, комісія у 3-денний термін готує висно-
вок про необхідність демонтажу об`єкта.

4.12. Висновок комісії є підставою для демонта-
жу самовільно розміщеного тимчасового об`єкта 
для здійснення підприємницької діяльності.

4.13. Демонтаж споруди та відновлення благо-
устрою незаконно зайнятої ділянки здійснюєть-
ся власником споруди, його коштом та в терміни, 
визначені висновком про необхідність демонтажу 
об’єкта.

4.14. У разі якщо власник споруди не відомий або 
відмовляється від демонтажу споруди та не вживає 
заходів щодо реалізації вимог висновку про необ-
хідність виконання комплексу робіт з її демонтажу, 
ці роботи виконуються коштом міського бюджету 
з подальшим відшкодуванням усіх витрат власни-
ком, винним у незаконному розміщенні тимчасової 
споруди, в порядку, передбаченому діючими зако-
нодавчими нормами.

4.15. Виконавець (виконавці) комплексу робіт 
з демонтажу незаконно встановленої тимчасової 
споруди визначається головним розпорядником 
коштів міського бюджету, до компетенції якого від-
несені ці повноваження, у порядку, встановленому 
законодавством України про здійснення державних 
закупівель.

4.16. Демонтований об`єкт вивозиться на тери-
торію підприємства, що здійснило демонтаж, на 
зберігання з відповідним оформленням докумен-
тів згідно з чинним законодавством України. Під-
приємство не несе відповідальності за пошкоджен-
ня споруди, що неминуче виникли при виконанні 
комплексу робіт з її демонтажу.

4.17. Якщо власник споруди відомий, комісія 
протягом 2 робочих днів з моменту демонтажу над-
силає йому рекомендованим листом з повідомлен-
ням про вручення або надає особисто повідомлен-
ня про демонтаж об`єкта, місце його тимчасового 
зберігання, суму коштів, що підлягає відшкодуван-
ню за демонтаж та зберігання, з відповідним роз-
рахунком та розміщує цю інформацію в найближчо-
му номері Криворізької міської комунальної газети 
"Червоний гірник" і на офіційному веб-сайті викон-
кому Криворізької міської ради.

4.18. У випадку, коли власник споруди не відо-
мий, комісія протягом 2 робочих днів з моменту де-
монтажу розміщує відповідну інформацію в най-
ближчому номері Криворізької міської комуналь-
ної газети "Червоний гірник" та на офіційному веб-
сайті виконкому Криворізької міської ради.

4.19. Якщо протягом 6 місяців з дати розміщен-
ня інформації від власника не надійде заява про 
повернення демонтованої споруди та ним не бу-
дуть відшкодовані всі витрати міського бюджету, 
пов’язані з виконанням комплексу робіт з її демон-
тажу, такі дії кваліфікуються як відмова від права 
власності на тимчасову споруду для здійснення під-
приємницької діяльності.

4.20. Територіальна громада набуває права влас-
ності на споруду, якщо власник відмовився від неї 
та заявив про це, або вчинив інші дії, що свідчать 
про відмову від права власності, а управління ко-
мунальної власності міста виконкому міської ради 
запроваджує відповідні дії щодо оформлення цьо-
го права згідно з чинним законодавством України.

4.21. Після демонтажу тимчасової споруди комі-
сія в 3-денний термін, у письмовому вигляді, пові-
домляє про це орган, що здійснив державну реє-
страцію договору особистого сервітуту, який, у свою 
чергу, вживає заходи щодо її скасування.

Додаток до Тимчасового порядку
щодо встановлення меж дії особистого сервіту-

ту під тимчасовими об’єктами для здійснення під-
приємницької діяльності

Договір
особистого сервітуту

м. Кривий Ріг        "_____" ___________ 20 р.
Криворізька міська рада (пл. Радянська, 1,  
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м. Кривий Ріг, 50101) в особі секретаря міської 
ради Маляренка Сергія Васильовича, який діє 
на підставі рішення міської ради від 22.12.2010 № 
105, іменована в подальшому “Розпорядник, та
_________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові суб’єкта господарювання, на-
йменування юридичної особи, юридична адреса орендаря

_________________________________
якщо фізична особа, то паспортні дані, реєстраційний номер 

облікованої картки платника податку)
іменований в подальшому “Сервітуарій”, який діє 
на підставі витягу з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № , 
виданого виконкомом Криворізької міської ради р., 
в інтересах якого встановлюється особистий серві-
тут, уклали цей договір про таке.

1. Предмет договору
1.1. “Розпорядник” на підставі рішення міської 

ради від ______ №____ встановлює межі дії осо-
бистого сервітуту щодо частини земельної ділянки 
житлової та громадської забудови, а “Сервітуарій” 
розміщує в цих межах тимчасову споруду
_________________________________

(цільове призначення та мета використання)
1.2. Частина земельної ділянки, щодо якої вста-

новлюється особистий сервітут знаходиться за 
адресою ___________________________
_________________________________

(місцезнаходження)
1.3. “Розпорядник” повинен попередити “Сер-

вітуарія” про будь-які права третіх осіб на належ-
ну йому земельну ділянку, у тому числі про укладе-
ний договір.

2. Об'єкт користування
2.1. Площа частини земельної ділянки, щодо якої 

встановлюється особистий сервітут складає га.
2.2. На частині земельної ділянки, щодо якої вста-

новлюється особистий сервітут розміщені об’єкти:
________________________________ ,

    ( перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд 
та інших об’єктів )

а також інші об’єкти інфраструктури 
_________________________________

(перелік, характеристика і стан лінійних споруд, інших 
об’єктів інфраструктури, у тому числі доріг, майданчиків з твер-

дим покриттям, меліоративних систем, тощо)
2.3. Кадастровий номер частини земельної ді-

лянки, щодо якої встановлюється особистий серві-
тут: _________________.

2.4. Частина земельної ділянки, щодо якої вста-
новлюється особистий сервітут не має недоліків, 
що можуть перешкоджати її ефективному викорис-
танню. Інші особливості об’єкта строкового користу-
вання, які можуть вплинути на договірні відносини, 
відсутні.

3. Строк дії договору
3.1.Договір укладено на ___ роки. Після закін-

чення строку договору “Сервітуарій”, який належ-
но виконував обов’язки відповідно до умов догово-
ру, має за інших рівних умов переважне право по-
новлення його на новий строк. У цьому разі “Сер-
вітуарій” повинен не пізніше ніж за два місяці до 
закінчення строку дії договору повідомити письмо-
во “Розпорядника” про наміри продовжити його 
дію. Поновлення договору здійснюється на підста-
ві ухваленого “Розпорядником” відповідного рі-
шення.

3.2. Порушення "Сервітуарієм" термінів звер-
нення веде до втрати переважного права понов-
лення договору.

4. Розрахунки за договором
4.1. Користування частиною земельної ділян-

ки, щодо якої встановлюється особистий сервітут є 
платним.

4.2. Річна плата за договором вноситься “Сер-
вітуарієм” виключно в грошовій формі незалеж-
но від результатів діяльності “Сервітуарія” в три-
кратному розмірі земельного податку(ст. 288 По-
даткового кодексу України) на підставі витягу (до-
відки) про нормативну грошову оцінку земельної 
ділянки, що виконується управлінням Держком-
зему у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, на 
рахунок управління Держказначейства в ______ 
районі м. Кривого Рогу № _______ код ЄДРПОУ 
_______ , у банку ГУДКУ у Дніпропетровській об-
ласті, МФО ______.

4.3. Зміна банківських реквізитів отримувача не 
є зміною умов договору, тому може здійснюватися 
“Розпорядником” в односторонньому порядку й 
не потребує внесення змін до договору. Про зміни 
цих реквізитів “Розпорядник” повідомляє “Серві-
туарія” у місячний термін через місцеві засоби ма-
сової інформації.

4.4. Плата за договором уноситься щомісяч-
но протягом 30-ти календарних днів, наступних за 
останнім календарним днем звітного місяця. За не-
повний календарний місяць плата за договором 
сплачується за дні фактичного користування зе-
мельною ділянкою.

Строки платежу не є сталими й можуть змінюва-
тися відповідно до вимог чинного законодавства 
України.

4.5. Розмір нормативної грошової оцінки не є ста-
лим і змінюється у зв’язку з проведенням її щоріч-
ної індексації та на підставі інших вимог чинного 
законодавства України. “Сервітуарій” самостійно 
зобов’язується щорічно відповідно до інформації 
управління Держкомзему у м. Кривий Ріг Дніпропе-
тровської області про коефіцієнт індексації грошо-
вої оцінки земель, опублікований в засобах масової 
інформації, здійснювати індексацію грошової оцін-
ки земельної ділянки.

Зміна нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки та її індексація проводиться без унесення 

змін та доповнень до цього договору.
4.6. Обчислення розміру плати за договором здійс-

нюється з урахуванням її цільового призначення та 
коефіцієнтів індексації, визначених законодавством 
за затвердженою Кабінетом Міністрів України фор-
мою, що заповнюється під час укладання або зміни 
умов договору чи продовження його дії.

4.7. Розмір та сума плати за договором перегля-
даються без внесення змін до нього в разі:

- зміни умов господарювання, передбачених до-
говором (включно зі зміною мети використання або 
цільового призначення земельної ділянки);

- зміни (збільшення або зменшення) розмірів 
річної плати за договором, базової вартості 1 кв. м 
земель міста, розмірів земельного податку, підви-
щення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, 
визначених законодавством;

- погіршення стану земельної ділянки, що знахо-
диться в користуванні не з вини “Сервітуарія”, що 
підтверджується документами;

- у інших випадках, передбачених законодав-
ством України та цим договором.

4.8. У разі невнесення плати за договором у ви-
значені строки, справляється пеня, яка нарахову-
ється на суму боргу по платі за договором (включа-
ючи суму штрафних санкцій, за їх наявності) з роз-
рахунку 120 відсотків річних облікової ставки Націо-
нального банку України, діючої на день виникнення 
такого боргу по платі за договором або на день його 
(його частини) погашення, залежно від того, яка з 
величин таких ставок є більшою, за кожний кален-
дарний день прострочення його сплати, включаючи 
день такого погашення.

4.9. “Сервітуарій” (крім громадян) самостійно 
обчислює суму плати за договором щороку за ста-
ном на 01 січня і до 01 лютого поточного року подає 
відповідному органу державної податкової служби 
міста податкову декларацію на поточний рік за фор-
мою, встановленою центральним податковим орга-
ном, з розбивкою річної суми рівними частками за 
місяцями.

5. Умови використання частини земельної 
ділянки, щодо якої встановлений особистий 
сервітут

5.1. Частина земельної ділянки житлової та гро-
мадської забудови, щодо якої встановлено особис-
тий сервітут передається в строкове платне корис-
тування

для розташування тимчасової споруди
(цільове призначення та мета використання)

5.2. Установлення земельного сервітуту не веде 
до позбавлення «Розпорядника» частини земель-
ної ділянки, щодо якої він встановлений, права ко-
ристування та розпорядження нею, або позбавлен-
ня територіальної громади міста, від імені якої діє 
«Розпорядник», права володіти нею.

5.3. Умови збереження стану об’єкта користуван-
ня: “Сервітуарій” зобов’язаний забезпечити збе-
реження стану частини земельної ділянки, щодо 
якої встановлений особистий сервітут, відповідно 
до вимог чинного законодавства України.

6. Умови та строки передачі частини зе-
мельної ділянки, щодо якої встановлений 
особистий сервітут, в строкове користування

Передача «Сервітуарію» частини земельної ді-
лянки, щодо якої встановлено особистий сервітут, 
здійснюється за актом її приймання-передачі, який 
набуває чинності виключно з дати державної реє-
страції цього договору.

7. Умови повернення частини земельної 
ділянки, щодо якої встановлений особистий 
сервітут

7.1. Після припинення дії договору “Сервітуа-
рій” повертає “Розпоряднику” частину земельної 
ділянки, щодо якої встановлений особистий серві-
тут, у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він 
одержав її в користування від “Розпорядника”. У 
разі погіршення корисних властивостей земельної 
ділянки, пов'язаних зі зміною її стану, «Розпоряд-
ник» має право на відшкодування збитків у розмі-
рі, визначеному сторонами.

7.2. Якщо сторонами не досягнуто згоди про роз-
мір відшкодування збитків, спір розв'язується в су-
довому порядку.

7.3. “Сервітуарій” зобов’язаний привести части-
ну земельної ділянки, щодо якої встановлений осо-
бистий сервітут, у придатний для подальшого вико-
ристання стан. Приведення у придатний стан вклю-
чає в себе благоустрій земельної ділянки.

7.4. Неповернення частини земельної ділянки, 
щодо якої встановлено особистий сервітут, не звіль-
няє “Сервітуарія” від унесення плати за догово-
ром за фактичне користування земельною ділян-
кою. Плата за фактичне користування земельною 
ділянкою вноситься у розмірах, визначених розді-
лом “ Розрахунки за договором” цього договору. На-
рахування плати за договором припиняється з дати 
оформлення акта приймання-передачі (повернен-
ня) частини земельної ділянки, щодо якої встанов-
лений особистий сервітут.

7.5. Здійснені “Сервітуарієм” без згоди “Розпо-
рядника” витрати на поліпшення частини земель-
ної ділянки,щодо якої встановлений особистий сер-
вітут, і які неможливо відокремити без заподіяння 
шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.

7.6. Поліпшення стану частини земельної ділян-
ки, щодо якої встановлений особистий сервітут, 
проведені “Сервітуарієм” за письмовою згодою з 
“Розпорядником”, не підлягають відшкодуванню.

7.7. “Сервітуарій” має право на відшкодування 
збитків, заподіяних унаслідок невиконання “Роз-
порядником” зобов'язань, передбачених цим до-
говором. Розмір збитків “Сервітуарія” визнача-

ється на підставі документально підтверджених да-
них. Відшкодування таких збитків здійснюється за 
рішенням суду.

8. Права та обов'язки сторін
8.1.“Розпорядник” має право:
8.1.1 вимагати відшкодування збитків, завданих 

встановленням особистого сервітуту;
8.1.2 в односторонньому порядку збільшити роз-

мір плати за договором у разі збільшення відпо-
відно до законодавства України розміру земельно-
го податку. Це право розпорядника підтверджуєть-
ся у відповідності до ч. 4 ст. 21 Закону України „Про 
оренду землі”, якщо плата за договором за земель-
ну ділянку буде менша за розмір земельного подат-
ку;

8.1.3 вимагати від “Сервітуарія”:
- дострокового припинення дії договору та де-

монтажу тимчасової споруди в разі порушення 
“Сервітуарієм” умов цього договору на підставах і 
в порядку, передбаченому чинним законодавством 
України, зокрема в разі порушення умов викорис-
тання частини земельної ділянки, щодо якої вста-
новлено особистий сервітут, Земельного кодексу 
України, інших нормативних актів;

- використання земельної ділянки за цільовим 
призначенням згідно із договором;

- дотримання екологічної безпеки землекорис-
тування та забезпечення й збереження родючос-
ті ґрунтів, додержання держаних актів, норм і пра-
вил, у тому числі місцевих правил забудови;

- дотримання режиму використання водоохо-
ронних зон, прибережних захисних смуг, зон сані-
тарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особли-
вого режиму використання земель та територій, які 
особливо охороняються;

- своєчасного внесення в повному обсязі плати за 
договором.

8.2. “Розпорядник” зобов’язаний:
8.2.1 передати під розміщення тимчасової спору-

ди частину земельної ділянки, щодо якої встанов-
лено особистий сервітут у стані, що відповідає умо-
вам цього договору;

8.2.2 не вчиняти дій, які перешкоджали б “Серві-
туарію” користуватися тимчасовою спорудою.

8.3. “Сервітуарій” має право:
8.3.1 самостійно вести господарську діяльність у 

межах дії особистого сервітуту з дотриманням умов 
цього договору;

8.3.2 отримувати продукцію та доходи;
8.3.3 після закінчення строку , на який було укла-

дено договір, “Сервітуарій” при належному вико-
нанні обов’язків відповідно до умов договору має 
за інших рівних умов переважне право на його по-
новлення;

8.3.4 ставити питання про припинення господар-
ської діяльності та дострокове розірвання договору.

8.4. “Сервітуарій” зобов’язаний:
8.4.1 приступати до господарської діяльності в 

строки, встановлені цим договором;
8.4.2 використовувати частину земельної ділян-

ки, щодо якої встановлено особистий сервітут, за 
обумовленим цільовим призначенням;

8.4.3 перед унесенням чергового платежу уточ-
нювати в “Розпорядника” платіжні реквізити та 
назву отримувача плати за договором;

8.4.4 виконувати та не порушувати встановлені 
щодо об’єкта користування обмеження (обтяження) 
в обсязі, передбаченому законом або договором;

8.4.5 дотримуватися режиму використання зе-
мель природоохоронного, оздоровчого, рекреацій-
ного та історико-культурного призначення;

8.4.6 у 5 строк після державної реєстрації дого-
вору надати його копію до відповідного органу дер-
жавної податкової служби міста;

8.4.7 систематично сплачувати плату за догово-
ром у повному обсязі та у встановлений ним строк;

8.4.8 утримувати в належному стані об’єкт та 
здійснювати його благоустрій за власні кошти;

8.4.9 забезпечувати збереження, догляд і збіль-
шення наявних зелених насаджень. У разі немож-
ливості їх збереження оформити знесення у відпо-
відності до вимог чинного законодавства України;

8.4.10 забезпечувати виконання вимог ст.48 За-
кону України “Про охорону земель”, Постанов Ка-
бінету Міністрів України від 28.12.2001 №1789 та 
01.08.2006 №1045;

8.4.11 додержуватися правил добросусідства та 
обмежень, пов’язаних з установленням земельних 
сервітутів та охоронних зон;

8.4.12 після закінчення терміну строкового ко-
ристування, при припиненні чи розірванні догово-
ру привести частину земельної ділянки, щодо якої 
встановлено особистий сервітут, у належний для по-
дальшого використання стан та повернути її “Розпо-
ряднику” з оформленням акта приймання-переда-
чі (повернення);

8.4.13 забезпечити, у разі необхідності, доступ до 
будинків і споруд, інженерних комунікацій спеціа-
лістів експлуатаційних служб і представників орга-
нів державного управління та місцевого самовря-
дування, органів нагляду й контролю;

8.4.14 виконувати обов’язки, передбачені Зако-
ном України “Про оренду землі” та іншими право-
вими актами;

8.4.15 у строки, встановлені законодавством 
України, надавати до відповідного органу держав-
ної податкової служби міста розрахунок податкових 
зобов’язань по платі за договором сервітуту;

8.4.16 у разі несплати узгодженої суми подат-
кового зобов’язання протягом граничних строків 
“Сервітуарій” зобов’язаний сплатити штраф згід-
но зі ст. 126 Податкового кодексу України;

8.4.17 відповідно до Закону України “Про каран-

тин рослин” проводити власним коштом заходи зі 
знищення карантинних рослин у межах дії особис-
того сервітуту;

8.4.18 не допускати погіршення екологічного ста-
ну земельної ділянки в межах дії особистого серві-
туту;

8.4.19 у встановленому законодавством поряд-
ку відшкодувати “Розпоряднику” збитки, заподіяні 
"Сервітуарієм" унаслідок його недбалого ставлен-
ня, дії чи бездіяльності, що призвели до технічного 
забруднення території.

8.5. Витрати, пов’язані з оформленням і держав-
ною реєстрацією договору, винесенням меж дії осо-
бистого сервітуту в натуру (на місцевість), здійсню-
ються коштом “Сервітуарія”.

8.6. Особистий сервітут зберігає чинність у разі 
переходу прав на земельну ділянку до інших осіб 
та переходить разом із земельною ділянкою до ін-
шої особи.

8.7. Особистий сервітут здійснюється способом 
найменш обтяжливим для власника земельної ді-
лянки, шодо якої він встановлений.

8.8. Право сервітуту не може бути предметом ку-
півлі-продажу, застави та не може передаватися у 
будь-який спосіб "Сервітуарієм" іншим суб’єктам 
господарювання, фізичним та юридичним особам.

9 . Ризик випадкового знищення або пошко-
дження об'єкта користування чи його частини

Ризик випадкового знищення або пошкодження 
об'єкта користування чи його частини несе “Серві-
туарій” протягом дії договору.

10. Страхування об’єкта користування
Згідно з цим договором об’єкт користування не 

підлягає страхуванню на весь період його дії.
11. Зміна умов договору та припинення 

його дії
11.1. Зміна умов договору здійснюється в пись-

мовій формі за взаємною згодою сторін (окрім 
умов, указаних в розділі "Розрахунки за догово-
ром"). У разі недосягнення згоди щодо зміни умов 
договору, спір розв'язується в судовому порядку.

11.2. Дія договору припиняється в разі:
- закінчення строку, на який його було укладено;
- викупу земельної ділянки для суспільних по-

треб або примусового її відчуження з мотивів сус-
пільної необхідності в порядку, встановленому за-
коном;

- смерті фізичної особи “Сервітуарія”, засуджен-
ня його до позбавлення волі, обмеження його діє-
здатності за рішенням суду.

