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g Анонс

До уваги кіноманів
5 листопада о 19-00 у 
дніпропетровському Будинку 
мистецтв (вул. Філософська, 23, 
перетин проспекту Пушкіна і 
вул. Філософської) відбудеться 
показ фільму Арсенія Гончукова 
«1210». Вхід на кіносеанс – 
вільний.

Гостросоціальна драма «1210» («Тисяча 
двісті десять») розповідає про бунт «ма-
ленької людини» проти суспільства і держа-
ви. Фільм заснований на реальних подіях. 
Байдужість держави, зневага до літніх лю-
дей, до власної історії, проблеми людської 
гідності – таких тем торкається стрічка, го-
ловного героя якої сповна можна назвати 
«героєм нашого часу».

Фільм знятий молодими кінематогра-
фістами Москви і Санкт-Петербурга без 
участі студії та продюсерів, за підтримки 
Інтернет-користувачів. З урахуванням 
мінімального бюджету і короткого термі-
ну виробництва вихід фільму на екрани 
можна вважати прецедентом.

Перед початком сеансу на глядачів че-
кає зустріч з автором фільму Арсенієм 
Гончуковим.

По закінченні для охочих режисер дасть 
майстер-клас «Як зробити кіно за копій-
ки».

*   *   * 
Арсеній Гончуков  – сценарист, кінорежисер, 

лауреат міжнародних кінофестивалів, відзна-
чений «за сміливе звернення до гостросоціаль-
ної теми» (West Virginia Mountaineer Short Film 
Festival (США), «Святая Анна» (Москва), «Кино-
ликбез» (Барнаул), «Зеленое яблоко» (Новоси-
бирск).
__________________ Тетяна ДРЄЄВА. 

Рекламний  
відділ «ЧГ»

понеділок-четвер    
з 9.00 до 18.00;

п’ятниця                
з 9.00 до 17.00

Тел. 92-97-16, 067-743-79-02
e-mail:  
reklama@rminer.dp.ua

Кривий Ріг зробив свій парламентський вибір
Читайте 3 стор. ____________________________________________________________________________________________________ Фото Андрія ТРУБІЦИНА.
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g Реклама
Шановні мешканці міста,  
прилеглих районів та селищ!

В Кривому Розі працює ЦЕНТР БЕЗВІДСОТ КОВОГО КРЕДИТУ-
ВАННЯ за національною програмою енерго збе ре ження.

Безвідсоткові кредити надаються виключно на металопласти-
кові вік на та двері з високо якісних профілів VEKA, DECEUNINCK та 
REHAU виробництва Німеччини та Бельгії з підвищеним коефіці-
єнтом енерго збереження. Можливе оформлення без першого вне-
ску, без комісії та переплати, строком до одного року.

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

Зверніть увагу, при монтажі вікон в зимовий період викорис-
товуються високо якісні герметики Penosil (Німеччина), що гаран-
тують якісний монтаж при температурі до мінус 18⁰С.

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

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

Подробиці

g Блиц-интервью

– Константин Юрьевич, как вы оце
ниваете результаты выборов в Вер
ховную Раду на территории Кривого 
Рога?

– Во-первых, я хочу поблагодарить 
криворожан за проявленную актив-
ную гражданскую позицию и участие 
в голосовании. Более половины жите-
лей города пришли на избирательные 
участки и сделали свой выбор. Это до-
статочно высокий показатель, учиты-
вая череду совсем недавно прошедших 
выборов.

Во-вторых, я благодарен криворожа-
нам за то доверие, которое они оказали 
Партии регионов и ее кандидатам. Вме-

сте мы одержали убедительную победу, 
несмотря на то, что именно на нас была 
сосредоточена критика со стороны аб-
солютно всех наших политических оп-
понентов.

В свою очередь, наша избирательная 
кампания строилась не на критике, а на 
реальных программах. Поэтому можно 
с уверенностью сказать, что поддержка 
криворожанами нашей политической 
силы – это запрос общества на продол-
жение конструктивной работы. И мы 
эту работу, безусловно, продолжим.

– Другие политические силы в Кри
вом Роге отстали от Партии регио
нов почти в два раза, тем не менее, 

возможна ли совместная работа с их 
представителями?

– Мы никогда не делили и не будем 
делить людей по цветам политических 
партий и путать политику с конкретной 
работой. Если будут от них поступать 
конструктивные предложения, способ-
ные принести пользу городу и криворо-
жанам, то такая работа будет вестись. В 
свою очередь, могу заверить криворо-
жан, что, как и прежде, мы будем вы-
полнять взятые на себя обязательства и 
работать для развития Кривбасса. Это 
было и остается нашей главной зада-
чей.

g Ювілеї

Державній службі охорони – 60!
У Палаці культури металургів відбулися урочистості, 
присвячені 60-річчю Державної служби охорони 
України, в структурі якої злагоджено та сумлінно 
працює і криворізький відділ, де трудяться як цивільні 
громадяни, так і атестовані співробітники міліції.