Договір припиняється також в інших випадках, 
передбачених законодавством України.

11.3. Дія договору припиняється шляхом його ро-
зірвання за:

- взаємною згодою сторін;
- рішенням суду на вимогу однієї зі сторін уна-

слідок невиконання іншою обов'язків, передбаче-
них договором, та внаслідок випадкового знищен-
ня, пошкодження частини земельної ділянки, щодо 
якої встановлено особистий сервітут, які істотно пе-
решкоджають її використанню та з інших підстав, 
визначених законом.

11.4. Розірвання договору в односторонньому 
порядку не допускається.

11.5. Перехід права власності на земельну ділян-
ку до іншої особи не є підставою для зміни умов або 
розірвання договору.

Право особистого сервітуту земельної ділянки в 
разі смерті фізичної особи – “Сервітуарія”, засу-
дження або обмеження її дієздатності за рішенням 
суду переходить до спадкоємців, членів сім’ї “Сер-
вітуарія”. У разі їх відмови або відсутності таких – 
до інших осіб, які використовували цю земельну ді-
лянку разом з “Сервітуарієм” і виявили бажання 
стати сервітуаріями, у разі, якщо це не суперечить 
вимогам Земельного кодексу України та Закону 
України “Про оренду землі”. У такому випадку дого-
вір підлягає переукладанню.

11.6. У разі дострокового розірвання договору з 
ініціативи “Сервітуарія” він відшкодовує “Розпо-
ряднику” суму плати за договором за рік, якщо про-
тягом зазначеного періоду не надійшло пропози-
цій від інших осіб на укладання договору особисто-
го сервітуту в межах його дії.

12. Відповідальність сторін за невиконання 
або неналежне виконання договору

12.1. За невиконання або неналежне виконання 
договору сторони несуть відповідальність відповід-
но до закону та цього договору.

12.2. Сторона, яка порушила зобов'язання, звіль-
няється від відповідальності, якщо вона доведе, що 
це порушення сталося не з її вини.

12.3. “Сервітуарій” несе відповідальність відпо-
відно до Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення за порушення правил щодо бороть-
би з бур’янами в межах дії встановленого особис-
того сервітуту.

12.4. Усі спори, пов’язані з виконанням умов до-
говору, вирішуються в судовому порядку (при не-
можливості досудового врегулювання спорів, що 
виникають при виконанні умов договору).

13. Форс-мажорні обставини
Сторони звільняються від відповідальності за 

часткове або повне невиконання обов’язків за до-
говором, якщо воно відбулося за обставин, які ви-
никли після укладення договору внаслідок невід-
воротних дій надзвичайного характеру, які сторо-
ни не могли ні передбачити, ні попередити вжити-
ми заходами (повінь, пожежа, землетрус, осідан-
ня ґрунту та інші явища природи, а також війна або 
військові дії), та які призвели до неможливості ви-
конання договору.

14. Прикінцеві положення
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Цей договір набирає чинності після підписання 
сторонами та державної реєстрації.

Договір укладено у трьох примірниках, що мають 
однакову юридичну силу. Один з них знаходиться у 
“Розпорядника” – Криворізької міської ради

другий – у “Сервітуарія” _______________
_________________________________

(П.І.Б. суб’єкта господарювання; назва юридичної особи)
третій – у _________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________

(назва органу державної реєстрації за місцем  
розташування земельної ділянки)

Невід'ємними частинами договору є:
- план меж особистого сервітуту ділянки із зазна-

ченням її кадастрового номеру, з відображенням 
обмежень (обтяжень) у її використанні та встанов-
лених земельних сервітутів;

- акт про винесення меж сервітуту в натурі;
- витяг про нормативну грошову оцінку земель-

ної ділянки, виконаний управлінням Держкомзему 
у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області;

- план виносу земельної ділянки у випадках, пе-
редбачених законом;

- акт приймання-передачі частини земельної ді-
лянки, щодо якої встановлено особистий сервітут.

15. Реквізити сторін:
“Розпорядник”   “Сервітуарій”
Криворізька міська рада _________________
50101, Дніпропетровська обл.,  (П.І.Б. суб’єкта господарювання,  
        назва юридичної особи )
м. Кривий Ріг , пл. Радянська,1 _________________
Реєстраційний номер  (паспорт або документ,
облікованої картки платника  який його замінює, серія,
податку 33874388 номер, коли і ким виданий –
 для фізичної особи)
  
 Реєстраційний номер 
 облікованої картки 
 платника податку
С.Маляренко
М.П.   М.П.
  (за її наявності)
Договір зареєстрований у ________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

(назва органу державної реєстрації за місцем розташування  
земельної ділянки)

від «__» ________20 р. № _______________
М. П. _________      ____________________
                      (підпис)  (ініціали та прізвище посадової особи, 
  яка провела державну реєстрацію)

Аналіз регуляторного впливу до проекту 
рішення міської ради "Про затвердження 
Тимчасового порядку щодо встановлення 

меж зони дії особистого сервітуту під 
тимчасовими об’єктами для здійснення 

підприємницької діяльності"
1. Визначення та аналіз проблеми, яку про-

понується розв’язати шляхом державного ре-
гулювання господарських відносин, а також 
оцінка важливості цієї проблеми.

Розміщення тимчасових об’єктів регулюєть-
ся рядом нормативно-правових актів, а саме: Зе-
мельним та Цивільним кодексами України, Зако-
нами України «Про основи містобудування», «Про 
планування і забудову територій», «Про благоу-
стрій населених пунктів», «Про регулювання міс-
тобудівної діяльності», Постановами Кабінету Мі-
ністрів України від 30.03.1994 № 198 «Про затвер-
дження Єдиних правил ремонту і утримання ав-
томобільних доріг, вулиць, залізничних переїз-
дів, правил користування ними та охорони», від 
20.05.2009 № 489 «Про затвердження Порядку на-
дання вихідних даних для проектування об’єктів 
містобудування».

На сьогодні чинним законодавством не достат-
ньо чітко висвітлено питання порядку розміщен-
ня, перенесення та демонтажу тимчасових споруд, 
у тому числі і незаконно встановлених, не сформо-
вано вимоги щодо їх утримання та зовнішнього ви-
гляду.

За умови прийняття цього регуляторного акта 
передбачається підтримання підприємницьких іні-
ціатив шляхом розв’язання проблем розміщення і 
утримання тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності, запобігання проявам 
не добропорядної конкуренції, що мають місце на 
території міста Кривого Рогу.

Запропонований регуляторний акт має вплив 
на суб’єктів господарювання, які здійснюють під-
приємницьку діяльність на території міста Криво-
го Рогу та за її межами (підготовка технічної доку-
ментації).

2. Обґрунтування, чому визначена пробле-
ма не може бути розв’язана за допомогою рин-
кових механізмів і потребує державного регу-
лювання.

Відсутність єдиного порядку щодо встановлен-
ня та демонтажу незаконно встановлених тимча-
сових споруд, часта зміна нормативних актів у га-
лузях землевпорядкування, будівництва та місто-
будування призводять до гальмування розвитку 
малого та середнього бізнесу, створюють підґрун-
тя для збільшення проявів незаконного викорис-
тання земельних ділянок комунальної власності 
під розміщення тимчасових споруд. Якщо ця про-
блема не буде вирішена, це може негативно впли-
нути як на благоустрій міста та утримання в на-
лежному стані території, так і на розвиток еконо-
міки в цілому.

Але загальнодержавне законодавство сприяє 
оформленню договору встановлення меж зони дії 
особистого сервітуту на землю та надає стосовно 
нього правові гарантії.

3. Обґрунтування, чому визначена пробле-
ма не може бути розв’язана за допомогою ді-
ючого регуляторного акта або внесення змін 
до нього

Рішенням міської ради від 22.06.2011 №466, зі 
змінами, затверджено Тимчасовий порядок щодо 
встановлення особистого сервітуту під тимчасови-
ми об’єктами для здійснення підприємницької ді-
яльності.

Відповідно до Закону України "Про регулюван-
ня містобудівної діяльності" центральним органом 
виконавчої влади з питань будівництва, містобуду-
вання та архітектури розроблений порядок розмі-
щення тимчасових споруд для впровадження під-
приємницької діяльності.

З 01 січня 2013 року вступає в дію Закон України 
"Про державний земельний кадастр".

Діючий Тимчасовий порядок не міг в повній мірі 
врахувати вимоги зазначених законодавчих ак-
тів, особливо в частині визначення аспектів поряд-
ку встановлення та демонтажу тимчасових споруд, 
права користування земельними ділянками для 
розміщення тимчасових споруд, оформлення пра-
вовстановлюючих документів, виду та складу тех-
нічної документації із землеустрою й порядку її за-
твердження.

Для розв’язання цих питань, з метою спрощення 
процедур оформлення права на встановлення меж 
зони дії особистого сервітуту під розміщення тим-
часових споруд для здійснення підприємницької 
діяльності та запобігання проявам недобропоряд-
ної конкуренції, міській раді пропонується проект 
рішення "Про затвердження Тимчасового поряд-
ку щодо встановлення меж зони дії особистого сер-
вітуту під тимчасовими об’єктами для здійснення 
підприємницької діяльності". Проект регуляторного 
акту спрямований на підтримку та розвиток підпри-
ємницьких ініціатив: запровадження нових інстру-
ментів залучення інвестицій у господарську діяль-
ність для економічного розвитку міста; визначен-
ня вичерпного переліку документів, необхідних при 
оформленні договору особистого сервітуту.

4. Визначення очікуваних результатів при-
йняття запропонованого регуляторного 
акта, у тому числі здійснення розрахунку очі-
куваних витрат та вигод суб’єктів господа-
рювання, територіальної громади та органів 
місцевого самоврядування внаслідок дії регу-
ляторного акта.

Результати прийняття регуляторного акта будуть 
оцінені за допомогою методу вигод та витрат (та-
блиця 1)

Таблиця 1
Сфера 

впливу
Вигоди Витрати

Терито-
ріальна 
грома-

да  - 

Тимчасові споруди для 
провадження підприєм-
ницької діяльності будуть 
установлені в місцях, зруч-
них для користування;

- усунення передумов не-
законного розміщення тим-
часових споруд;

- створення нових робо-
чих місць;

- покращення соціально-
го забезпечення;

- поліпшення стану на-
вколишнього середовища  

Додатко-
вих витрат 

немає

Суб’єкти 
господа-
рюван-

ня

- Чітка, проста і прозора 
процедура отримання пого-
дження на розробку техніч-
ної документації, її затвер-
дження та оформлення до-
говору особистого сервітуту 
під розміщення тимчасових 
споруд для провадження 
підприємницької діяльнос-
ті;

- збільшення кількос-
ті суб’єктів господарюван-
ня, які впроваджують госпо-
дарську діяльність;

- легалізація окремих ви-
дів підприємницької діяль-
ності;

- підвищення рівня кон-
куренції. 

Витра-
ти робо-
чого часу 
та коштів, 

пов’язаних 
із виконан-
ням вимог 
регулятор-
ного акта

Органи 
місцево-
го само-
вряду-
вання - 

Упорядкування розмі-
щення тимчасових споруд 
для провадження підпри-
ємницької діяльності (не як 
окремих об’єктів, а як торго-
вельних зон) з метою покра-
щання благоустрою міста;

- поповнення дохідної 
частини бюджету, направ-
лених на вирішення про-
грам соціально-економіч-
ного розвитку територіаль-
ної громади міста;

- збільшення залучених 
інвестицій для господар-
ського розвитку міста;

- зменшення обсягів ті-
ньової економіки в місті. 

Додат-
кових ви-

трат немає, 
крім збору 
та обробки 
інформації, 
виконання 
регулятор-
ного акта

Досягнення запропонованим регуляторним ак-
том установлених цілей є можливим із найменши-

ми витратами для всіх учасників.
5. Визначення цілей державного регулюван-

ня
Метою цього регуляторного акта є встановлення 

меж зони дії особистого сервітуту під тимчасовими 
об’єктами для здійснення підприємницької діяль-
ності.

6. Визначення та оцінка всіх прийнятних 
альтернативних способів досягнення визна-
чених цілей, у тому числі тих, які не передба-
чають безпосереднього державного регулю-
вання господарських відносин.

Альтернативними способами досягнення визна-
чених цілей є:

1. Збереження існуючої ситуації. Відсутність чіт-
кого визначення правових основ порядку встанов-
лення та демонтажу тимчасових споруд, оформлен-
ня правовстановлюючих документів на користуван-
ня чужою земельною ділянкою чинять перешкоди 
для планування й забудови, благоустрою терито-
рії міста, породжують недобропорядну конкурен-
цію, що в свою чергу негативно впливає на можли-
вість започаткування та розвиток підприємницької 
діяльності.

2. Заборона розміщення тимчасових споруд та-
кож не може вважатися прийнятною альтернати-
вою, оскільки завдяки їх розміщенню створюються 
нові робочі місця для підприємницької діяльності. 
Це дає додатковий дохід до міського бюджету на со-
ціальні програми та допомогає знизити рівень без-
робіття.

3. Відсутність регуляторного акта не дасть мож-
ливості суб’єктам господарювання розміщувати 
тимчасові споруди для здійснення підприємниць-
кої діяльності, оскільки існуюча законодавча база 
не дає чітко визначеного механізму таких дій.

Крім того, у органів місцевого самоврядування й 
надалі будуть відсутні дієві засоби впливу на недо-
бропорядних підприємців, які порушують чинне за-
конодавство України в частині самовільного вста-
новлення тимчасових споруд.

7. Аргументація щодо переваг обраного спо-
собу досягнення визначених цілей

Досягнення зазначених цілей можливе лише 
завдяки прийняттю проекту рішення міської ради 
"Про затвердження Тимчасового порядку щодо 
встановлення меж зони дії особистого сервіту-
ту під розміщення тимчасових споруд для здій-
снення підприємницької діяльності", оскільки він 
цілком забезпечує законні інтереси громадян, 
суб’єктів господарювання, держави, Криворізької 
міської ради як органу місцевого самоврядуван-
ня та інших суб’єктів правовідносин у питанні роз-
міщення тимчасових споруд; стимулює ефективне 
землекористування на засадах ринкової економі-
ки; забезпечує вдосконалення процедури оформ-
лення документів на встановлення меж дії осо-
бистого сервітуту; чітко встановлює перелік доку-
ментів, необхідних при оформленні договору осо-
бистого строкового сервітуту; регламентується 
часовими параметрами, що стимулює зростання 
підприємницької активності.

Обраний спосіб є актуальним, у повній мірі від-
повідає вимогами Закону України "Про місцеве са-
моврядування в Україні", оскільки за його викорис-
тання досягнення зазначеної мети можливе у най-
більш короткий термін з урахуванням особливос-
тей роботи міської ради, її виконкому, податкових 
органів, органів виконавчої влади з питань земель-
них відносин.

8. Механізм та заходи, які забезпечать 
розв’язання визначених проблем шляхом при-
йняття запропонованого регуляторного 
акта

Основні напрями реалізації вдосконалення зе-
мельних відносин у м. Кривому Розі спрямовані на 
досягнення цілей і завдань запропонованого регу-
лювання, представляють комплекс заходів щодо 
впровадження механізму введення в дію порядку 
розміщення тимчасових споруд для здійснення під-
приємницької діяльності.

Реалізація регуляторного акта забезпечить до-
тримання єдиного прозорого механізму (на тепе-
рішній час) щодо порядку оформлення правоуста-
новчих документів на користування чужою земель-
ною ділянкою та використання тимчасових об’єктів 
за призначенням, позитивно вплине на підвищення 
темпів економічного зростання, зниження соціаль-
ного напруження у суспільстві та поліпшення еколо-
гічної ситуації.

Реалізація запропонованого регулювання буде 
здійснюватися шляхом затвердження рішенням 
міської ради Тимчасового порядку щодо встанов-
лення меж зони дії особистого сервітуту під тимча-
совими об’єктами для здійснення підприємницької 
діяльності.

9. Обґрунтування можливості досягнення 
визначених цілей у разі прийняття запропо-
нованого регуляторного акта

Можливість досягнення визначених цілей ре-
гуляторного акта забезпечується в разі виконання 
суб’єктами господарювання, посадовими особами 
місцевого самоврядування та місцевих дозвільних 
органів вимог положень запропонованого проекту 
регуляторного акта.

10. Обґрунтування можливості досягнен-
ня визначених цілей з найменшими витрата-
ми для суб’єктів господарювання, територі-
альної громади, органів місцевого самовряду-
вання

У разі затвердження Тимчасового порядку щодо 
встановлення меж зони дії особистого сервітуту під 
тимчасовими об’єктами для здійснення підприєм-

ницької діяльності, буде вдосконалена процедура 
оформлення правоустановчих документів на тим-
часові об’єкти. Суб’єкти господарювання на почат-
ковому етапі несуть витрати на виготовлення тех-
нічної документації, а платежі за землю податково-
го характеру є обов’язковими для землевласників 
та землекористувачів.

Упровадження вимог регуляторного акта не по-
требує додаткових витрат із міського бюджету. Ви-
трати органів місцевого самоврядування направ-
лені на здійснення державного та самоврядного 
контролю за використанням і охороною земель на 
території міста.

Територіальна громада міста отримає додаткові 
робочі місця, покращення екологічного стану, роз-
міщення тимчасових об’єктів у зручних для вико-
ристання місцях, покращення соціального забез-
печення.

11. Обґрунтування щодо вигод, які виника-
тимуть внаслідок дії запропонованого регу-
ляторного акта, виправдовують відповід-
ні витрати у випадку, якщо витрати та/або 
вигоди не можуть бути кількісно визначені

Не всі вигоди, які виникатимуть унаслідок дії за-
пропонованого регуляторного акта, можуть бути 
кількісно визначені, серед них: створення умов для 
економічного стимулювання ефективного та раці-
онального використання земельних ділянок, залу-
чення інвестицій у розвиток міста, стабільне надхо-
дження до міського бюджету плати за користування 
земельними ділянками, що перебувають у власнос-
ті територіальної громади, фінансування програм 
соціально-економічного розвитку, сфери міського 
господарства.

12. Оцінка можливості впровадження та 
виконання вимог регуляторного акта залеж-
но від ресурсів, якими розпоряджаються ор-
гани державної влади, місцевого самовряду-
вання, суб’єкти господарювання, які повинні 
впроваджувати та виконувати їх

Для впровадження вимог регуляторного акта бу-
дуть залучені органи місцевого самоврядування й 
органи державної влади, у тому числі управління 
Держкомзему у м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області, державні податкові інспекції; суб’єкти гос-
подарської діяльності, населення міста.

Від впровадження регуляторного акта очікуєть-
ся збільшення надходжень до міського бюджету: у 
2013 році – на 150 тис. грн.; 2014 – на 180 тис. грн.; 
2015 – на 200 тис. грн.; 2016 – на 400 тис. грн.

13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників 
на дію запропонованого регуляторного акта

Головним зовнішнім чинником, що впливатиме 
на дію регуляторного акта, є зміна законодавства та 
підзаконних актів у сфері земельних відносин і бу-
дівництва.

Постійно буде проводитися моніторинг оцінки 
чинників, які впливають на дію регуляторного акта, 
та вноситися до нього відповідні коригування й до-
повнення.

14. Обґрунтування запропонованого термі-
ну дії регуляторного акта

Запропонований регуляторний акт запроваджу-
ється на термін до 7 років або до прийняття нових 
нормативних актів, що регламентують розміщен-
ня тимчасових споруд для впровадження підпри-
ємницької діяльності. У разі потреби вноситимуть-
ся зміни до нього, у тому числі за підсумками аналі-
зу відстеження результативності його дії.

15. Визначення показників результатив-
ності дії регуляторного акта

Головними показниками результативності дії за-
пропонованого регуляторного акта є кількість укла-
дених договорів особистого строкового сервітуту.

 

 

У зв’язку з тим, що для визначення рівня резуль-
тативності дії регуляторного акта необхідно вико-
ристовувати статистичні дані, базове відстежен-
ня буде здійснено через шість місяців після набут-
тя ним чинності.

Повторне – через рік. За результатами буде мож-
ливо порівняти показники базового та повторно-
го відстежень. У разі виявлення неврегульованих 
і проблемних питань, вони будуть усунені шляхом 
унесення змін до регуляторного акта.

Періодичне відстеження планується проводити 
раз на кожні наступні три роки, починаючи з дня за-
кінчення заходів щодо повторного відстеження ре-
зультативності дії, з метою дотримання законодав-
ства в галузі земельних відносин.

Результативність прийняття запропонованого 
регуляторного акта буде відстежуватися за раху-
нок здійснення управліннями земельних ресурсів 
та містобудування і архітектури виконкому міської 
ради моніторингу вкладання нових і поновлення ді-
ючих договорів особистого сервітуту.

Зворотній зв'язок:
Адреса: 50101, м. Кривий Ріг:
пр. Металургів, 36 б, каб. 216
Бризецький Олександр Федорович – начальник 

управління земельних ресурсів виконкому міськра-
ди.

Телефон: (0564) 74-24-33
Електронна адреса: v.ground@kryvyirig.dp.ua
пл. Радянська, 1, каб. 520
Гнатовський Петро Петрович – начальник 

управління містобудування і архітектури виконко-
му міськради.

Телефон: (0564)-92-13-81
Електронна адреса: v.architecture@kryvyirig.dp.ua 
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Криворізької міської ради
Дніпропетровська область

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Про проведення конкурсу з організації  

та управління рухом міського пасажирського 
транспорту загального користування  

в м. Кривому Розі
З метою залучення на конкурсних засадах суб’єктів господарювання 

для виконання функцій з організації та управління рухом автобусів і 
підготовки інформації про роботу перевізників, упровадження авто-
матизованої системи інформаційного забезпечення пасажирських 
перевезень; керуючись Законами України «Про автомобільний тран-
спорт», «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановами Кабіне-
ту Міністрів України від 18 лютого 1997 року №176 «Про затвердження 
Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» та 
03 лютого 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення 
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загаль-
ного користування», виконком міської ради вирішив:

1. Затвердити:
1.1 Положення про конкурсний комітет з визначення суб’єктів гос-

подарювання – виконавців послуг з організації та управління рухом 
міського пасажирського транспорту загального користування в м. 
Кривому Розі (додається);

1.2 Порядок проведення конкурсу з організації та управління ру-
хом міського пасажирського транспорту загального користування в м. 
Кривому Розі (додається).

2. Відділу транспорту і зв’язку виконкому міської ради (Сінкевич 
С.Г.):

2.1 у 30-денний термін після набуття чинності цим рішенням опри-
люднити оголошення про проведення конкурсу з організації та управ-
ління рухом міського пасажирського транспорту загального користу-
вання в м. Кривому Розі та його умови;

2.2 забезпечити виконання заходів щодо проведення базового, по-
вторного та періодичного відстежень результативності дії рішення від-
повідно через шість місяців, рік та раз на кожні наступні три роки. Звіт 
оприлюднювати в Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний 
гірник» та на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської 
ради в мережі Інтернет у терміни, визначені чинним законодавством 
України.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника місько-
го голови Гальченка А.В.

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсний комітет з визначення суб’єктів 
господарювання – виконавців послуг з організа-
ції та управління рухом міського пасажирського 

транспорту загального користування  
в м. Кривому Розі

1. Загальні положення
1.1. Положення про конкурсний комітет з визначення суб’єктів гос-

подарювання – виконавців послуг з організації та управління рухом 
міського пасажирського транспорту загального користування в м. 
Кривому Розі (надалі – Положення) визначає загальні організаційні 
засади діяльності конкурсного комітету, права та обов’язки його чле-
нів.

1.2. Конкурсний комітет з визначення суб’єктів господарювання 
– виконавців послуг з організації та управління рухом міського па-
сажирського транспорту загального користування в м. Кривому Розі 
(надалі – конкурсний комітет) – тимчасовий робочий орган, який 
створюється для підготовки та проведення конкурсу.

Його склад затверджується рішенням виконкому міської ради.
2. Основні засади діяльності конкурсного комітету

2.1. Конкурсний комітет у своїй діяльності керується Законами Укра-
їни «Про автомобільний транспорт», «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Постановами Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 
№176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського ав-
томобільного транспорту» та 03 лютого 2008 року №1081 «Про затвер-
дження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального користування», іншими чинними 
нормативно-правовими актами, Положенням та Порядком проведен-
ня конкурсу з організації та управління рухом міського пасажирського 
транспорту загального користування в м. Кривому Розі (надалі – По-
рядок).

2.2. Конкурсний комітет діє на засадах колегіальності, об’єктивності 
в прийнятті рішень та їх неупередженості.

2.3. Персональний склад конкурсного комітету затверджується ор-
ганізатором, який призначає голову, його заступника та секретаря.

2.4. До складу конкурсного комітету можуть входити представники 
відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самовряду-
вання, територіальних органів центрального органу виконавчої влади 
з питань автомобільного транспорту, територіальних органів Міністер-
ства внутрішніх справ України, відповідальних за безпеку дорожнього 
руху, громадських організацій.

2.5. До складу конкурсного комітету не можуть входити представники:
 2.5.1 суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезень, 

діють на ринку транспортних послуг, представляють інтереси окремих 
перевізників або груп перевізників чи контролюються зазначеними 
суб’єктами;

2.5.2 суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з про-
грамного забезпечення та постачання технічних засобів контролю за 
роботою транспортних засобів, надають послуги з диспетчеризації та 
управління рухом транспорту.

2.6. Конкурсний комітет є повноважним за умови присутності не 
менше половини його членів від загального складу.

2.7. Визначений організатором Порядок є обов’язковим до вико-
нання членами конкурсного комітету та його учасниками.

3. Організація діяльності
3.1. Голова конкурсного комітету організовує його роботу й несе 

персональну відповідальність за виконання покладених на конкурс-
ний комітет функцій.

3.2. У разі відсутності голови конкурсного комітету, його обов’язки 
виконує заступник.

3.3. Формою роботи конкурсного комітету є засідання, які прово-
дяться в разі необхідності.

4. Головні функції конкурсного комітету
4.1. Конкурсний комітет створено з метою проведення конкурсу для 

надання можливості розвитку конкуренції та вибору на конкурсних 
засадах суб’єктів господарювання, спроможних забезпечувати належ-
ну якість послуг зі створення системи GPS-моніторингу, організації та 
управління рухом міського пасажирського транспорту загального ко-
ристування.

4.2. Конкурсний комітет відповідає за організацію проведення кон-
курсу на всіх його етапах відповідно до Порядку.

5. Права та обов’язки конкурсного комітету
5.1. Конкурсний комітет має право:
5.1.1 залучати без права голосу, у разі потреби, до роботи в ролі екс-

пертів чи консультантів працівників відділів, управлінь, інших вико-
навчих органів міської ради, наукових закладів та ін.;

5.1.2 за результатами розгляду відхилити конкурсну пропозицію, 
якщо претендент не відповідає кваліфікаційним вимогам та/або кон-
курсна пропозиція не відповідає вимогам, установленим Порядком;

5.1.3 прийняти рішення про недопущення до участі в конкурсі 
суб’єктів господарювання;

5.1.4 надавати право претендентам на обґрунтування запропонова-
них ними конкурсних пропозицій;

5.1.5 приймати рішення про результати конкурсу на закритому за-
сіданні відкритим голосуванням у присутності не менше половини 
його складу простою більшістю голосів з оформленням протоколу, що 
підписується головою та секретарем. У випадку рівної кількості голосів 
вирішальним є голос голови конкурсного комітету (заступника, який 
виконує обов’язки голови);

5.1.6 оголошувати переможця конкурсу на відкритому засіданні 
конкурсного комітету із запрошенням на нього всіх претендентів.

5.2. Конкурсний комітет зобов’язаний:
5.2.1 об’єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропози-

ції учасників конкурсу, забезпечувати збереження конфіденційності 
інформації, що стосується предмета діяльності конкурсного комітету;

5.2.2 організувати проведення конкурсу відповідно до затвердже-
ного Порядку та в установлені терміни;

5.2.3 забезпечити рівні умови для всіх учасників, які беруть участь у 
конкурсі, об’єктивний та чесний відбір переможця.

5.3. Голова конкурсного комітету:
5.3.1 планує проведення засідань конкурсного комітету та веде їх;
5.3.2 вирішує питання стосовно організації діяльності конкурсного 

комітету;
5.3.3 пропонує порядок денний засідань конкурсного комітету;
5.3.4 засвідчує підписом документи щодо проведення конкурсу 

(протоколи засідань);
5.3.5 у разі відсутності на засіданні секретаря конкурсного комітету, 

голова доручає тимчасово виконувати його функції іншому члену кон-
курсного комітету.

5.4. Секретар конкурсного комітету:
5.4.1 реєструє конкурсні пропозиції в журналі обліку;
5.4.2 на прохання учасника конкурсу підтверджує надходження 

його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу;
5.4.3 проводить збір документів для участі в конкурсі претендентів;
5.4.4 надає роз’яснення претендентам (при їх зверненні) щодо 

оформлення документів для участі в конкурсі;
5.4.5 здійснює підготовку матеріалів конкурсу та подає їх на розгляд 

конкурсного комітету;
5.4.6 забезпечує оперативне інформування членів конкурсного ко-

мітету стосовно організаційних питань діяльності;
5.4.7 оформляє та підписує протоколи засідань конкурсного коміте-

ту;
5.4.8 виконує іншу організаційну роботу.
5.5. Члени конкурсного комітету:
5.5.1 беруть участь у засіданнях, обговоренні, розгляді конкурсних 

пропозицій претендентів і забезпечують прийняття рішення про ви-
значення переможця конкурсу;

5.5.2 мають право на ознайомлення з матеріалами щодо оцінки 
конкурсних пропозицій претендентів, на відображення особистої дум-
ки в протоколі засідання комітету на підставі інформації, що підтвер-
джена документально та врахування якої не порушуватиме процедуру 
проведення конкурсу;

5.5.3 зобов’язані дотримуватися норм законодавства України, По-
рядку проведення конкурсу.

ПОРЯДОК
проведення конкурсу з організації та управління 

рухом міського  пасажирського транспорту  
загального користування в м. Кривому Розі

І. Загальна частина
1. Мета та правові підстави проведення  

конкурсу
1.1. Організатором пасажирських перевезень на міських автобусних 

маршрутах загального користування в м. Кривому Розі є виконавчий 
комітет Криворізької міської ради (надалі – Організатор).

1.2. Порядок проведення конкурсу з організації та управління рухом 
міського пасажирського транспорту загального користування у м. Кри-
вому Розі (надалі – Порядок) розроблено на виконання Закону України 
«Про автомобільний транспорт», Постанов Кабінету Міністрів України 
від 18 лютого 1997 року №176 «Про затвердження Правил надання по-
слуг пасажирського автомобільного транспорту», 03 лютого 2008 року 

№1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з переве-
зення пасажирів на автобусному маршруті загального користування».

Відповідно до п.39 Правил надання послуг пасажирського авто-
мобільного транспорту, затверджених Постановою Кабінету Міністрів 
України від 18 лютого 1997 року №176, організатор регулярних пере-
везень може залучити на конкурсних засадах суб’єктів господарюван-
ня для виконання функцій з організації та управління рухом пасажир-
ського транспорту і підготовки інформації про роботу перевізників.

1.3. Метою здійснення конкурсного відбору суб’єктів господарю-
вання – виконавців послуг з організації та управління рухом місько-
го пасажирського транспорту загального користування у м. Кривому 
Розі є реалізація основних напрямів розвитку галузі автомобільного 
транспорту, створення конкурентного середовища, виконання вимог 
нормативно-правових актів, створення системи GPS-моніторингу 
транспорту загального користування, його пересування по місту та 
отримання Організатором достовірної інформації про роботу паса-
жирських перевізників, покращення якості пасажирських перевезень, 
створення безпечних умов для перевезення пасажирів автомобіль-
ним транспортом.

1.4. Рішення виконкому про проведення конкурсу приймає Органі-
затор.

1.5. Порядок визначає процедуру підготовки й проведення конкур-
су та є обов’язковим для виконання органами місцевого самовряду-
вання, конкурсним комітетом й суб’єктами господарювання, що бе-
руть участь у конкурсі.

1.6. Конкурс є відкритим для всіх претендентів, які відповідають 
основним кваліфікаційним вимогам.

1.7. Організатор не має права залучати для виконання функцій з ор-
ганізації та управління рухом міського пасажирського транспорту за-
гального користування в м. Кривому Розі й підготовки інформації про 
роботу перевізників суб’єктів господарювання, що надають послуги з 
перевезень, діють на ринку транспортних послуг, представляють ін-
тереси окремих перевізників або груп перевізників чи контролюються 
зазначеними суб’єктами.

2. Терміни, що вживаються в Порядку:
– конкурсний комітет – тимчасовий орган, утворений організатором 

для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про ви-
значення переможця конкурсу;

– конкурсна пропозиція – умови створення системи GPS-моніторингу, 
надання послуг з організації та управління рухом міського пасажир-
ського транспорту загального користування у м. Кривому Розі та 
підготовки інформації про роботу перевізників;

– претендент – суб’єкт господарювання, який в установленому по-
рядку подав заяву та документи, визначені Порядком, для участі в 
конкурсі;

– виконавець або його субпідрядник – суб’єкти господарювання, які 
мають власні технічні засоби та програмне забезпечення (надалі – 
ПЗ), або такі, що використовують на законних підставах.

3. Система GPS-моніторингу  
міського пасажирського транспорту

Система GPS-моніторингу міського пасажирського транспорту (на-
далі – Система) повинна забезпечити обслуговування всіх транспорт-
них засобів суб’єктів господарювання-перевізників (надалі – переві-
зників), які надають послуги з перевезення пасажирів у м. Кривому 
Розі, але не менше 1700 транспортних одиниць (міські перевезення з 
резервом транспорту).

Система – це комплекс технічних засобів і програмного забезпечен-
ня, призначений для автоматизованих контролю та управління рухом 
транспортних засобів.

Система повинна відповідати всім далі визначеним технічним та/
або іншим вимогам і можливостям або мати аналогічні параметри.

Автоматизована система оперативного диспетчерського управлін-
ня повинна використовувати систему глобального позиціонування 
GPS з подальшою передачею даних через канали GPRS на диспетчер-
ський пункт.

Прилад GPS-моніторингу встановлюється на транспортному засобі 
перевізника.

Прилад фіксує час, дату, координати, швидкість та інші характерис-
тики. Відомості накопичуються на сервері бази даних. Місця користу-
вача знаходяться як на фірмі перевізника, так і в органах місцевого 
самоврядування, що мають прямий доступ до бази даних. Така струк-
тура дає змогу перевізнику використовувати систему для здійснення 
оперативного керування та вдосконалення організаційної структури 
підприємства, а Організатору можливість здійснювати контроль за 
якістю послуг, що надаються перевізниками, і отримувати об’єктивну 
інформацію про їх роботу на міських маршрутах загального користу-
вання.

4. Основні цілі та завдання впровадження  
Системи

У межах договору між Організатором та виконавцем необхідно ви-
конати постачання та впровадження автоматизованої системи оператив-
ного диспетчерського керування транспортними засобами (надалі – ТЗ) з 
метою:
– надання об’єктивних даних для здійснення контролю за виконанням 

зобов’язань перевізниками згідно з договором, укладеним з органі-
затором пасажирських перевезень на міських маршрутах загально-
го користування в м. Кривому Розі;

– забезпечення безперервного on-line контролю за дотриманням схе-
ми й розкладу руху транспортних засобів з використанням даних 
приладів GPS-моніторингу;

– забезпечення віддаленого контролю за транспортними засобами;
– одержання статистичних даних для звітності та ефективного плану-

вання;
– контролю та відстеження нецільового використання транспортних 

засобів, фактів простою;
– створення єдиної бази даних з контрольованим доступом;
– підвищення ефективності управління, безпеки перевезення паса-

жирів та експлуатації транспортного комплексу;
– покращення якості послуг, що надаються населенню міста пасажир-

ським транспортом;

УВАГА!
На публічне обговорення (оприлюднення) виноситься проект рішення виконкому міської ради «Про проведення конкурсу з організації та управління рухом міського пасажир-
ського транспорту загального користування в м. Кривому Розі» та аналіз його регуляторного впливу на розвиток територіальної громади та бізнес-середовища. Пропозиції та 
зауваження до нього будуть прийматися від громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ, консультативно-дорадчих органів у здійсненні державної 
регуляторної політики до 26 грудня 2012 року за адресою: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1 розробником проекту рішення та управлінням розвитку підприємництва 
(каб.505, тел.74-12-03), на електронні адреси виконкому міської ради radakr@ukrpost.ua і виконкомів районних у місті рад Дзержинської, Жовтневої, Інгулецької, Саксаган-
ської, Тернівської, Центрально-Міської, Довгинцівської dzr_vk@ukrpost.ua, zhv_vk@ukrpost.ua, ing-vk@ctvnet.dp.ua, saks_1242@ukrpost.ua, trnvk@ukrpost.ua, cg-ispolkom-
zag@mg.dp.ua, dlg vk@riad.com.ua в мережі Інтернет.

Публічна інформація

Продовження на 26 стор.



26 ЧЕРВОНИЙ ГІРНИК•№90(21316)•СЕРЕДА, 28 ЛИСТОПАДА 2012 РОКУ

Читайте нас на сайті:  
www.girnyk.com.ua

Публічна інформація

– забезпечення можливості розширення системи для впровадження 
інших електронних засобів (табло на зупинках, автоматичного ін-
формаційного забезпечення та обслуговування пасажирів).
До цієї роботи також належить участь виконавця в налагодженні, 

випробуванні та введенні в експлуатацію Системи. Система повинна 
забезпечувати 95 % безперебійної роботи.
ІІ. Технічне завдання до системи GPS-моніторингу 
міського пасажирського транспорту та кваліфі-

каційні вимоги до учасників конкурсу
1. Функції системи, її структура

1.1. Функціональність системи.
Система повинна виконувати такі функції та завдання:

– постійно контролювати розташування об’єкта з прив’язкою до адре-
си, його швидкість і напрям руху з можливістю указання інтервалу 
передачі даних на сервер і відображення об’єктів моніторингу в 
режимі on-line (оновлення позиції об’єкта не рідше ніж 1 раз на 5 
секунд);

– відображати пройдений шлях (трек) одного або декількох об’єктів за 
будь-який проміжок часу;

– визначати пробіг, максимальну й середню швидкість, витрати пали-
ва програмним способом;

– формувати рейси за маршрутами за будь-який проміжок часу;
– формувати звіти про рейси із зазначенням кількості транспортних 

засобів, що перебувають на маршруті, та виконаних рейсів за будь-
який проміжок часу;

– зберігати детальну історію переміщення транспортних засобів за 
весь час роботи;

– використовувати можливість підключення «Тривожної кнопки» для 
оповіщення диспетчера та служби безпеки про виникнення нештат-
них ситуацій;

– сигналізувати про різні події та зміну станів об’єкта контролю;
– фіксувати та відображати на треку місце й час виникнення тривож-

них повідомлень, факт спрацьовування «Тривожної кнопки», датчи-
ків та ін.;

– визначати час у дорозі, час початку зупинки, початок руху й трива-
лість стоянки;

– розділяти маршрут на зупинки та стоянки з можливістю вказівки 
тимчасових інтервалів як для групи об’єктів в цілому, так і для кож-
ного індивідуально;

– створювати й наносити на карту контрольні геозони з подальшим 
визначенням часу входу, виходу і часу перебування в ній об’єкта;

– створювати й наносити на карту маршрут, за яким має рухатися ТЗ, 
а також фіксувати й оповіщати про випадки, коли ТЗ закінчив марш-
рут;

– створювати звітні форми з відвідуваності контрольних зон;
– контролювати пересування об’єкта за запланованим маршрутом, 

додержанням затвердженого розкладу руху;
– контролювати незаплановані зупинки та перевищення швидкісного 

режиму;
– підключати спеціалізоване обладнання до бортового комплекту для 

виконання різних завдань (контроль витрати палива, облік пасажи-
ропотоку, інформаційне табло, фото-, відеообладнання);

– одночасно працювати з одним або групою контрольованих об’єктів з 
подальшим їх відображенням на карті;

– формувати докладні звіти про шлях проїзду, стоянки, швидкісний 
режим, відвідуваність контрольних зон за будь-який проміжок часу;

– формувати групові звіти.
1.2. Система повинна мати клієнт-серверну або аналогічну архітек-

туру та забезпечувати:
1.2.1. Розширену функціональність незалежно від центрального 

сервера й складатися з серверної та клієнтської частин (робочих місць 
користувачів).

1.2.2. Обробку одержуваних без пропуску та втрати даних щонай-
менше від 1 700 об’єктів моніторингу при необхідних параметрах:

 – запис координат один раз на 1 – 3 секунди;
 – передача пакета даних не рідше 1 разу на 5 – 10 секунд.
1.3. Претендент повинен продемонструвати роботу системи на ана-

логічному обсязі транспорту в чинного клієнта або за допомогою си-
мулятора.

2.Технічні вимоги до Системи
2.1. Загальні вимоги.
 Система повинна бути цілісною – мати єдину систему конфігуру-

вання та пропонувати гнучкий спектр інформаційних послуг. Вона має 
передбачати можливість розширення функціональності відповідно до 
появи в процесі експлуатації нових цілей і завдань.

2.2. Вимоги до GPS/GSM обладнання.
2.2.1. GPS/GSM обладнання (надалі відповідно до загальноприй-

нятих назв або номенклатур виробників – Прилад GPS-моніторингу, 
Обладнання, GPS-модуль, Бортовий модуль, Радіоелектронне облад-
нання, Трекер, Автотрекер, Радіотермінал або «Чорний ящик» та ін.) 
– пристрої, які повинні встановлюватися на транспортні засоби і до-
зволяють відстежувати визначені параметри руху об’єкта (його коор-
динати, швидкість, напрямок, стан контрольованих механізмів, дані з 
додаткового обладнання, дату й час) у режимі «реального часу» і об-
мінюватися пакетами даних з сервером Системи.

2.2.2. GPS/GSM обладнання повинно відповідати таким або анало-
гічним характеристикам:
Стандарт передачі даних GSM 900/1800/1900
Канал зв’язку в мережі GSM GPRS, CSD, SMS, голосовий 

зв’язок
Передача даних та повідомлень На запит диспетчерського 

центру, за внутрішнім алго
ритмом Обладнання

Точність визначення координат ±15 м
Точність визначення швидкості 1.0 м/с
Час визначення координат після 
подачі живлення

Не більше 40 сек.

Кількість універсальних входів Не менше 6ти
Кількість дискретних виходів Не менше 2х
Обсяг енергонезалежної пам’яті Не менше 200 000 точок
Наявність портів RS485 Обов’язкова
Напруга живлення Від 6,5 В до 36 В
Середній струм споживання (із 
зарядженою батареєю)

Не більше 60 мА (від 12 В)

Середній струм споживання
(з розрядженою батареєю)

Не більше 300 мА (від 12 В)

Час безперервної роботи Облад
нання від внутрішньої батареї

Не менше 10 годин

Робоча температура Від –30 до +60 С°
Тип корпусу Пилобризкозахищений
Допустима синусоїдальна вібра
ція

Амплітуда віброприскорен
ня не менше 3,5g частотою 
до 70 Гц

Відносна вологість повітря 80 ± 15%
Атмосферний тиск Від 84 до 106 кПа
Термін служби Обладнання (за 
винятком внутрішньої акумуля
торної батареї)

Не менше 5 років

Термін служби внутрішньої аку
муляторної батареї

Не менше 500 циклів заря
ду/розряду

2.2.3. Інші, або аналогічні, характеристики:
2.2.3.1. Наявність індикації для візуальної діагностики стану Облад-

нання.
2.2.3.2. Можливість підключення системи голосового зв’язку.
2.2.3.3. Програмований інтервал передачі даних на сервер GPS, від 

5 до 10 сек.
2.2.3.4. Програмований інтервал запису GPS координат від 1 сек.
2.2.3.5. Програмований інтервал запису показників датчиків.
2.2.3.6. Можливість дистанційної зміни параметрів (налаштувань) 

Обладнання.
2.2.3.7. Можливість дистанційного оновлення мікропрограми Об-

ладнання.
2.2.3.8. Запис в незалежну пам’ять стану дискретних входів безпо-

середньо при їх зміні.
2.2.3.9. Запис координат місцезнаходження контрольованого тран-

спортного засобу та журналу подій Обладнання (або аналогічного) не 
менше ніж за останні 7 днів.

2.2.3.10. Накопичення інформації за відсутності GPRS з’єднання з 
подальшою передачею інформації після відновлення GPRS з’єднання.

2.2.3.11. Фіксація подій вмикання/вимикання Обладнання та пере-
ходу на автономне живлення.

2.2.3.12. Можливість сигналізації на сервер GPS про перехід Облад-
нання на автономне живлення та натиснення «Тривожної кнопки».

2.2.3.13. Ущільнення даних, що передаються для зменшення за-
вантаження каналів передачі даних і GPRS-трафіка (не більш 10 Мб на 
місяць при цілодобовій передачі Трека з інтервалом запису GPS коор-
динат – 10 сек. та інтервалом передачі даних – 1 хв.).

2.2.3.14. Можливість роботи з SIM-картою, захищеною PIN-кодом.
2.2.3.15. Збереження налагоджувальної інформації та передача її на 

сервер GPS для віддаленої діагностики.
2.2.3.16. Авторизація Обладнання на сервері GPS.
2.2.3.17. Можливість шифрування даних, що передаються.
2.2.3.18. Можливість настройки режиму фільтрації недостовірних 

GPS даних.
2.2.3.19. Можливість вказівки авторизованих телефонних номерів 

для передачі даних і голосового зв’язку та конфігурації Обладнання.
2.3. У мінімальний базовий комплект поставки GPS/GSM обладнан-

ня повинна входити така або аналогічна комплектація:
 – GPS/GSM обладнання;
 – GPS антена;
 – GSM антена;
 – кабель живлення;
 – набір запобіжників;
 – монтажний комплект;
 – руйнівні пломби (стікери);
 – технічний паспорт, відповідно до технічних умов.

3.Технічні вимоги до програмного забезпечення
3.1. Програмне забезпечення повинно бути реалізовано з вико-

ристанням сучасних програмних засобів, мати модульну структуру та 
можливість нарощування функціональності на вимогу замовника й 
працювати в операційній системі сімейства Microsoft Windows 2000 \ 
ХР \ 2003 \ 2008 \ VISTA \ Windows 7 – 32/64 bit або аналогічною.

3.2. Структура і можливості програмного забезпечення:
3.2.1. Клієнт-серверна архітектура, яка забезпечує розширену функ-

ціональність незалежно від центрального сервера та повинна склада-
тися з серверної й клієнтської частин (робочих місць користувачів).

3.2.2. Можливість вертикальної та горизонтальної інтеграції наяв-
них і новостворюваних інформаційних модулів системи.

3.2.3. Високий рівень захисту інформації та контроль доступу до неї.
3.2.4. Багаторівневий розподіл прав доступу між користувачами.
3.3. Вимога до роботи з Обладнанням:
3.3.1. Можливість роботи з GPS/GSM обладнанням різних виробни-

ків.
3.3.2. Відкритий інтерфейс (API) для підключення нових типів Об-

ладнання.
3.3.3. Можливість розширення функціональності шляхом розробки 

й додавання програмних модулів сторонніми розробниками.
3.4. Вимоги до інтерфейсу користувача:
3.4.1. Програмне забезпечення повинне швидко стартувати та об-

робляти команди користувача.
3.4.2. Він має бути інтуїтивно зрозумілим (навіть для користувачів з 

низьким рівнем комп’ютерної підготовки).
3.4.3. Робочий простір користувача повинен зберігатися від сеансу 

до сеансу, для забезпечення швидкого старту.
3.4.4. Має забезпечувати швидке відображення значної кількості 

позицій і Треків.
3.4.5. Має забезпечувати швидкі інтерактивні підказки на всіх при-

значених для користувача об’єктах.
3.4.6. Має забезпечувати швидку побудову звітів за будь-який ін-

тервал часу.
3.5. Вимоги до довідкової системи:
3.5.1. Наявність докладного опису:
 – для кінцевих користувачів;
 – для адміністраторів системи.
3.5.2 Вбудована в програмне забезпечення довідка.
3.5.3 Наявність навчальних міні-фільмів.
3.5.4 Докладний опис існуючих API.
3.5.5 Мультимовність (три мови й більше).
3.6. Вимоги до картографічного матеріалу.
3.6.1. Програмне забезпечення повинно поставлятися з ліцензійни-

ми електронними векторними картами, які мають легально та своє-
часно оновлюватися.

3.6.2. Виконавець або його субпідрядник – розробники електрон-
них карт повинні:
– мати відповідну ліцензію і досвід роботи з відновлення та оцифру-

вання електронних карт;
– надавати поновлення карт автоматично не рідше разу на квартал;
– мати можливість на вимогу здійснювати конвертацію векторних 

карт з відкритих форматів у формат, що використовується програм-

ним забезпеченням.
3.6.3. Картографічна складова системи повинна містити:
3.6.3.1 детальну карту м. Кривого Рогу, до складу якої повинні вхо-

дити шари з інформацією:
3.6.3.2 адресну базу даних не менше 95% усіх будівель міста;
3.6.3.3 фактичну 100% дорожню мережу міста;
3.6.3.4 інформацію про гідрографію, точки інтересу та ін.
3.6.4. Додаткові вимоги до системи:
3.6.4.1 актуальність – інформація за 2012, 2013 роки;
3.6.4.2 мультимовність (можливість адресного пошуку та перегляду 

інформації про об’єкти карти на трьох і більше мовах).
3.7. Вимоги до технічного обслуговування.
Технічне обслуговування повинно забезпечуватися в повному обся-

зі висококваліфікованими співробітниками з використанням якісного 
професійного обладнання у відповідності до кваліфікаційних критері-
їв, а саме:
– послуги з установлення та/або переустановлення Обладнання та 

комплектуючих;
– проведення аналізу та експертизи працездатності Обладнання;
– надання консультативно-технічної допомоги в роботі з програмним 

забезпеченням, додаткової інформації з питань роботи та функціо-
нальності Системи в цілому;

– тестування й усунення технічних помилок, що виникли в роботі Про-
грамного забезпечення.
3.8. Вимоги до безпеки: використання апаратних засобів захисту 

інформації.
4. Вимоги до кваліфікації Претендента та пра-
вовстановлюючої документації на продукцію, 

що входить до складу Системи, та легальності 
виконання необхідних робіт й надання послуг
Претендент повинен мати:
4.1. Сертифікат відповідності УкрСЕПРО (на радіопередавальну апа-

ратуру).
4.2. Виписку з Реєстру радіоелектронних засобів та випромінюваль-

них пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в сму-
гах радіочастот загального використання.

4.3. Висновок санітарно-епідеміологічної служби про відповідність 
радіоелектронного обладнання вимогам діючого санітарного законо-
давства України.

4.4. Для Обладнання, ввезеного на територію України, довідку з Ін-
ституту науково-технічної експертизи Служби безпеки України про те, 
що обладнання не потрапляє до категорії продукції «Спеціальні техніч-
ні засоби та пристрої для отримання інформації з каналів зв’язку або 
інших технічних засобів негласного отримання інформації (код УКТЗ 
8525 10, 8526 10, 9031)».

4.5. Для обладнання, виробленого на території України, лист Україн-
ського державного центру радіочастот про погодження технічних умов 
на Обладнання.

4.6. Свідоцтво про вибухозахищеність електрообладнання для сис-
тем обліку витрати палива.

4.7. Авторське свідоцтво на програмне забезпечення та/або гаран-
тійний лист від його розробника про легальність придбання/викорис-
тання пропонованого програмного забезпечення.

4.8. Документи, що підтверджують легітимність використання кар-
тографічної продукції та її достовірність. А саме: договір про придбан-
ня картографічної продукції в ліцензіата станом не раніше 2012 року 
із зазначенням кількісної оцінки продукції (можливо гарантійний лист 
від ліцензіата в довільній формі) з наданням копії відповідної ліцензії.

4.9. У разі використання зовнішніх картографічних джерел, таких 
як Google, Yandex тощо, договір на право комерційного використання 
картографічних даних з описом якості інформації й датою оновлення.

4.10. Легальні інструменти для виконання робіт і розвитку Системи 
в подальшому, необхідне обладнання та ліцензійні геоінформаційне 
програмне забезпечення для виконання картографічних робіт і довід-
ку, надану в довільній формі від претендента або його субпідрядника/ 
-ів, з детальним описом інструментів й відповідних договорів.

4.11. Кваліфікований персонал: фахівця/ів-картографа, програміс-
тів відповідної кваліфікації та ін.

Ця інформація надається у вигляді довідки в довільній формі з до-
даванням копій дипломів про освіту вказаних фахівців від претенден-
та або його субпідрядника/-ів.

4.12. Обладнання та матеріально-технічну базу (довідка надана в 
довільній формі від претендента або його субпідрядника/-ів).

4.13. Гарантійній лист щодо відповідності претендента вимогам до-
кументації та можливостям розвитку Системи в подальшому.

Претендент повинен бути розробником програмного забезпечення 
та обладнання або прямим представником відповідних виробників. 
Це повинно підтверджуватися відповідними документами (Сертифі-
катом дилера, гарантійними листами виробників тощо).

Якщо претендент має ліцензію на картографічну й топогеодезичну 
діяльність, він надає її копію та опис якості пропонованої картографіч-
ної продукції.

ІІІ. Проведення конкурсу  
та визначення переможця

1. Порядок організації та проведення конкурсу
1.1. До участі в конкурсі не допускаються підприємства:

– щодо яких порушено справу про банкрутство;
– правовстановлюючі документи яких визнані недійсними в судовому 

порядку;
– які мають поточну заборгованість по заробітній платі, у тому числі 

минулих періодів;
– що мають заборгованість зі сплати податків, зборів, інших 

обов’язкових платежів перед бюджетами усіх рівнів або цільовими 
державними фондами;

– які подали для участі в конкурсі неправильно оформлені документи 
або такі, що містять недостовірну інформацію.
1.2. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсний 

комітет має право відхилити їх з таких причин:
– претендент не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим 

Порядком;
– конкурсна пропозиція не відповідає вимогам Порядку.

1.3. Конкурс може бути визнаним таким, що не відбувся, в разі:
 – неподання конкурсних пропозицій;
 – відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених п. 

1.2. розділу ІІІ Порядку.
1.4. Для організації та проведення конкурсу організатор оприлюд-

нює в засобах масової інформації не пізніше 30 календарних днів до 
початку оголошення про конкурс (крім друкованих оголошення може 
бути розміщено також у інших засобах масової інформації).

1.5. Оголошення має включати таку інформацію:
 – найменування організатора конкурсу, його адреса та телефон;
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– кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі;
– найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою по-

даються документи;
– місце та дата одержання технічного завдання, кваліфікаційних ви-

мог, переліку необхідних документів і їх бланків для участі в конкурсі;
– місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комі-

тету;
– телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з пи-

тань проведення конкурсу.
1.6. Організатор конкурсу може проводити попередні збори потен-

ційних учасників з метою їх ознайомлення з Порядком та вимогами до 
складання заявок.

1.7. Конкурсна пропозиція повинна містити:
– заяву на участь у конкурсі (додаток 1);
– анкету претендента (додаток 2);
– інформацію про відповідальну особу з питань, пов’язаних із заяв-

кою, її місцезнаходження, номер телефону;
– завірені копії ліцензійної та правовстановлюючої документації;
– документи, що підтверджують кваліфікацію працівників суб’єкта 

господарювання в цій сфері;
– поетапний план підприємства щодо впровадження Системи, у тому 

числі програмного забезпечення, поставки та монтажу технічних за-
собів, забезпечення віддаленого контролю за транспортними засо-
бами, одержання статистичних і звітних даних та ін.;

– кошторис видатків з утримання Системи та надання послуг з органі-
зації й управління рухом міського пасажирського транспорту загаль-
ного користування у м. Кривому Розі та підготовки інформації про 
роботу перевізників Організатору перевезень;

– довідку з відповідного підрозділу Державної податкової інспекції 
про відсутність заборгованості перед бюджетом;

– інформаційний лист про наявність/відсутність провадження у спра-
ві про банкрутство суб’єктів господарювання, перебування в проце-
дурі банкрутства або визнання їх банкрутами.
1.8. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається по-

штою конкурсному комітету в конверті з описом вкладення кореспон-
денції, на якому зазначається повне найменування і місцезнаходжен-
ня Організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких 
подається пропозиція.

1.9. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після за-
кінчення строку їх надання, не розкриваються й повертаються учасни-
кам конкурсу без реєстрації.

1.10. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну про-
позицію.

1.11. Конкурсні пропозиції реєструються секретарем конкурсного 
комітету в журналі обліку. На прохання учасника конкурсу конкурсний 
комітет підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із за-
значенням дати та часу.

1.12. Документи, що безпосередньо стосуються конкурсу, які на-
дійшли до організатора в зазначений в оголошенні про проведення 
конкурсу строк від суб’єктів господарювання, які не є претендентами, 
подаються на розгляд конкурсного комітету.

1.13. Конкурсний комітет після закінчення терміну подачі кон-
курсних пропозицій у 5-денний термін організовує огляд систем GPS-
моніторингу, що виставляються на конкурс.

2. Визначення  
переможця конкурсу

2.1. Під час проведення конкурсу конкурсний комітет розглядає 
пропозиції претендентів за такими критеріями:
– наявність правовстановлюючої документації, передбаченої Поряд-

ком;
– зміст пропозиції щодо вартості надання послуг з організації та 

управління рухом міського пасажирського транспорту загального 
користування в м. Кривому Розі й підготовки інформації про роботу 
перевізників Організатору перевезень;

– наявність досвіду роботи з утримання об’єктів диспетчеризації;
– наявність досвіду роботи керівника підприємства, фахівців;
– наявність виробничої бази (приміщення) та належного матеріаль-

но-технічного оснащення підприємства;
– зміст плану впровадження системи GPS-моніторингу (з визначен-

ням обсягів та термінів поставки);
– придбання за власний рахунок серверу обробки даних, програмато-

рів, ліцензійного програмного забезпечення;
– наявність відомостей про додаткові сервісні послуги;
– якість виконання вимог технічного завдання;
– інші пропозиції (інвестиції, безповоротна матеріальна допомога на 

розвиток інфраструктури міста тощо).
2.2. За результатами відбору конкурсним комітетом складається 

протокол, який містить такі дані:
– дату, час та місце проведення засідання конкурсного комітету;
– прізвища, імена, по батькові членів конкурсного комітету, присутніх 

на засіданні;
– найменування учасників;
– результати голосування членів конкурсного комітету щодо визна-

чення переможця конкурсу;
– рішення про відхилення конкурсних пропозицій або недопущення 

претендента до участі в конкурсі, у разі його наявності.
2.3. Переможцем конкурсу визначається учасник, який відповідає 

кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відпо-
відної якості й конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за ре-
зультатами розгляду конкурсних пропозицій.

2.4. Рішення про результати конкурсу приймаються конкурсним ко-
мітетом на закритому засіданні в присутності не менше половини його 
складу, у тому числі голови конкурсного комітету або його заступника, 
простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішаль-
ним є голос голови.

2.5. Якщо в конкурсі взяв участь тільки один претендент, його може 
бути визнано переможцем у разі відповідності конкурсної пропозиції 
технічному завданню та загальному положенню системи моніторингу 
міського пасажирського транспорту.

2.6. Переможець конкурсу оголошується на відкритому засіданні 
конкурсного комітету, на яке запрошуються всі учасники або уповно-
важені ними особи.

2.7. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця 
вводяться в дію наказом (або іншим розпорядчим документом) Ор-
ганізатора протягом 5 днів з дня проведення конкурсу.

2.8. Організатор має право прийняти рішення про відмову у введен-
ні в дію рішення конкурсного комітету в разі надходження від органів 
виконавчої влади письмової інформації, що підтверджує факт подан-
ня претендентом, який за результатами конкурсу визнаний перемож-
цем, недостовірної інформації.

2.9. На вимогу претендента або учасника конкурсу копії протоколів 
конкурсного комітету не видаються.

2.10. Переможцю конкурсу надається право укласти договір із Ор-

ганізатором на виконання функцій з організації та управління рухом 
міського пасажирського транспорту в м. Кривому Розі.

2.11. У разі письмової відмови претендента, який став переможцем 
конкурсу, від укладання договору організатор оголошує новий кон-
курс.

3. Розгляд спорів
3.1. У разі порушення процедури проведення конкурсу, інших умов 

Порядку учасники мають право оскаржити такі порушення шляхом 
відповідного письмового звернення до міського голови.

Звернення за результатами конкурсу можуть подаватися протягом 
10 днів з дати його проведення та розглядаються протягом 20 днів з 
дня надходження комісією з розгляду спорів, створеною відповідним 
розпорядженням міського голови.

3.2. У разі виявлення порушень процедури проведення конкурсу, 
його може бути призначено повторно.

3.3. Неврегульовані організатором спори, що виникають у резуль-
таті проведення конкурсу, розглядаються в установленому законодав-
ством України порядку.

Додаток 1
до Порядку проведення конкурсу з
організації та управління рухом
міського пасажирського транспор-
ту загального користування
в м. Кривому Розі

З А Я В А
на участь у конкурсі з організації та управлін-

ня рухом міського пасажирського транспорту 
загального користування в м. Кривому Розі

Претендент______________________________________
                                  (повна назва юридичної особи чи фізичної особи-підприємця)

____________________________________________
____________________________________________

в особі _________________________________________

Об’єкт конкурсу – право укладання договору з виконкомом 
Криворізької міської ради, що виконує функції замовника, на 
виконання послуг з організації та управління рухом міського 
пасажирського транспорту загального користування в м. Кри-
вому Розі.

На умовах, запропонованих організатором конкурсу, згоден 
узяти участь у конкурсі з визначення підприємства (органі-
зації) на виконання послуг з організації та управління рухом 
міського пасажирського транспорту загального користування 
в м. Кривому Розі.
3. Реквізити претендента:
– юридична адреса ________________________________
– фактична адреса _________________________________
– телефон ______________________________________
– факс ________________________________________

4. До заяви додаються такі документи:
– анкета претендента;
– завірені копії правовстановлюючої документації претендента або 

його субпідрядників;
– завірена копія штатного розпису;
– довідка з податкової інспекції про відсутність заборгованості з по-

даткових платежів та відрахувань до державних цільових фондів;
– інформаційний лист про наявність/відсутність провадження у спра-

ві про банкрутство суб’єктів господарювання, перебування в проце-
дурі банкрутства або визнання їх банкрутами;

– документи, які підтверджують відповідність підприємства (органі-
зації) кваліфікаційним вимогам;

– копія договору оренди або свідоцтва на право власності на примі-
щення;

– інші відомості та копії документів відповідно до Порядку;
– інші додаткові відомості та копії документів на розсуд претендента.

«____»____________20__ р. 
______________       _____________        _______________

                              (посада)                                          (підпис)                      (прізвище та ініціали)
М.П.

Додаток 2
до Порядку проведення конкурсу з
організації та управління рухом
міського пасажирського транспор-
ту загального користування
в м. Кривому Розі

А Н К Е Т А
претендента на участь у конкурсі  

з організації та управління рухом міського 
 пасажирського транспорту загального  

користування в м. Кривому Розі
Претендент______________________________________

                                  (повна назва юридичної особи чи фізичної особи-підприємця)
Виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фі-
зичних осіб-підприємців_____________________________
Ідентифікаційний код ______________________________
Номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР
_____________________________________________
Дата проведення державної реєстрації ___________________
Юридична адреса__________________________________
Фактична адреса__________________________________

Телефон/факс ____________________________________
Розрахунковий рахунок ______________________________
МФО __________________________________________
КОД ОКПО _______________________________________
Відомості про керівника (прізвище, ім’я, по батькові, посада, контакт-
ний телефон, освіта, досвід роботи з організації та управління рухом 
міського пасажирського транспорту)______________________
____________________________________________
Інформація про діяльність претендента або його субпідрядників щодо 
організації міських пасажирських перевезень, упровадження авто-
матизованих систем інформаційного забезпечення, створення систем 
GPS-моніторингу транспортних засобів
Досвід роботи ____________________________________
Наявність фахівців з організації перевезень (на міських маршрутах за-

гального користування)______________________________
_____________________________________________
Наявність власного або орендованого приміщення_____________
Наявність відповідного матеріально-технічного забезпечення_____

Наявність досвіду створення та впровадження систем GPS-моніторингу 
транспортних засобів_______________________________
Взаємодія з профільними організаціями___________________
Інша інформація на розсуд претендента:___________________
_____________________________________________

______________       _____________        _______________
                              (посада)                                          (підпис)                      (прізвище та ініціали)

М.П.

Аналіз регуляторного впливу 
до проекту рішення виконкому міської ради  
«Про проведення конкурсу з організації та 
управління рухом міського пасажирського  

транспорту загального користування 
в м. Кривому Розі»

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується 
розв’язати шляхом державного регулювання господарських 
відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми.

Порядок проведення конкурсу з організації та управління рухом 
міського пасажирського транспорту загального користування в м. 
Кривому Розі розроблено на виконання Закону України «Про автомо-
більний транспорт», Постанов Кабінету Міністрів України від 18 лютого 
1997 року №176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажир-
ського автомобільного транспорту», 03 лютого 2008 року №1081 «Про 
затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажи-
рів на автобусному маршруті загального користування».

Відповідно до п.39 Правил надання послуг пасажирського авто-
мобільного транспорту, затверджених Постановою Кабінету Міністрів 
України від 18 лютого 1997 року №176, організатор регулярних пере-
везень може залучити на конкурсних засадах суб’єктів господарюван-
ня для виконання функцій з організації та управління рухом пасажир-
ського транспорту та підготовки інформації про роботу перевізників.

Прийняття цього регуляторного акта передбачає затвердження 
умов конкурсу з визначення суб’єкта господарювання для виконання 
функцій з організації та управління рухом пасажирського транспорту 
та підготовки інформації про роботу перевізників, що забезпечить 
здійснення постійного контролю виконкомом міської ради як органі-
затором та суб’єктами господарювання – перевізниками за роботою 
водіїв на міських маршрутах загального користування в м. Кривому 
Розі, надасть можливість організатору проводити конкурси та визна-
чати на конкурсних засадах суб’єктів господарювання, здатних забез-
печувати якісну підготовку інформації про роботу перевізників з ви-
користанням GPS-систем.

Постійний контроль за роботою суб’єктів господарювання – пере-
візників на міських маршрутах загального користування забезпечить 
належну організацію перевезення пасажирів громадським транспор-
том у м. Кривому Розі.

Дія регуляторного акта розповсюджується на всіх суб’єктів госпо-
дарювання, що діють на ринку надання послуг зі створення системи 
GPS-моніторингу, контролю транспорту та перевезення пасажирів гро-
мадським транспортом загального користування.

2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути 
розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує дер-
жавного регулювання.

Проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових меха-
нізмів, оскільки не виконуватимуться вимоги діючого законодавства, 
а саме п.39 Постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 
року №176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажир-
ського автомобільного транспорту» в частині залучення організато-
ром суб’єкта господарювання для виконання функцій з організації та 
управління рухом пасажирського транспорту та підготовки інформації 
про роботу перевізників виключно на конкурсних засадах.

 3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути 
розв’язана за допомогою діючого регуляторного акта або вне-
сення змін до нього.

На сьогодні відсутні діючі регуляторні акти органів місцевого са-
моврядування, які б регулювали питання, пов’язані з організацією та 
управлінням рухом міського пасажирського транспорту загального 
користування в м. Кривому Розі.

Ураховуючи вищезазначене, запропоновано запровадити новий 
регуляторний акт виконкому міської ради, що надасть змогу визна-
чити суб’єкта господарювання для виконання функцій з організації та 
управління рухом пасажирського транспорту й підготовки інформації 
про роботу перевізників. Це забезпечить здійснення постійного конт-
ролю виконкомом міської ради як організатором та суб’єктами госпо-
дарювання – перевізниками за роботою водіїв на міських маршрутах 
загального користування в м. Кривому Розі, надасть можливість ор-
ганізатору проводити конкурси та визначати на конкурсних засадах 
суб’єктів господарювання, здатних забезпечувати якісну підготовку 
інформації про роботу перевізників з використанням GPS-систем.

4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропо-
нованого регуляторного акта, у тому числі здійснення розра-
хунку очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, 
територіальної громади та органів місцевого самоврядуван-
ня внаслідок дії регуляторного акта.

Унаслідок прийняття регуляторного акта очікується отримання 
таких позитивних результатів у сфері надання послуг пасажирського 
транспорту:

– підвищення якості та комфортності перевезень;
– підвищення безпеки перевезень;
– збереження контролю організатора перевезень за роботою пере-

візників на міських маршрутах загального користування;
– виконання перевізниками затвердженого розкладу руху;
– дотримання перевізниками умов перевезень.
У результаті прийняття запропонованого регуляторного акта очіку-

ються такі витрати та вигоди для всіх учасників регуляторного процесу:
Сфера впливу Вигоди Витрати

Територіальна 
громада

Забезпечення якісних пе
ревезень, здійснення ор
ганізатором належного 
контролю за виконанням 
водіями розкладу руху, до
триманням безпеки паса
жирських перевезень

Оплата вар
тості послуги 
з перевезення 
гр о м а дс ь к и м 
транспортом

Публічна інформація
Продовження. Початок  на 25 стор.

Закінчення на 28 стор.
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Суб’єкти госпо
дарювання:
оператори GPS
систем,

перевізники

 – Створення рівних мож
ливостей для виконання 
функцій з організації та 
управління рухом авто
бусів і підготовки інфор
мації про роботу переві
зників;

 – можливість участі в кон
курсі та провадження ді
яльності у сфері надання 
послуг зі створення сис
теми GPSмоніторингу та 
контролю транспорту;

 – забезпечення постійного 
дистанційного контролю 
за роботою водіїв на ліні
ях міських маршрутів за
гального користування

В и т р а т и , 
пов’язані із за
провадженням 
функціонуван
ня GPSсистем;

в и т р а т и , 
пов’язані із за
провадженням 
функціонуван
ня GPSсистем

Органи місцево
го самовряду
вання

– Забезпечення контролю 
за організацією переве
зення пасажирів на місь
ких маршрутах загально
го користування;

– здійснення постійного 
контролю за кількістю 
рухомого складу на кож
ному маршруті

Витрати не пе
редбачаються

5. Визначення цілей державного регулювання.
Основними цілями розробки проекту регуляторного акта є залучен-

ня на конкурсних засадах суб’єктів господарювання для виконання 
функцій з організації та управління рухом пасажирського транспорту 
й підготовки інформації про роботу перевізників.

6. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних 
способів досягнення визначених цілей, у тому числі тих, які не 
передбачають безпосереднього державного регулювання гос-
подарських відносин.

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є мож-
ливість:

 – відмовитися від регулювання. Однак згідно з чинним законодав-
ством України організація пасажирських перевезень, проведення 
конкурсу з визначення суб’єкта господарювання для виконання 
функцій з організації та управління рухом пасажирського тран-
спорту й підготовки інформації про роботу перевізників на місь-
ких маршрутах загального користування покладається на органи 
місцевого самоврядування;

 – залишити існуючу ситуацію, але це не дозволить провести конкурс з 
визначення суб’єкта господарювання для виконання функцій з орга-
нізації та управління рухом пасажирського транспорту й підготовки ін-
формації про роботу перевізників і, як наслідок, запровадити функціо-
нування GPS-систем на міських маршрутах загального користування;

 – запровадити зазначений регуляторний акт, що дасть можливість 
забезпечити досягнення визначених цілей.

Обрання останнього способу досягнення визначених цілей приведе 
стан організації пасажирських перевезень транспортом загального ко-
ристування у відповідність до вимог діючого законодавства України, 
забезпечить сталі, комфортні та якісні перевезення. Організатор пере-
везень збереже контроль за перевезеннями пасажирів на території 
міста.

Затвердження умов конкурсу з визначення суб’єкта господарюван-
ня для виконання функцій з організації та управління рухом пасажир-
ського транспорту й підготовки інформації про роботу перевізників 
забезпечить рівні можливості суб’єктам господарювання для вступу 
на ринок надання послуг пасажирського транспорту, при цьому умови 
роботи перевізників на міських маршрутах загального користування 
носитимуть сталий та прогнозований характер.

7. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення 
визначених цілей.

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш 
доцільним з огляду на можливість виконання та ефективну реалізацію 
регуляторного акта, який відповідно до Законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про автомобільний транспорт», Поста-
нови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року №176 «Про 
затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного 
транспорту» повністю відповідає повноваженням міської ради. Лише 
у такий спосіб можна вирішити зазначені проблеми найкращим чи-
ном, ураховуючи інтереси територіальної громади, суб’єктів господа-
рювання та органів місцевого самоврядування.

8. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визна-

чених проблем шляхом прийняття запропонованого регуля-
торного акта.

Механізм, закладений в основу проекту регуляторного акта, перед-
бачає затвердження умов конкурсу з визначення суб’єкта господарю-
вання для виконання функцій з організації та управління рухом авто-
бусів і підготовки інформації про роботу перевізників.

Прийняття вказаного регуляторного акта та затвердження умов 
конкурсу нададуть можливість залучити суб’єктів господарювання 
для виконання функцій з організації та управління рухом пасажир-
ського транспорту й підготовки інформації про роботу перевізників.

Отримання інформації про роботу перевізників забезпечить по-
стійний контроль організатором за наданням якісних транспортних 
послуг населенню та сприятиме підвищенню безпеки перевезення па-
сажирів, дотриманню водіями при роботі на лінії міських автобусних 
маршрутів загального користування затвердженого розкладу руху з 
регулярністю, передбаченою паспортом маршруту.

Суб’єкт господарювання – перевізник на договірних умовах з вико-
навцем зможе отримувати інформацію про місцезнаходження, осно-
вні характеристики роботи власних транспортних засобів (максималь-
ну, середню швидкість руху, дотримання схеми руху, місця зупинки, 
відстою та стоянки тощо), задіяних на міських маршрутах загального 
користування.

9. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей 
у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.

У разі прийняття регуляторного акта органами місцевого самовря-
дування будуть реалізовані повноваження, надані їм відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року №176 
«Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомо-
більного транспорту».

Чітко обумовлені умови конкурсу з визначення суб’єкта господа-
рювання для виконання функцій з організації та управління рухом 
пасажирського транспорту й підготовки інформації про роботу пере-
візників нададуть змогу залучити на конкурсних засадах суб’єктів 
господарювання, за допомогою яких забезпечуватимуться стабільні 
пасажирські перевезення, стимулюватиметься розвиток транспортної 
галузі та створяться умови для якісного надання послуг з перевезення 
пасажирів.

10. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей 
з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, те-
риторіальної громади та органів місцевого самоврядування.

Упровадження проекту рішення надасть можливість:
– залучити суб’єктів господарювання для виконання функцій з ор-

ганізації та управління рухом пасажирського транспорту й підго-
товки інформації про роботу перевізників;

– задовольнити потреби територіальної громади в якісному надан-
ні послуг з перевезення пасажирів;

– підвищити безпеку перевезень пасажирів;
– забезпечити дотримання водіями затверджених схеми та розкла-

ду руху громадського транспорту;
– органам місцевого самоврядування здійснювати постійний 

контроль за кількістю рухомого складу на кожному маршруті та 
роботою пасажирського транспорту на міських маршрутах загаль-
ного користування щодо задоволення потреб територіальної гро-
мади в пасажирських перевезеннях.

11. Обґрунтування щодо вигод, які виникатимуть внаслідок 
дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують від-
повідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не 
можуть бути кількісно визначені.

Уведення в дію цього рішення дозволить підвищити безпеку пе-
ревезення пасажирів, відповідальність суб’єктів господарювання 
– перевізників м. Кривого Рогу, які надають послуги з перевезення 
пасажирів на міських маршрутах загального користування, за якість 
послуг перед споживачами та дасть змогу перевізникам при укладан-
ні договору з виконавцем на отримання інформації щодо роботи рухо-
мого складу підвищити контроль за ефективністю його використання.

Виконання вимог рішення дозволить органам місцевого самовря-
дування об’єктивно оцінювати ситуацію на ринку надання послуг з пе-
ревезення пасажирів на міських маршрутах загального користування. 
З метою створення сприятливих умов для громадян та суб’єктів госпо-
дарювання до рішення будуть своєчасно вноситися відповідні зміни.

Додаткові витрати органів місцевого самоврядування не передба-
чаються, витрати суб’єктів господарювання – на встановлення GPS-
систем, населення – на оплату вартості проїзду.

12. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог 

регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджа-
ються органи державної влади, місцевого самоврядування, 
суб’єкти господарювання, які повинні впроваджувати та ви-
конувати їх.

Упровадження рішення та контроль за його виконанням не потре-
бує додаткових витрат з міського бюджету.

Уведення в дію регуляторного акта дозволить підвищити контроль 
за якістю надання послуг з перевезення пасажирів у м. Кривому Розі 
та за безпекою дорожнього руху. Пасажирські перевезення в місті ста-
нуть більш якісними та безпечними, що в свою чергу стимулюватиме 
розвиток підприємництва міста.

13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропо-
нованого регуляторного акта.

Найбільш вагомими зовнішніми чинниками, що впливатимуть на 
дію регуляторного акта, будуть зміни в транспортному законодавстві 
України.

Вони матимуть значний вплив на результативність дії запропоно-
ваного регуляторного акта. У зв’язку з означеним буде впроваджено 
постійний моніторинг їх оцінки, за результатами якого для усунення 
негативного впливу до запропонованого регуляторного акта будуть 
унесені відповідні коригування.

14. Обґрунтування запропонованого терміну дії регулятор-
ного акта.

Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежується в 
часі, оскільки його прийняття викликане вимогами законодавства 
України.

Головними зовнішніми чинниками, які впливатимуть на дію регу-
ляторного акта, будуть зміни в законодавчій базі з питань діяльності 
автопідприємств та перевізників пасажирів, зміни ліцензійних умов, 
інших нормативно-правових актів у сфері надання послуг пасажир-
ського транспорту.

15. Визначення показників результативності дії регулятор-
ного акта.

Головними показниками результативності дії регуляторного акта є:
 – запровадження GPS-систем на міських автобусних маршрутах за-

гального користування;
 – задоволення потреб мешканців міста в якісному наданні послуг 

пасажирського транспорту;
 – підвищення безпеки перевезення пасажирів;
 – дотримання водіями затверджених схеми та розкладу руху;
 – здійснення постійного он-лайн контролю за роботою пасажир-

ського транспорту на міських маршрутах загального користуван-
ня.

16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюва-
тися відстеження результативності дії регуляторного акта 
у разі його прийняття.

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводити-
ся відділом транспорту і зв’язку виконкому міської ради шляхом мо-
ніторингу кількості:

– запроваджених GPS-систем на міських автобусних маршрутах за-
гального користування;

– звернень громадян щодо якості надання послуг пасажирського 
транспорту;

– порушень водіями Правил дорожнього руху та вимог безпеки 
перевезення пасажирів, які спричинюють дорожньо-транспортні 
пригоди;

– порушень водіями дотримання схеми та виконання розкладу 
руху.

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде 
здійснено через шість місяців після набуття ним чинності. Повторне 
відстеження планується провести через рік. Періодичне – проводити-
меться один раз на три роки, починаючи від дня закінчення заходів 
щодо повторного відстеження результативності дії.

За результатами проведення відстежень буде змога порівняти по-
казники результативності дії регуляторного акта. У разі виявлення не-
врегульованих і проблемних питань, вони будуть усунені шляхом уне-
сення відповідних змін до регуляторного акта.

Зворотний зв’язок: розробник проекту рішення – відділ транспор-
ту і зв’язку виконкому міської ради.

Адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська,1, каб. 151, 155.
Сінкевич Станіслав Геннадійович – заступник начальника відділу 

транспорту і зв’язку виконкому міськради.
Телефони: (0564) 74-70-49, 74-24-41.
Електронна адреса: v.transport1@kryvyirih.dp.ua, vtiz@i.ua

Публічна інформація
Закінчення. Початок  на 25 стор.

УВАГА!
На публічне обговорення (оприлюднення) виноситься проект рішення міської ради «Про внесення змін у додаток до рішення міської ради від 28.04.2010 №3816 «Про затвердження Поло-

ження про порядок надання ритуальних послуг на території міста Кривого Рогу» та аналіз його регуляторного впливу на розвиток територіальної громади та бізнес-середовище. Зауваження 
та пропозиції будуть прийматись від громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ, консультативно-дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики у 
письмовій формі до 26.12.2012 (крім святкових, вихідних днів) за адресою 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1 розробником проекту та управлінням розвитку підприємництва виконкому 
міської ради (каб. 510, тел.74-39-72), на електронні адреси виконкому міської ради radakr@ukrpost.ua і виконкомів Дзержинської, Довгинцівської, Жовтневої, Інгулецької, Саксаганської, Тер-
нівської, Центрально-Міської районних у місті рад: dzr_vk@ukrpost.ua, dlg_vk@riad.com.ua, zhv_vk@ukrpost.ua, ing-vk@ctvnet.dp.ua, saks_1242@ukrpost.ua, trnvk@ukrpost.ua, cg-ispolkom-zag@
mg.dp.ua в мережі Інтернет.

КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
Дніпропетровська область

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Про внесення змін у додаток до рішення міської 
ради від 28.04.2010 №3816 «Про затвердження 
Положення про порядок надання ритуальних  

послуг на території міста Кривого Рогу»
З метою вдосконалення процесу регулювання відносин при наданні 

ритуальних послуг, установлення порядку охорони та функціонування 
місць поховань; відповідно до Закону України «Про поховання та похо-
ронну справу», Наказів Міністерства охорони здоров’я України від 17 січня 
1995 року №6 «Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби 
України», Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 03 липня 2012 року №328 «Про 
внесення змін до Порядку утримання кладовищ та інших місць по-
ховань», Державного комітету України з питань житлово-комунального 
господарства від 19 листопада 2003 року №193 «Про затвердження нор-
мативноправових актів щодо реалізації Закону України «Про поховання 
та похоронну справу», зі змінами, Державних санітарних правил та норм 
«Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населе-
них пунктах України» (ДСанПіН 2.2.2.028-99); керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Унести зміни в додаток до рішення міської ради від 28.04.2010 

№3816 «Про затвердження Положення про порядок надання ритуаль-
них послуг на території міста Кривого Рогу», зі змінами, а саме:

1.1 замінити в тексті назву «договір про надання ритуальних по-
слуг» на «договір про надання ритуальних послуг відповідно до необ-
хідного мінімального переліку окремих їх видів»;

1.2 доповнити:
1.2.1 розділ 1 «Загальні положення» пунктом 1.2:
 «1.2. Органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи в 

межах своєї компетенції:
1.2.1 вирішують відповідно до закону питання про відведення зе-

мельних ділянок для організації місць поховання;
1.2.2 забезпечують будівництво, утримання в належному стані та 

охорону місць поховання;
1.2.3 створюють ритуальні служби;
1.2.4 вирішують питання про надання за рахунок коштів місцевих 

бюджетів ритуальних послуг у зв’язку з похованням самотніх грома-
дян, ветеранів війни, праці та інших категорій малозабезпечених гро-
мадян, допомоги на поховання померлих громадян у інших випадках, 
передбачених чинним законодавством України;

1.2.5 здійснюють контроль за дотриманням законодавства стосовно 
захисту прав споживачів у частині надання суб’єктами господарювання 
ритуальних послуг та реалізацією ними предметів ритуальної належності;

1.2.6 здійснюють інші повноваження, передбачені чинним законо-
давством України.»;

1.2.2 у розділі 2 «Організація та проведення поховання і надання ри-
туальних послуг населенню в м. Кривому Розі»:

1.2.2.1 підпункт 2.3.10 новим абзацом такого змісту:

«Одразу після отримання ритуальною службою документів, визна-
чених у цьому пункті, вони мають забезпечити безперешкодний до-
ступ на територію кладовища транспортного засобу, на якому перево-
зиться намогильна споруда, визначена в документі.»;

1.2.2.2 підпункт 2.3.18:
«2.3.18. Поховання та підпоховання померлих на кладовищах реко-

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

1.2.3 у розділі 3 «Порядок розміщення, облаштування, утримання 
та охорони місць поховань»:

1.2.3.1 у 1 абзацу пункту 3.6 після слова «здійснюється» перед сло-
вами «за рахунок винних осіб» фразою «коштом місцевого бюджету з 
наступним їх відшкодуванням»;

1.2.3.2 пункти 3.7, 3.8 у такій редакції:
«3.7. Охорону місць поховань у місті Кривому Розі забезпечує ви-

конком міської ради коштом міського бюджету шляхом укладання до-
говорів з переможцями процедур конкурсних торгів у порядку, визна-
ченому чинним законодавством України.

3.8. Основними завданнями при здійсненні охорони місць поховань є:
 – захист об’єктів, що охороняються, попередження та припинення 

протиправних посягань і адміністративних правопорушень, під-
тримка громадського порядку;

 – недопущення випадків невідомих поховань;
 – забезпечення на об’єктах, що охороняються, внутрішньо-об’єкто-

во го режиму;
Продовження на 30 стор.
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 – участь у локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій природно-
го характеру (пожежі, буревії, повені, землетрус);

 – виявлення осіб, які намагаються без очевидних підстав (здій-
снення поховання померлого, установлення намогильних споруд 
та елементів благоустрою на місці поховання, виконання робіт із 
благоустрою та впорядкування місця поховання, відвідування 
місця поховання) проникнути на територію кладовища.»;

1.2.4 розділом 4:
«4. Порядок функціонування місць поховань

4.1. Кладовища відкриті для відвідувань щодня: у весняний і літній 
час з 8.00 до 20.00 годин, в осінній і зимовий час з 8.00 до 17.00 годин.

4.2. Спеціальні транспортні засоби, що надають послуги з переве-
зення тіла померлого, та автотранспорт суб’єктів господарювання, не-
залежно від форми власності, що утворюють ритуальну процесію, ма-
ють право проїзду на територію міських кладовищ за умови наявності 
належним чином оформленого договору-замовлення на організацію 
та проведення поховання.

4.3. Підставою для пропуску на територію кладовищ транспортних 
засобів, задіяних у виконанні робіт з облаштування, демонтажу, мон-
тажу намогильних споруд, укладанні плитки на місці поховання тіла 
померлого, є подання до ритуальної служби документів, визначених 
підпунктом 2.3.10 Положення. Зазначені роботи здійснюються щодня: 
у весняний і літній час з 8.00 до 17.00 годин, в осінній і зимовий час з 
8.00 до 16.00 годин.

4.4. На території кладовища необхідно виконувати такі вимоги:
 – дотримуватися тиші й порядку;
 – не вигулювати або не випасати тварин;
 – не розпалювати багаття, не брати ґрунт, не різати дерн, не збе-

рігати будівельні матеріали;
 – не кататися на санках, ковзанах і лижах;
 – стороннім особам не перебувати у виробничих приміщеннях;
 – не складувати під час і після облаштування, упорядкування та 

прибирання могил (місць родинного поховання) будівельні, побу-
тові відходи, залишки вінків, квітів, трави, гілля на місцях сусідніх 
поховань та інших, не відведених для цього місцях;

 – не установлювати намогильні споруди та елементи благоустрою 
на могилах (місцях родинного поховання) поза межами виділеної 
земельної ділянки;

 – не оскверняти могили, не пошкоджувати та не викрадати елемен-
ти намогильних споруд, предмети ритуальної належності, квітко-
ву продукцію, тощо.»;

 1.3 вважати пункти 1.2 – 1.9 розділу 1 «Загальні положення» відпо-
відно пунктами 1.3 – 1.10;

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

 1.5 викласти в новій редакції:
1.5.1 пункти 1.5, 1.9 розділу 1 «Загальні положення»:
«1.5. Надання ритуальних послуг відповідно до необхідного міні-

мального переліку окремих їх видів може також здійснювати суб’єкт 
господарювання, що виявив бажання працювати на ринку ритуаль-
них послуг (надалі – суб’єкт господарювання), який згідно із Законом 
України «Про поховання та похоронну справу» уклав договір з ритуаль-
ною службою про надання таких послуг (додаток 2).

Надання ритуальних послуг, не передбачених зазначеним перелі-
ком, а також виготовлення предметів ритуальної належності здійсню-
ється за згодою сторін.

1.9. Суб’єкту господарювання забороняється надавати риту-
альні послуги відповідно до необхідного мінімального переліку 
окремих їх видів без укладання із ритуальною службою договору 
про надання таких послуг та відповідного договору-замовлення 
(додаток 3) з виконавцем волевиявлення померлого або особою, 
яка зобов’язалася його поховати, на підставі свідоцтва про смерть 
(надалі – Замовник).»;

1.5.2 в розділі 2 «Організація та проведення поховання і надання ри-
туальних послуг населенню в м. Кривому Розі»:

1.5.2.1 абзаци 1, 2 та 4 підпункту 2.3.10:
«2.3.10. На могилах (місцях родинного поховання) у межах наданої 

земельної ділянки встановлювати намогильні споруди та елементи 
благоустрою необхідно після просадки ґрунту. У випадку руйнування 
споруд, установлених під час просадки ґрунту, відповідальність несуть 
замовник і виконавець відповідно до договірних умов, що визнача-
ють гарантійний термін їх експлуатації.

Для встановлення намогильної споруди до ритуальної служби по-
даються такі документи:

– свідоцтво про поховання, або у разі його відсутності, письмова зго-
да користувача місця поховання (користувача місця родинного 
поховання) на встановлення намогильної споруди;»;

1.5.2.2 підпункт 2.3.15:
«2.3.15. Відповідальність за доставку тіла померлого, його одягу та 

інших предметів, що йому належать у судово-медичний морг (надалі 
– морг) покладається на особу, яка призначила експертизу, і здійсню-
ється бригадами, склад яких відповідно до місцевих умов комплекту-
ється з працівників органів Міністерства внутрішніх справ України або 
з інших служб, що спеціалізуються на такій діяльності.

У випадках смерті в лікувально-профілактичних установах органі-
зація доставки тіла померлого до моргу покладається на керівника 
установи.

У випадках, коли бригада швидкої медичної допомоги констатувала 
смерть особи, яка померла на вулиці або в іншому громадському міс-
ці, доставка тіла померлого до моргу здійснюється цією бригадою.»;

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

1.7 вважати розділ 4 «Контроль за виконанням Положення» у старій 
редакції розділом 5;

 1.8 унести зміни в додаток 2 до Положення:
1.8.1 скасувати підпункт 3.2.1;
1.8.2 вважати підпункти 3.2.2 – 3.2.4 відповідно підпунктами 3.2.1 

– 3.2.3;
1.9 викласти в новій редакції додаток 4 до Положення (додаток).
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 

22.06.2011 №449 «Про внесення змін до Положення про порядок на-
дання ритуальних послуг на території міста Кривого Рогу».

3. Управлінням благоустрою та житлової політики, розвитку під-
приємництва, відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю виконкому міської ради (Катриченко О.В., Рижкова 
І.О., Полтавець А.А.) забезпечити інформування населення міста 
про зміст рішення в термін, передбачений чинним законодав-
ством України.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань комунального господарства (Логачов А.І.), ко-
ординацію роботи – на заступника міського голови Вербицького Г.П.

Додаток
до рішення міської ради

СВІДОЦТВО 
про поховання

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

(свідоцтво про смерть № _____ від «___» _____________ року),
похований «____» _____ 
_____ року на ділянці № ___, ряд №______, місце № ______ кла-
довища, розміщеного в ______________________________

                                          (назва населеного пункту)
на вулиці __________________________________, про що 
в книзі реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян зро-
блено відповідний запис «___» _________ року за № ___.

                  _____________________     _________________
                                (підпис особи, яка видає свідоцтво)                        (ініціали, прізвище)

Печатка

Реєстраційний номер та дата видачі

Аналіз
регуляторного впливу до проекту рішення  
міської ради «Про внесення змін у додаток 

до рішення міської ради від 28.04.2010 №3816 
«Про затвердження Положення про порядок 

надання ритуальних послуг на території міста 
Кривого Рогу»

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується 
розв’язати шляхом державного регулювання господарських 
відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми

Діяльність у галузі поховання здійснюється відповідно до Закону 
України «Про поховання та похоронну справу», Наказу Державного 
комітету України з питань житлово-комунального господарства від 
19.11.2003 №193 «Про затвердження нормативно-правових актів 
щодо реалізації Закону України «Про поховання та похоронну справу», 
Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо обла-
штування і утримання кладовищ в населених пунктах України» (ДСан-
ПіН 2.2.2.028-99).

Згідно зі статтями 23 та 31 Закону України «Про поховання та похо-
ронну справу» порядок функціонування й охорони місць поховань ви-
значається органами місцевого самоврядування.

Статтею 10 зазначеного Закону визначено, що надання ритуальних 
послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих їх 
видів здійснюється ритуальною службою або за договором суб’єктами 
господарювання інших форм власності.

З метою визначення порядку функціонування та охорони місць 
поховань, урегулювання відносин між ритуальною службою та 
суб’єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних по-
слуг, щодо чіткого визначення переліку послуг за якими укладаєть-
ся договір про їх надання, пропонується внести зміни в додаток до 
рішення міської ради від 28.04.2010 №3816 «Про затвердження По-
ложення про порядок надання ритуальних послуг на території міста 
Кривого Рогу».

Дія регуляторного акта – проекту рішення міської ради «Про вне-
сення змін у додаток до рішення міської ради від 28.04.2010 №3816 
«Про затвердження Положення про надання ритуальних послуг на те-
риторії міста Кривого Рогу» розповсюджується на суб’єкти господарю-
вання, які працюють на ринку ритуальних послуг, ритуальну службу, 
територіальну громаду й органи місцевого самоврядування, внутріш-
ніх справ.

2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути 
розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує дер-
жавного регулювання

Ураховуючи те, що відповідно до Закону України «Про поховання та 
похоронну справу» організацію діяльності в галузі поховання на міс-
цевому рівні здійснюють органи місцевого самоврядування в межах 
своєї компетенції, зазначена проблема може бути розв’язана за допо-
могою прийняття відповідного регуляторного акта.

3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути 
розв’язана за допомогою діючого регуляторного акта або вне-
сення змін до нього

Рішення міської ради від 28.04.2010 №3816 «Про затвердження По-
ложення про надання ритуальних послуг на території міста Кривого 
Рогу», зі змінами, не містить чіткого визначення повноважень орга-
ну місцевого самоврядування та його виконавчого комітету, порядку 
охорони місць поховань та потребує вдосконалення порядку їх функці-
онування. Окремі пункти Положення потребують приведення у відпо-
відність до вимог статті 8, 10, 16 та 31 Закону України «Про поховання 
та похоронну справу». Для врегулювання зазначених питань та більш 
детального регламентування відносин у цій сфері пропонується вне-
сти зміни у додаток до вищевказаного рішення.

4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропо-
нованих змін до регуляторного акта, у тому числі здійснення 
розрахунку очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарю-
вання, територіальної громади та органів місцевого самовря-
дування внаслідок дії регуляторного акта

Прийняття зазначеного рішення дозволить попередити можливість 
виникнення певних ситуацій між суб’єктами господарювання, терито-
ріальною громадою та органами місцевого самоврядування при на-
данні ритуальних послуг:
Сфера інтересів Вигоди Витрати

Територіальна
громада

1. Визначення порядку 
функціонування кладо
вищ.
2. Упередження дій сто
совно осквернення мо
гил, місць родинного по
ховання; руйнування чи 
викрадення намогиль
них споруд та склепів.
3. Підвищення впевне
ності споживачів у отри
манні якісних ритуаль
них послуг.

З витратами не 
пов’язано

Суб’єкти госпо
дарювання

 1. Прозорість упрова
дження відносин між 
ритуальною службою та 
суб’єктами господарю
вання, які працюють на 
ринку ритуальних по
слуг.
 2. Визначення термі
нів та умов проведення 
суб’єктами господарю
вання робіт з облашту
вання, демонтажу, монта
жу намогильних споруд, 
укладанні плитки на місці 
поховання.
 3. Установлення осно
вних завдань та відпо
відальності суб’єктів 
господарювання при на
данні послуг з охорони 
кладовищ

З витратами не 
пов’язано

Органи
місцевого само

врядування

Відповідність норма
тивного акта вимогам 
чинного законодавства. 
Зменшення тіньового 
сектора при впрова
дженні діяльності в галу
зі поховання. Визначен
ня порядку утримання 
кладовищ, а також інших 
місць поховання.

Існують витрати, 
пов’язані із забез
печенням функ
ціонування, утри
мання та охорони 
місць поховань

5. Визначення цілей державного регулювання
Метою внесення змін до регуляторного акта є визначення компе-

тенції органу місцевого самоврядування та його виконавчого комітету, 
визначення порядку охорони та функціонування місць поховань. Уне-
сення змін до регуляторного акта дозволить удосконалити регулюван-
ня відносин при наданні ритуальних послуг.

 6. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних 
способів досягнення визначених цілей, у тому числі тих, які не пе-
редбачають безпосереднього державного регулювання господар-
ських відносин

У ході пошуку альтернативних способів досягнення визначених ці-
лей доцільно розглянути такі можливості:

– відмова від уведення в дію запропонованого акта;
– урегулювання відносин між ритуальною службою, суб’єктами 

господдарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг, та 
громадянами, які користуються ритуальними послугами, безпо-
середніми учасниками цих відносин шляхом укладання відповід-
них договорів;

– здійснення регулювання в частині визначення порядку функціо-
нування та охорони місць поховань нормативним актом іншого 
органу.

Перша альтернатива в частині відмови від уведення в дію запро-
понованого акта та залишення без змін рішення міської ради від 
28.04.2010 №3816 «Про затвердження Положення про надання риту-
альних послуг на території міста Кривого Рогу» призведе до негатив-
них наслідків, а саме:

– відсутності порядку охорони та функціонування місць поховань;
– невпевненості споживачів в отриманні якісних ритуальних послуг;
– створення передумов для виникнення конфліктних ситуацій між 

ритуальною службою, суб’єктами господарювання, які працюють 
на ринку ритуальних послуг, та громадянами, які користуються 
ритуальними послугами.

Друга альтернатива може призвести до неузгодженості дій ритуаль-
ної служби, суб’єктів господарювання, які працюють на ринку ритуаль-
них послуг, та громадян, які користуються такими послугами.

Третя альтернатива стосовно здійснення регулювання в частині ви-
значення порядку функціонування та охорони місць поховань нор-
мативним актом іншого органу не є можливою у зв’язку з тим, що 
відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу» 
вирішення зазначених питань належить до повноважень органів міс-
цевого самоврядування.

7. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення 
визначених цілей

Запровадження в дію запропонованого регуляторного акта – про-
екту рішення міської ради «Про внесення змін у додаток до рішення 
міської ради від 28.04.2010 №3816 «Про затвердження Положення про 
надання ритуальних послуг на території міста Кривого Рогу» дозволить 
встановити на території міста порядок охорони місць поховань та вдо-
сконалити порядок функціонування та утримання місць поховань.

У свою чергу введення в дію порядку охорони місць поховань спри-
ятиме попередженню осквернення могил, місць родинного похован-
ня, руйнування чи викрадення намогильних споруд і склепів; визна-
чить основні завдання та відповідальність суб’єктів господарювання, 
які будуть надавати послуги з охорони кладовищ міста.

Удосконалення порядку функціонування місць поховань дасть мож-
ливість визначити термін відвідування кладовищ міста, умови прове-
дення суб’єктами господарювання робіт з облаштування, демонтажу, 
монтажу намогильних споруд, укладання плитки на місці поховань; 
безперешкодного проїзду спеціальних транспортних засобів, що нада-
ють послуги з перевезення тіла померлого, та автотранспорту суб’єктів 
господарювання, незалежно від форми власності, що утворюють ри-
туальну процесію, перелік заходів, які регламентують діяльність на 
території кладовища.

Лише у такий спосіб, відповідно до вимог чинного законодавства 
України та враховуючи інтереси всіх учасників відносин, можливо до-
сягти визначеної мети й запровадити ефективну систему у сфері на-
дання ритуальних послуг.

8. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визна-
чених проблем шляхом прийняття запропонованих змін до ре-
гуляторного акта

При прийнятті запропонованих змін до регуляторного акта будуть діяти 
такі механізми та заходи, що забезпечать розв’язання визначених проблем:

– визначення порядку охорони місць поховань та вдосконалення по-
рядку функціонування місць поховань;

– попередження дій стосовно осквернення могил, місць родинного по-
ховання, руйнування чи викрадення намогильних споруд та склепів;

– упорядкування відносин між ритуальною службою та суб’єктами гос-
подарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг.

9. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у 
разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Досягнення визначених цілей завдяки внесенню змін у додаток до 
рішення міської ради від 28.04.2010 №3816 «Про затвердження Поло-
ження про надання ритуальних послуг на території міста Кривого Рогу» 
цілком реальне ураховуючи той фактор, що виконання регуляторного 
акта буде обов’язковим для всіх учасників відносин, а саме: суб’єктів 
господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг, територі-
альної громади та органу місцевого самоврядування.

Публічна інформація

Продовження. Початок  на 28 стор.

Закінчення на 30 стор.
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10. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей з 
найменшими витратами для суб’єктів господарювання, тери-
торіальної громади та органів місцевого самоврядування

При досягненні визначених цілей суб’єкти господарювання, терито-
ріальна громада не несуть додаткових витрат. Орган місцевого само-
врядування несе витрати, пов’язані зі здійсненням функціонування та 
охорони місць поховань.

11. Обґрунтування щодо вигод, які виникатимуть внаслідок 
дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують від-
повідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не мо-
жуть бути кількісно визначені

 Унаслідок прийняття цього регуляторного акта суб’єкти господа-
рювання, які працюють на ринку ритуальних послуг, територіальна 
громада не несуть витрат, пов’язаних з охороною та функціонуван-
ням місць поховань, на відміну від органу місцевого самоврядування, 
який коштом міського бюджету організовує охорону й функціонування 
місць поховань.

У той же час визначається порядок функціонування та охорони 
місць поховань, підвищується рівень відповідальності ритуальної 
служби, суб’єктів господарювання щодо надання ритуальних послуг та 
впевненість населення в отриманні послуг.

Не всі вигоди, які виникатимуть унаслідок дії регуляторного акта, 
можуть бути визначені кількісно. Серед них є якісні:

– дотримання порядку функціонування та охорони місць поховань;
– поліпшення обслуговування населення в галузі поховання;
– проведення ефективних заходів щодо узгодженості дій в галузі по-

ховання між суб’єктами господарювання, які працюють на ринку 
ритуальних послуг;

– нормативне закріплення правових відносин між ритуальною 
службою, суб’єктами господарювання, які працюють на ринку 
ритуальних послуг, та громадянами, які користуються такими по-
слугами.

  12. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог 
регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджа-
ються органи державної влади, місцевого самоврядування, 
суб’єкти господарювання, які повинні впроваджувати та ви-
конувати їх

При впровадженні регуляторного акта суб’єкти господарювання, 
територіальна громада не несуть додаткових витрат. Органи місце-
вого самоврядування будуть нести витрати, пов’язані з фінансуван-

ням заходів із забезпечення охорони, утримання та функціонування 
місць поховань. Територіальна громада отримає поліпшені та якісні 
ритуальні послуги. Суб’єкти господдарювання матимуть прозорість у 
відносинах при наданні ритуальних послуг, органи місцевого самовря-
дування – вирішення питань, пов’язаних з реалізацією вимог чинного 
законодавства України в частині визначення порядку функціонування 
та охорони місць поховань.

13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропоно-
ваного регуляторного акта

При виникненні змін у чинному законодавстві, що можуть впли-
вати на дію внесених змін до регуляторного акта, до нього будуть 
уноситися відповідні коригування. Ризик зовнішніх чинників на дію 
регуляторного акта відсутній, тому що його впровадження відповідає 
вимогам чинного законодавства.

14. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторно-
го акта

Термін дії регуляторного акта необмежений. Потреби визначити строк 
дії цього акта не існує через невизначеність строків, протягом яких бу-
дуть існувати правовідносини, що регулюються ним.

 За підсумками аналізу відстеження результативності акта у разі 
потреби, пов’язаної з прийняттям нових нормативних актів, до нього 
будуть уноситися відповідні зміни згідно з регуляторною процедурою.

15. Визначення показників результативності дії регуля-
торного акта

Показниками результативності дії затвердженого регуляторного 
акта є кількість:

 – кладовищ, які забезпечено охороною;
 – фактів осквернення могил, місць поховань, навмисного руйнуван-

ня чи викрадення намогильних споруд, склепів;
 – звернень громадян та суб’єктів господарювання щодо порушення 

їх прав, передбачених чинним законодавством та цим регулятор-
ним актом.

Ефективність впровадження регуляторного акта наведена в табли-
ці:

№
з/п

Критерії ефектив-
ності, кількість:

По-
каз-
ник

2012  
рік

2013 
рік

2014 
рік

1
Кладовищ, які за
безпечено охоро
ною

од. – 36 36

2

Фактів осквернен
ня могил, місць 
поховань, навмис
ного руйнування 
чи викрадення на
могильних споруд, 
склепів

од.
2

(факт 
станом на 

01.05.2012)
– –

3

Звернень грома
дян та суб’єктів 
господарювання 
щодо порушення 
їх прав, перед
бачених чинним 
законодавс твом 
України та цим ре
гуляторним актом

од.
3

(факт 
станом на 

01.05.2012)
– –

 16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюва-
тися відстеження результативності дії регуляторного акта 
у разі його прийняття

Відстеження результативності дії регуляторного акта буде здій-
снюватися управлінням благоустрою та житлової політики виконко-
му міської ради на підставі статистичних даних шляхом підрахунку 
кількості кладовищ, які забезпечено охороною, фактів осквернення 
могил, місць поховань, навмисного руйнування чи викрадення на-
могильних споруд, склепів, звернень громадян та суб’єктів господа-
рювання щодо порушення їх прав, передбачених чинним законодав-
ством та цим регуляторним актом.

Базове відстеження результативності дії рішення буде здійснено 
через шість місяців після набуття ним чинності.

Повторне відстеження планується провести через рік. За результа-
тами виникне можливість порівняти показники базового та повтор-
ного відстежень. У разі виявлення неврегульованих та проблемних 
питань, вони будуть усунені шляхом унесення відповідних змін до 
регуляторного акта.

Періодичне відстеження планується проводити один раз на кожні 
наступні три роки, починаючи від дня закінчення заходів щодо по-
вторного відстеження результативності.

Зворотний зв’язок: 
Адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, каб. 550. 
Катриченко Олександр Володимирович – начальник управління 

благоустрою та житлової політики виконкому міськради. 
Телефон: 440-02-38. Електронна адреса: u.jkg@kryvyirih.dp.ua

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

№
з/п

Балансоутри-
мувач

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

Найменування Місцезна-
ходження

За-
гальна 
площа, 

м2 

Вартість  
майна 

за неза-
лежною 

оцінкою, 
грн.

Макси-
мально 

мож-
ливий 
строк 

оренди

Мета використання

1 УКВМ Нежиле приміщен
ня, вбудоване у 1 
поверх окремо роз
ташованої нежилої 
будівлі

Вул. Яцькі
ва, 30

68,6 37966,0
Станом на 
12.11.2012

2 роки 
11 міся

ців

Під розміщення тор
гівлі продовольчи
ми товарами, крім 
товарів підакцизної 
групи

2 КУ «Територі
альний центр 
соціального об
с л у г о в у в а н н я 
(надання послуг) 
у Довгинцівсько
му районі»

Нежиле приміщен
ня, вбудоване у 1 
поверх окремо роз
ташованої нежилої 
будівлі

Вул .Рево
люційна, 

71а

101,7 98173,0
Станом на 
06.11.2012

2 роки 
11 міся

ців

Під розміщення 
їдальні, що не здій
снює продаж товарів 
підакцизної групи

3 Відділ освіти ви
конкому Довгин
цівської район
ної у місті ради

Нежиле приміщен
ня, вбудоване у 1 
поверх окремо роз
ташованої нежилої 
будівлі

Вул. Кокче
тавська, 1а

264,0 291457,0
Станом на 
20.07.2012

2 роки 
11 міся

ців

Під розміщення 
спортивної секції 
для занять з дітьми, 
погодинно,  згідно  з 
графіком

4 Відділ освіти ви
конкому Сакса
ганської район
ної у місті ради

Нежиле приміщен
ня, вбудоване у 2 
поверх окремо роз
ташованої нежилої 
будівлі

Мн Гір
ницький, 

50а

116,3 108871,0
Станом на 
06.11.2012

2 роки 
11 міся

ців

Для проведення за
нять з рукопашного 
бою, погодинно, згід
но з графіком

5 УБЖП Нежиле приміщен
ня, вбудоване у 1 
поверх житлового 
будинку

Прт Миру, 
33а

3,3 4241,0 
станом на 
17.10.2011

1 рік Під розміщення 
допоміжного при
міщення до салону 
краси, за умови зго
ди всіх співвласників 
житлового будинку

6 УКВМ Нежиле приміщен
ня, вбудоване у 1 
поверх житлового 
будинку

Вул. Под
бєльсько 

го, 40

60,3 58633,0
Станом на 
30.10.2012

2 роки 
11 міся

ців

Під розміщення офі
су

7 УКВМ Нежиле приміщен
ня, вбудоване у 1 
поверх житлового 
будинку

Бр 
Маршала 
Василев

ського, 27, 
прим.110

37,8 38969,0
Станом на 
20.11.2012

2 роки 
11 міся

ців

Під розміщення офі
су

8 КПТМ «Криво
ріжтепломере
жа»

Нежиле приміщен
ня, вбудоване в 
окремо розташова
ну нежилу однопо
верхову будівлю

Вул.Федо
ренка, 15а

53,5 42196,0
Станом на 
23.10.2012

2 роки 
11 міся

ців

Під розміщення тор
гівлі  ритуальною 
атрибутикою, май
стерні з надання ри
туальних послуг

9 УКВМ Нежиле приміщен
ня, вбудоване у 1 
поверх житлового 
будинку

Вул. Юрія 
Смирнова, 

35

62,1 70964,0
Станом на 
06.11.2012

2 роки 
11 міся

ців

Під розміщення тор
гівлі продовольчи
ми товарами, крім 
товарів підакцизної 
групи

   Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються 
відділом дозвільно-погоджувальних процедур викон-
кому міської ради протягом 10-ти робочих днів після 
опублікування оголошення в міській комунальній газе-
ті «Червоний гірник». У разі надходження двох і більше 
заяв на один об’єкт оренди, орендодавцем буде оголо-
шено конкурс на право його оренди відповідно до абз.3 

частини 4 ст.9 Закону України «Про оренду державного 
та комунального майна» та рішення міської ради від 
23.11.2011 №726 «Про затвердження Положення про по-
рядок оформлення оренди об’єктів комунальної власності 
міста».  Довідки можна отримати  в  управлінні комуналь-
ної власності міста виконкому міської ради (пл.Радян-
ська,1, кімн. 361,360,  тел.74-49-29,  74-43-97).

g Реклама

g Збережи природу 

Не розпалюй  
вогонь!
Восени Кривий Ріг, а особли-
во його приватний сектор, 
занурюється в дим від 
багать, в яких горить по-
жовкле листя, залишки сухої 
рослинності та відходи.

Окрім безпосередньої загрози 
людському здоров’ю, спалюван-
ня листя і сухої трави призво-
дить до таких загроз:

1. В сухому листі згорають зи-
муючі корисні комахи. Їх здобич 
– попелиці, лишаються зимува-
ти на стадії яйця на гілках. Спалюючи листя восени, ми створюємо умови для 
розвитку попелиць навесні. 

2. Спалювання листя призводить до руйнації грунтового покриву, адже безпо-
середньо вигоряють рослинні залишки, гинуть грунтоутворюючі мікроорганіз-
ми. Крім того, вони гинуть і від утворюваних при горінні важких металів.

3. За нормальних умов, коли листя перегниває, необхідні для розвитку рослин 
речовини повертаются в грунт. При згорянні ж утворюється попіл. Незважаючи 
на загальноприйняту думку, попіл – дуже погане добриво і, таким чином, спа-
лювання листя щороку призводить до збіднення грунту.

4. На природних ділянках і газонах вогонь знищує насіння і коріння 
трав’янистих рослин, пошкоджує нижні частини дерев і кущів та верхні частини 
їх коріння.

5. Знищення природної листяної підстилки призводить до збільшення в 2-4 
рази промерзання грунту.

Найбільш дружнім по відношенню до довкілля шляхом утилізації опало-
го листя є компостування. Найціннішою характеристикою компосту є великий 
вміст у ньому необхідних рослинам хімічних сполук. Для компостування листя 
складають у купи шириною 2 м і висотою до 1,7 м, в основу купи вкладають до 
25 см шар землі. Кожен з шарів листя не має перебільшувати 30 см. На цю ж 
купу можна скидати пташиний послід, харчові рештки. Кожен з шарів присипа-
ють землею. Протягом літа компост 2-3 рази перелопачують. Компост вважа-
ється готовим, якщо перетворився на однорідну темну розсипчасту масу. При 
літній закладці компост дозріває за 2-3 місяці, при осінній – за 6-8. Аналогічно, 
компостування можна проводити в траншеях глибиною до 1 м і шириною 1,5 м. 
Траншейне компостування більш зручне з міркувань того, що при ньому ком-
пост рівномірно зволожується і не пересихає. Використовувати компост в якості 
добрива можна вже через рік після закладки. Його корисні властивості зберіга-
тимуться ще 4 роки. Корисне використання компосту в якості прикореневої під-
кормки дерев і кущів.

Завдяки правильному підходу громадськості до вирішення питання щодо по-
водження з рослинними рештками ми збережемо довкілля та здоров’я нашого 
населення.

Управління екології виконкому міської ради.

При службі у справах дітей виконкому Жовтневої районної у місті ради 
організована робота «гарячої лінії» з питання інформування про факти по-
рушення в об'єктах торгівлі та закладах ресторанного господарства вимог 
Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту ети-
лового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» 
у частині продажу алкогольних напоїв тютюнових виробів та пива особам, 
які не досягли 18 років. Телефон «гарячої лінії» – 440-32-34, 440-32-37. 
Час роботи: щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів з 08.30 до   
12.30 та з 13.00 до 17.00.

Комунальне підприємство «Навчально-виробничий центр» запрошує на навчання приват-
них осіб та підприємства з більш ніж 50 сучасних та перспективних робочих професій. 
Також пропонуємо навчання і перевірку знань посадових осіб і робітників з більш ніж 20 нормативно-право-
вих актів з питань охорони праці, пожежно-технічного мінімуму, теплогазопостачання, електробезпеки тощо.
Вул. Шекспіра,1 (зупинка Техбаза). Тел. 401-40-77, 401-28-41, 067-5691128, факс 401-22-61.

Публічна інформація
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Оголошення

Куплю

Продаю

Загублене

Різне

№ 1581. 2комн. квартиру на Макула
не, 4 этаж, правая, общая пл. 54 кв.м, со
стояние хорошее, ц. 25000 у.е., торг. Тел. 
0970290905.

№ 1098. Дачу: 3этажный домик, 8 сот. 
огорода, деревья, кустарники, малина. 
Цена договорная, отдельный заезд. Тел. 
0502826045.

№ 1492. Дачу в рне Марьяновки 
(пос. Авангард): 2эт. домик, хозпо
стройки, деревья, кустарник, вода по 
графику. Тел. 266772, 0672802868.

№ 891. Старі неробочі ТВ (лампові) – 
2060 грн.; холодильники – 3060 грн.; 
газ. колонки – 100150 грн.; пральні 
машинки – 2050 грн.; ванни чавунні – 
100120 грн.; батареї, 1 секція – 12 грн.; 
метал. мотлох, брухт чорних металів. 
Тел. 0976189585 (передзвоню).

№ 899. Лом черных и цветных 
метал лов. Гаражи, дачные домики, 
бочки, металлоконструкции. Порез
ка, погрузка, самовывоз. Тел. 097
6189585 (перезвоню).

№ 1595. Очень дорого! Ордена, 
медали, нагрудные знаки «Почет-
ный...», «Заслуженный...», «От-
личный…», «Отличник...», «Удар-
ный...», «Ударник...». Награды 
царской России. Удостоверения к 
медалям, знакам, грамоты и бла-
годарности. Иконы, монеты, стату-
этки, столовое серебро, картины, 
портсигары, самовары и мн. др. Тел. 
4081668, 0675641655.

№ 1579. Очень дорого! Цена до-
говорная. Старинные награды, 
знаки, документы на них. Кинока-
меру «Красногорск-3», объективы, 
фотоаппараты, монеты, иконы, 
фарфоровые статуэтки, картины, 
часы, статуэтки, военную форму до 
1960 г., знамена, столовое серебро, 
корал. бусы, старин. книги, мебель, 
люстры, бивни мамонта, моржа, 
кашалота (изделия), ТВ, радио до 
1955 г. Нивелир, теодолит. Тел. 401
1742, 0637670807, 0661761807, 097
0422903.

№ 1580. Фотоаппараты: «На-
рцисс» – 500 грн., «Горизонт» – 
350 грн., «Ленинград» – 150 грн., 
«Спорт» – 3000 грн., «Спутник» – 200 
грн., «Геодезия» – 2000 грн., «Ре-
портер» – 1500 грн., «Киев-88» – 300 
грн., «Лейка» – от 1000 грн., «Друг» – 
200 грн., «Искра» – 200 грн., «ФЭД» – 
100 грн., «Зоркий» – 100 грн., «Киев-
5» и «Алмаз» – 200 грн. ОБЪЕКТИВЫ: 
«Зодиак» – 400 грн., «Руссар» – 250 
грн., «Калейнар-3» – 300 грн., «Вега-
28» – 300 грн., «Гелиос-40» – 300 грн., 
«Юпитер» (3, 9, 11, 12) от 150 до 650 
грн., «Карл Цейс», «Пентакон», «Пан 
Колор», «Волна» и «Мир» – 350 грн. 
и др. Тел. 4011742, 0637670807, 066
1761807, 0970422903.

№ 1495. Ваш 
любимый автомо
биль (любой). Тел. 
0983287864.

№ 1476. ВАЗ2101099, «Славуту», 
«Таврию», «Ланос», «СЭНС», «Матиз», 
«Москвич». Тел. 0679819673.

№ 1249. ВАЗ у будьякому стані, ДЕУ, 
іномарку, «Славуту», «Таврію», мікро
автобус. Дорого. Тел. 502274, 067
9209037, 0500412760.

g Офіційна інформація

Підсумовуючи 9 місяців роботи
Криворізька міжрайонна виконавча дирекція Дніпропетровського об-

ласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності (далі – Фонд, ФСС з ТВП, відділення Фонду) інформує про 
використання коштів Фонду за 9 місяців 2012 року за напрямками фінан-
сування і вимогами, передбаченими Законом України від 18.01.2001 року 
№2240-III «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у 
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 
похованням» (далі – Закон №2240) по Виконавчій дирекції Дніпропетров-
ського обласного відділення Фонду.

За 9 місяців 2012 року головним за-
вданням обласного відділення Фонду 
було своєчасне і в повному обсязі фінан-
сування підприємств, установ, організа-
цій (страхувальників) на виплати допо-
мог застрахованим у Фонді особам, яке 
проводиться протягом 10-ти робочих 
днів від дати надання ними заяви – роз-
рахунку до органу Фонду. Відповідний по-
рядок фінансування, що затверджений по-
становою правління Фонду від 22.12.2010 
р. № 26, неухильно виконується робочими 
органами відділення Фонду.

За 9 місяців 2012 року витратна час-
тина бюджету склала 605,7 млн. грн., що 
по відношенню до запланованого рівня 
складає 91,1%, в тому числі по Криво-

різькій МрВД сума витрат бюджету скла-
ла 156,1 млн. грн. – 86,2 % до планового 
показника. Фінансування на виплати до-
помог проведено у терміни, передбачені 
законодавством.

До бюджету обласного відділення 
Фонду від розподілу єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування (в законодавчо встанов-
леному порядку) в звітному періоді на-
дійшло 644 млн. грн.

В цілому доходна та витратна части-
ни за окремими напрямками, перед-
баченими законодавством, по Дніпро-
петровському обласному відділенню 
Фонду за 9 місяців 2012 року склали (тис. 
грн.):

Показники виконання 
бюджету

По Дніпропетровському 
обласному відділенню 

Фонду
В т. ч. по Криворізькій МрВД 

ДОВ ФСС з ТВП

План Факт
% ви-

конан-
ня

План Факт
% ви-

конан-
ня

Доходи (тис. грн.) 13770 19014 138,1 3134,0 4059,6 129,5
• надходження від часткової 

сплати вартості за путівки на 
санкурлікування

11542 14451 125,2 2474,0 3083,1 124,6

• інші надходження 2228 4563 204,8 660,0 976,5 148,0
Витрати (тис.грн.) 665081 605668 91,1 181132,0 156074,3 86,2
• на виплату допомог усього 554857 510563 92,0 106750,0 93181,1 87,3
в тому числі:
- по тимчасовій непрацез-

датності 427115 366788 85,9 138931,0 115127,6 82,9

- по вагітності та пологах 125057 141265 112,9 25138,0 25420,1 101,1
-на поховання 2685 2510 93,5 644,0 682,8 106,0
• оздоровчі заходи (путів-

ки в санаторії та реабілі-
таційні відділення сана-
торно-курортних закладів, 
часткове фінансування сана-
торіїв-профілакторіїв під-
приємств та вищих і профе-
сійно-технічних навчальних 
закладів освіти, дитячо-
юнацьких спортивних шкіл, 
дитячих закладів оздоров-
лення)

87584 72981 83,3 13194,0 11704,8 88,7

• організаційно-управлінські 
заходи 22288 21348 95,8 3160,0 3092,0 97,8

• витрати по виконанню 
обов’язків стра ховика 146 99 67,8 20,0 8,9 44,5

• інші витрати 0 46  0 1,2 0

Криворізька МрВД ДОВ ФСС з ТВП.

охранник на вход/выход, диспетчер. 
Тел. 0967435680.

№ 1559. Требуются сотрудники в 
офис! Можно без опыта работы. Бес
платное обучение, совмещение, воз
раст значения не имеет, карьерный 
рост. Тел. 0675693287.

№ 1604. Предлагаю работу в офисе. Рас
смотрю все кандидатуры. Тел. 0982435429.

№ 1592. Требуется сотрудник в ре
кламный отдел. Оплата высокая. Тел. 
0964128990.

№ 1593. Организации в договорной 
отдел требуются сотрудники. Тел. 066
7182005.

Послуги

Колектив факультету післядиплом
ної освіти ДЗ «Дніпропетровська ме
дична академія МОЗ України» вислов
лює щирі співчуття доценту кафедри 
педіатрії і клінічної лабораторної діа
гностики Єльчаніновій Тамарі Іванівні 
з приводу тяжкої втрати – передчас
ної смерті чоловіка

ЄЛЬЧАНІНОВА 
Сергія Петровича

Коллектив КП 
«Криворожский 

городской театр 
кукол» выражает 
глубокое соболез-
нование родным 

и близким в 
связи с траги-

ческой смертью 
актрисы

ЗАЛЕВСКОЙ 
Лидии Савельевны

Невыносимо расставание
Особенно, когда не в срок.
Но слышится в журчаньи ручья
Твой звонкий светлый голосок.
Помним, любим, скорбим.

28 ноября 2012 г.  
– 5 лет светлой 

памяти и горькой 
утраты дорогого 
и любимого нами 

человека

КРИВОШЕЯ  
Дмитрия  

Захаровича
Дмитрий Захарович в жиз

ни был добрым, отзывчивым, 
скромным, внимательным к людям, 
ответственным в работе.

Как не хватает нам тебя, твоей 
под держки и заботы.

Мир и покой твоей душе.
Пока мы живы, ты будешь всегда 

с нами.
Кто знал и помнит Дмитрия Заха

ровича, помяните добрым словом.
Жена, дети, родственники.

29 ноября 2012 г.  
– год светлой 

памяти дорогой 
и любимой нашей 

дочери

ПОТУРАЙКО  
Риты 

Владимировны

19.07.1969 – 29.11.2011

Любим тебя, помним, скорбим.
Ты всегда в нашей памяти, в наших 
сердцах.
Царствие небесное и вечный покой 
твоей щедрой, доброй душе.
Кто знал нашу дочь, вспомните и по
мяните вместе с нами.

Родные и близкие.

Колектив редакції газети «Черво
ний гірник» висловлює щирі спів
чуття нашій колезі Любові Гудим та 
її родині з приводу втрати найдо
рожчої людини – матері 

Олени Яківни ГУЗУН 
Світлий і добрий спомин про цю 

працьовиту, добропорядну жін
ку збережуть усі, хто її знав. Вічна 
пам'ять.

ІЗ ЧОРНОГО, ЧЕРВОНОГО, 
СІРОГО та ін. ГРАНІТІВ:

пам’ятники, вази, свічники, 
плитка та ін.

В наявності і на замовлення по каталогах 
та індивідуальних ескізах замовника. Про-
фесійне художнє оформлення, розстрочка, 
доставка, установка, безкоштовне зберіган-
ня до установки.
Трампарк, 
торговий центр, 1 поверх, 
вул. Каховська, 116. 
Тел. 401-16-27, 067-9806960, 098-2197663.

САЛОН-ВИСТАВКА
«ГРАНІТ+»
вироби

Знижки!

№ 1430. Ваш авто
мобиль на выгодных 
условиях. Возможен 
выкуп из кредита. 
Порядочность гарантирую. Тел. 067
5392676.

№ 1330. Покупка, продажа, ремонт 
компьютеров, мониторов, комплекту
ющих. Запись с кассет на DVD. Пульты 
– продажа и ремонт. Соцрынок, маг. 
«Ковры». Тел. 4013374, 0675980996.

№ 1531. Куплю гараж. Тел. 067
7659992, 4013919.

№ 1532. КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Тел. 
0975700958. Лиц. АВ № 548802 МППУ.

№ 1596. Посвідчення батьків багато
дітної сім’ї № 004615, видане 21.09.2010 
р. виконкомом Довгинцівської район
ної в місті ради на ім’я Міхеди Бориса 
Васильовича, вважати недійсним.

№ 1597. Свідоцтво про право влас
ності на кв. № 24, буд. № 13 на вул. Фе
доренка на ім’я Корецького Леоніда 
Марковича, Корецької Валентини Дми
трівни, Корецького Павла Леонідовича, 
видане згідно з розпорядженням ВАТ 
«ПівнГЗК» від 13.12.1999 р. № 533, вва
жати недійсним.

№ 1598. Свідоцтво про право влас
ності на кв. № 139, буд. № 1 на бульварі 
Кірова на ім’я Мазур Олени Олексіївни, 
Котової Раїси Михайлівни, Мазура Івана 
Івановича, Деревянченка Андрія Олек
сійовича, Мазура Євгенія Івановича, 
видане згідно з розпорядженням УЖКГ  
№ Д 2673 від 18.11.1994 р., вважати не
дійсним.

№ 1599. Свідоцтво про право влас
ності на кв. № 7, буд. № 80 на вул. 23 
Лютого на ім’я Шевченко Ганни Микола
ївни, видане згідно з розпорядженням 
УЖКГ від 29.12.1994 р. Т 1554, вважати 
недійсним.

№ 1605. Посвідчення особи соці
ального працівника, видане «ТЦСО у 
ЦентральноМіському районі» на ім’я 
Плахотнюк Оксани Леонідівни, вважати 
недійсним.

• ПОБУТОВА ТЕХНІКА
№ 15. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 

Гума. Будинок «Ремпобуттехніка», пр. 
Миру, 29В, 8. Тел. 745259, 4015038, 
0675993757. Професіоналізм.

№ 681. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ 
ВДОМА. Гарантія. Тел. 956668, 067
3165901, 0505614766. Ремонт праль
них машин. Тел. 4403810, 4015712. 
Майстерня – вул. Кремлівська, 28.

№ 16. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 
Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 40102
85, 0977795606. Дешево.

№ 1486. Гарантійний ремонт холо
дильників вдома. Заміна ущільнюваль
ної гуми. Тел. 4012392, 0679678246, 
282872.

№ 1302. Ремонт ПРАЛЬНИХ МА-
ШИН, МІКРОХВИЛЬОВОК, ТV, КОФЕ-
МАШИН, БОЙЛЕРІВ. Тел. 4401810.

№ 701. Ремонт ТВ. Тел. 4018263, 067
3981097.

№ 1481. Ремонт ТВ любых. Тел. 7462
78, 0972824057, Кондратьевич.

• ПАМ’ЯТНИКИ
№ 1502. Гранит (каталог – 

более 90 образцов), крошка, 
бетон; оградки, столики, ска
мейки. Укладка плитки недо
рого и качественно. Тел. 440
5039, 4011782, 0981229633, 
ул. Телевизионная, 1А.

№ 1360. ПАМЯТНИКИ. Пл. АРТЕМА, 
3. Тел. 401-26-28. Выставочный зал (бо
лее 80 образцов). Профессиональное 
художественное оформление. Беспро
центная рассрочка. Срочные заказы от 
трех дней. Хранение бесплатно. Благо

устройство места на кладбище. Пенсио
нерам скидки. Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 401-
26-28, 098-0421494.

№ 1465. Памятники. Пионер. Тел. 66
1077, 4064350.

• МЕБЛІ

№ 1600. Перевезу меблі та ін. По
слуги вантажників. Недорого. Тел. 
4013105, 0675671948.

№ 1573. Ремонт любой мебели, шка
фа, комода, кровати. Перетяжка кресел, 
диванов, реставрация стульев. Тел. 410
3154, 0973853008.

• ІНШЕ
№ 1469. ГАЗ-53. НЕДОРОГО ЗАВЕ-

ЗЕМ ПЕСОК РЕЧНОЙ, КАРЬЕРНЫЙ, 
ШЛАК, ГРАНШЛАК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ 
ГРАНИТНЫЙ, КЕРАМЗИТ, ЦЕМЕНТ. 
ВЫВОЗ МУСОРА НЕДОРОГО. Тел. 067
4993888, Юрий.

№ 989. Спил деревьев. Порезка, 
вывоз, корчевка, обрезка кустов. Тел. 
0970341978.

№ 1192. Спил деревьев бензопилами 
(с автовышкой). Порезка, вывоз, кор
чевка. Продаю дрова круглогодично. 
Тел. 0986929955.

№ 1483. ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ 
И ВЫГРЕБНЫХ ЯМ. Тел. 0973406107.

№ 1482. Ремонт, установка бой
леров, колонок, стиральных ма
шин, счетчиков воды, тепла; 
электрозащита, замена труб. Тел. 66
0547, 0984842663.

№ 1512. Врезка замков. Утепле
ние, обшивка дверей, лоджий балко
нов пластиком. Тел. 4013515, 098
2413969, 659852.

№ 1504. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ 
МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ. Ремонт не
больших объемов мягкой кровли, рес
таврация балконов. Тел. 4772751, 067
9659768. Лиц. АОО № 424525.

№ 1505. РЕМОНТ КВАРТИР И ДО-
МОВ, ДЕЛАЕМ ВСЕ. Тел. 4010573, 097
7631311.

№ 1511. РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ 
ВАНН БЕЗ НАРУШЕНИЯ РЕМОНТА! 
ДОГОВОР! ГАРАНТИЯ! КАЧЕСТВО! 
Тел. 4049104, 0986585254.

№ 1601. Эмалировка ванн. Тел. 096
2452758, 275895.

№ 128. Адвокат – юридичні кон
сультації, захист інтересів у суді. Св. 
№ 617 від 11.02.2011 р. Тел. 4016886, 
0913256886.

№ 203. АДВОКАТ. Всі види юри
дичних послуг. Звертатись: вул. Кур
чатова, буд. 7, кв. 3 (рн кінотеатру 
«Юність»). Св. № 420. Тел. 4013275, 
0505600358.

№ 1538. Школа крою та шиття. Сайт: 
www.liza.dp.ua.

№ 1558. Цифровое спутниковое ТВ. 
Без абонплаты, 650 грн., 1 год гаран
тии. Ремонт антенн. Тел. 0979569771.

№ 1530. Сниму квартиру на 
длительный срок, желательно с мебе
лью. Тел. 0677659992, 4013919.

№ 1545. Київський лікар психотера
певтнарколог Гарницький В.П. допомо
же бажаючим позбавитись АЛКОГОЛЬ
НОЇ, ТЮТЮНОВОЇ, ІГРОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ. 
Виводить із запою, зменшує зайву вагу, 
лікує енурез, заїкання, гіпертонію, не
вроз. Прийоми: 1, 2, 3, 8, 9, 10 грудня 
2012 р. Тел. 4012542, 0677992465. (Ліц. 
МОЗУ № 492005 від 14.12.2009 р.).

№ 1509. ПРИЕМ ВРАЧА-ЭНДОКРИ-
НОЛОГА 1 КАТЕГОРИИ РАХМАН А.М. 
в ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОЙ АПТЕКЕ 
по ул. ПУШКИНА, 14. Лиц. АВ 431404 от 
2.10.08. Тел. 4938046, 4938047.

№ 1589. Молодая семья из 2 человек 
снимет 2комнатную квартиру на ЮГОКе. 
Чистота и своевременная оплата гаран
тируются. Тел. 0988904505, Юлия.

№ 1230. !РАБОТА! ДЛЯ ГОССЛУЖА-
ЩИХ! С НОРМАЛЬНЫМ ГРАФИКОМ, 
СТАБИЛЬНЫМ ДОХОДОМ 4000-
8000 грн. Тел. 0965783177.

№ 1231. ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР-ОПЕ-
РАТОР, 2800-3500 грн. Тел. 0965783177.

№ 1232. !КЛАДОВЩИК! ПРОЙДИ 
ПЕРЕПОДГОТОВКУ И ПОЛУЧИ РАБО-
ТУ. 4000-6000 грн. СТАБИЛЬНО. Тел. 
0673452685.

№ 1233. ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК С 
ОПЫТОМ КРЕДИТНОГО ЭКСПЕРТА. 
Тел. 0992769580. ДОХОД 3500-5000 
грн. ОБУЧЕНИЕ!

№ 1415. ТРЕБУЕТСЯ ПРИЕМЩИК. 
Тел. 0973052016.

№ 1506. Работа молодым пенсионе
рам. Собеседование. Тел. 0963459236.

№ 1602. Работа молодым пенсионе
рам. Можно без опыта, обучение. Тел. 
0678539123.

№ 1603. Требуется сотрудник. Функ
ции диспетчера, прием звонков. Тел. 
0981566008.

№ 1565. Требуется администратор

Виконком Криворізької міської 
ради та Рада Криворізької міської 
організації ветеранів глибоко суму
ють з приводу смерті визволителя 
Кривого Рогу, повного кавалера на
грудного знака    «За заслуги перед 
містом»

ЯВОРА Павла Феофановича
та висловлюють співчуття близьким 
та рідним.



32 •ЧЕРВОНИЙ ГІРНИК•№90(21316)•СЕРЕДА, 28 ЛИСТОПАДА 2012 РОКУ

Читайте нас на сайті:  
www.girnyk.com.ua

Читайте нас на сайті:  
www.girnyk.com.ua

Калейдоскоп

g Гороскоп
На 3-9 грудня
Овен (21.03-20.04). 

Ви вдало здiйсните задумане, особли-
во на роботi. Головне – не забувати, що пiд 
лежачий камiнь вода не тече. У вихiднi на-
правляйте енергiю у мирне русло.
Телець (21.04-21.05). 

У другiй половинi тижня вас чекають 
сюрпризи i неочiкуваний поворот у спра-
вах. Зокрема, це стосується вашої роди-
ни. Ваше завдання – скористатися шансом 
i зробити для себе висновки.
Близнюки (22.05-21.06). 

Тиждень буде активним i насиченим. 
Будьте готовi вiдстоювати свою думку. 
Словом, ваш девiз: боротися, шукати, зна-
йти i не здаватися!
Рак (22.06-23.07). 

На цьому тижнi проясняться ситуацiї, ви 
нарештi зможете розставити всi акценти у 
стосунках iз рiдними. І це впорядкування на-
дасть вам наснаги, надихне на новi проекти.
Лев (24.07-23.08). 

Проявiть скромнiсть, вiд цього корона 
з вас не впаде. Якщо назрiває конфлiкт, 
спробуйте знайти спiльну мову зi своїми 
ворогами. У будь-якiй ситуацiї зберiгайте 
почуття гумору.
Діва (24.08-23.09). 

Не намагайтеся зрозумiти людей, пояс-
нити їхнi дiї та обговорювати їх iз кимось. 
Наслiдки вiд цього можуть бути неприємнi. 
Сконцентруйтеся на iнших справах.
Терези (24.09-23.10). 

Основнi подiї будуть пов’язанi з пробле-
мами друзiв i родичiв. Ви братимете в них 
активну участь. Наприкiнцi тижня краще 
вiдмовитися вiд важливих справ.
Скорпіон (24.10-22.11). 

Сконцентруйтеся на важливих справах, а 
до якої сфери вони належать – то вже вам 
вирiшувати. Вам треба буде грати провiдну 
роль, проявляйте лiдерськi якостi.
Стрілець (23.11-21.12). 

Тиждень почнеться з цiкавих i неперед-
бачуваних подiй. Дiйте експромтом i не 
вiдкладайте на завтра те, що можете зро-
бити сьогоднi. Наприкiнцi тижня не вима-
гайте дуже багато вiд близьких.
Козеріг (22.12-20.01). 

У першiй половинi тижня доведеться 
присвятити час i сили не дуже приємним, 
але необхiдним справам. А потiм вам воз-
дасться – на вас чекають успiх i приємнi 
подарунки вiд друзiв i рiдних.
Водолій (21.01-19.02). 

Тиждень буде доволi насиченим. У вас 
з’явиться можливiсть проявити щедрiсть 
душi – дати колегам пораду, оточити 
близьких турботою.
Риби (20.02-20.03). 

У першiй половинi тижня нiчого не зали-
шайте на волю випадку. Недомовленiсть, 
зайвi надiї на iнших людей вас пiдведуть.

g Реклама
ПАО «Криворожгаз» 

ПРИГЛАШАЕТ 
для установки бытовых счетчиков 
газа (БСГ) организации, имеющие 

соответствующие разрешения 
Госгорпромнадзора.

Установка БСГ выполняется в многоэтажных жи-
лых домах г. Кривого Рога, в квартирах, где установ-
лены газовые приборы для приготовления пищи и 
подогрева воды (плиты и колонки). Материалы для 
установки БСГ предоставляет ПАО «Криворожгаз».

Телефон для справок 409-59-37.

g Подарунки від «ЧГ»

Абонемент про передплату 
як путівка до Ворохти

– Уперше побувала в Карпатах, – усміхається 
Настя Лебідь. – І все – завдяки «Червоному гір-
нику» та бабусі.

Сьогодні ця вродлива, усміхнена дівчина – уже 
студентка Криворізького комерційно-економіч-
ного технікуму, майбутній кулінар-технолог. Але 
ще влітку була на розпутті. Куди йти? Ким бути? 
Іспити, ЗНО, багато порад про те, що робити піс-
ля закінчення школи. Тож і путівка до чарівної 
Ворохти, яку бабуся Валентина Іванівна виграла 
в передплатній акції «Подарунки від «ЧГ», була 
вчасним презентом.

– Діти мене до Ворохти на відпочинок відправ-
ляли, та обставини склалися інакше, – розво-
дить руками наша давня читачка Валентина Ле-
бідь. – Але я дуже рада, що нам випала ця путів-
ка. Відправили Настю в Карпати та ще одну ону-
ку – Нелю.

Абонемент до акцій-
ної скриньки Валенти-
на Іванівна кинула чи не 
в останній день. Прине-
сла до редакції та й забу-
ла. Першим про те, що її 
прізвище – у перемож-
цях, прочитав син. Далі 
почали знайомі телефо-
нувати, вітати, цікави-
тися…

– Наша родина перед-
плачує «Червоний гірник» уже 52-й рік. Сьогодні 
вже й не уявляю скриньку без «Гірничка». Це тра-
диція, – розповідає пані Валентина. – Розпочали 
її з чоловіком, ще як молоді були. Нині, на жаль, 
його немає поруч…

Змінилися з тих пір і читацькі смаки. Тепер 
жінка полюбляє випробовувати поради з різних 
рубрик та активно впроваджує в родинний раці-
он рецепти страв зі ще одного червоногірничан-
ського конкурсу – «Кращі рецепти від читачів».

– Особливо люблю публікації Мотрони Пано-
вої. Взагалі слідкую за всім, що відбувається в 
місті, через газету. Уже давно печу «лимонні ма-
фіни», була вражена нещодавнім рецептом від 
кулінара-чоловіка, – посміхається вона. – При-
ємно, що «Гірничок» тримає зв’язок з читачами.

Про тиждень на Прикарпатті в комплексі «Во-
рохта – круглий рік» Настя розповідає емоційно.

– Найбільше вразила Говерла. Важко було пі-

дійматися та спускатися, але 
воно було того варте. Сподо-
балося те, що комплекс про-
понує щодня по три екскурсії 

на вибір. І кожна з них має свій ступінь складнос-
ті. Хто хоче спокійного відпочинку, той вибирає 
нескладну прогулянку цікавими місцями, а кому 
кортить драйву, тому радять «актив». Ми з се-
строю завжди намагалися відпочивати активно.

Додому дівчата привезли враження про най-
вищу вершину України, карпатське озеро Неса-
мовите, краєвиди Яремчі та ще багато яскравих 
спогадів і не менш колоритних фотографій.

– Це дійсно путівка, і дійсно безкоштовна! Чу-
довий готель з красивими номерами, приємний 
сервіс, усміхнені та привітні працівники комп-
лексу, готові завжди підказати та допомогти, – 
все залишило найкращі згадки про відпочинок. 
Якщо зазвичай відпочивальники нарікають на 
їжу, то ми жартували, що тут навіть попри всі 
«активи» можна запросто набрати зайвого, бо го-
дували нас і смачно, і багато. Мені дуже сподоба-
лися страви Гуцульщини, які я скуштувала впер-

ше у житті. Одним словом, від 
мандрівки ми в захваті.

 Між тим, «Червоний гірник» 
готує нову порцію подарунків 
для тих, хто передплатить газе-
ту на наступний, 2013 рік. Голов-
ними призами знову стануть пу-
тівки. На цей раз переможці ак-
ції матимуть нагоду провести 
тиждень у Ялті чи Ворохті.

– Я думаю, що відправити до 
редакції копію абонемента – це 
нескладно, натомість можна 
отримати чудовий приз, – мір-
кує Анастасія. – От ми зробимо 
це точно! На фото –  

Анастасія Лебідь.

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ  «ЧЕРВОНОГО ГІРНИКА» З УРАХУВАННЯМ ПОШТОВИХ ПОСЛУГ ІЗ ДОСТАВКИ ТА ПРИЙОМУ ПЕРЕДПЛАТИ:

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

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

ПІЛЬГОВА (для інвалідів усіх груп і категорій, для чор-
нобильців, а також для учасників війни та пенсіонерів):
на 3 місяці 37,20 грн.,
на півроку 72,75 грн.,
на весь рік 144,30 грн.

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

28.11.2012    29.11.2012

станом на 27.11.2012 р. 
(грн. за 100 од.)

1. Нема помітних збурень.
2. Невеликі збурення.
3. Слабка геомагнітна буря.
4. Мала геомагнітна буря.
5. Помірна геомагнітна буря.
6. Сильна геомагнітна буря.
7. Жорсткий геомагнітний шторм.
8. Екстремальний шторм.

Опади
За даними Українського гід-

рометцентру, у четвер очіку-
ється хмарна погода. Можливі 
опади. Температура вночі до 9 
градусів тепла, вдень до 13 гра-
дусів тепла. Вітер південний, 
2-6 м/сек. Атмосферний тиск 
743…746 мм рт. ст. 

g Погода

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,30 25,767 1036,2125

УкрСиббанк
814,00 25,60 1046,00
819,00 26,60 1071,00

ПриватБанк
814,00 25,80 1048,00
818,50 26,80 1078,00

Промінвест-
банк

814,30 26,00 1051,00
819,50 26,80 1076,00

Райффайзен 
Банк Аваль

815,00 25,60 1045,00
818,00 26,60 1085,00

Форум
814,00 26,00 1035,00
819,00 27,00 1066,00

Південком-
банк

814,00 25,00 1045,00
818,00 26,50 1085,00

Укрексімбанк
809,00 25,80 1050,00
811,00 26,50 1067,00

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

04 15 16 17 21 34

28-29 листопада

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного 
розіграшу 
8 500 000 гривень

g Лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1214 
виграшні номери 24.11.2012 

джек-пот 8 400 000.00

g Курси валют

0:00 2 2
3:00 1 1
6:00 2 2
9:00 1 1
12:00 2 2
15:00 1 1
18:00 2 2
21:00 2 2

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 5 3912.00
4 153 178.00
3 3244 14.00
2 24347 6.00

Редакція може публікувати статті у порядку обговорення, не поділяючи точ-
ки зору автора. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність 
за підбір та точність наведених фактів, цифр, імен.

Листування з читачами – тільки на сторінках газети. Газета виплачує гоно-
рар лише за публікацію замовлених матеріалів.

За зміст та достовірність інформації у рекламних публікаціях відповідаль-
ність несе рекламодавець. Матеріали зі знаком Р друкуються на правах рек-
лами.

Редакція залишає за собою право на мовностилістичну правку, змінювати 
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