За минулі десятиріччя служба про-
йшла шлях від сторожа з рушницею 
до озброєного співробітника право-
охоронного органу з вогнепальною 
зброєю і засобами захисту, від коня і 
мотоцикла – до швидкісних автомо-

білів і, нарешті, від свистка – до 
надійних електронних охорон-
них систем. Щоправда, завдання 
у стражів залишилося незмінним 
– охороняти майно людей і попе-
реджувати злочини.

Ювілярів тепло привітав секре-
тар міської ради Сергій Маляренко.

– Сьогодні важко переоцінити вашу 
роль у Кривому Розі, – сказав Сергій 
Васильович, звертаючись до присут-
ніх у залі працівників служби охоро-
ни. – Адже ви вдень і вночі охороня-
єте понад 3 тисячі об’єктів: державні 
промислові і приватні підприємства, 
банки, квартири, ви супроводжуєте 
перевезення грошових коштів, вибу-
хових речовин. І завжди приходите на 
допомогу громадянам, навіть якщо ті 

й не уклали з вами угоди про співпра-
цю. За це вам щира подяка.

Сергій Маляренко вручив нагоро-
ди найсумліннішим. Зокрема, нагруд-
ний знак «За заслуги перед містом» 2 
ступеня отримав начальник відділу 
Державної служби охорони у Криво-
му Розі Сергій Єрмак. Керівник від-
ділу запевнив, що співробітники і 
надалі доводитимуть, що Державна 
служба охорони – найавторитетніша 
і найнадійніша охоронна структура.

g По праці й шана

Образотворчі задуми душі 
У виставковій залі художньої школи № 1 чествували 
визнаного криворізького майстра скульптури, за-
служеного художника УРСР, повного кавалера на-
грудного знаку «За заслуги перед містом», Почесного 
громадянина Кривого Рогу Олександра Васякіна. 

27 жовтня талановитому художни-
ку виповнилось 87 років. До його дня 
народження підготували виставку 
фотографій скульптурних компози-
цій автора, які стали окрасою архі-
тектурних ансамблів міст зарубіжжя. 
(Олександр Васякін – один із авторів 
пам’ятника Папі Римському Іоанну 
Павлу Другому (Каролю Войтилі), 
відкритому минулоріч на території 
Російської державної бібліотеки іно-
земної літератури ім. Рудоміно у Мо-
скві).

Творча діяльність Олександра Васи-
льовича стала важливою віхою у роз-
витку культури й мистецтва нашого 
міста. Вулиці й площі Кривого Рогу 
заповнені його монументальними 
творами, портретами видатних діячів 
держави, письменників, композито-
рів, вчених, композиціями на тему 
Другої світової війни і мирної праці. 

Віднедавна до переліку робіт 
знаного скульптора додалась 
і нова пам’ятка – символічна 
для Криворіжжя скульптура 
легендарного засновника міс-
та, запорізького козака Рога.  

Біографія нашого земляка 
– яскравий приклад віддано-
го служіння людям. Привітати коле-
гу в тісному професійному колі по-
спішили члени Національної спілки 
художників України, криворізькі 
художники Леонід Давиденко, Во-
лодимир Токар, Микола Рябоконь, 
Степан Головатий. Цього святко-
вого дня вітальний адрес від імені 

міського голови із найщирішими 
словами вдячності за самовіддану 
творчу працю, а також наручний го-
динник із гербом Кривого Рогу, пе-
редала скульптору заступник мера 
Валентина Бєрлін. Майстрові зичи-
ли міцного здоров’я, довголіття, ро-
динного тепла й добробуту. 

g Живемо і пам’ятаємо

Їхній подвиг – безсмертний
У Криворізькому районі, в Широківській загальноосвітній 

школі відбулися урочистості, приурочені до 68-ої річниці ви-
зволення України від німецько-фашистських загарбників. 

За ініціативи 
отамана Криво-
різького району 
Катеринослав-
ського козацтва 
імені генерала 
Леоніда Бороди-
ча Новруза Кулі-
єва в освітній 
заклад завітав 
Герой Радянсь-
кого Союзу, член 
президії Дніпропетровської обласної ради ветеранів, наставник 
вищеназваного козацтва Микола Невпряга.

Разом з ним приїхали до шко лярів ветеран афганської війни, 
лауреат всеукраїнських і міжнародних пісенних конкурсів Володи-
мир Щеглов, голова Катеринославського козацтва імені генерала 
Леоніда Бородича Олександр Іванов.

Зустрічали Миколу Тимофійовича хлібом-сіллю, на знак великої 
поваги до героя Великої Вітчизняної війни. Керівник історико-кра-
єзнавчого музею Світлана Тютюнник разом з учнями розповіли 
гостям про історію села Широке у воєнні та післявоєнні роки.

 Герой Радянського Союзу повідав учням про свої героїчні по-
двиги та побажав колективу школи творчих злетів. А Володимир 
Щеглов подарував шкільному музею диски зі своїми піснями на 
воєнну тематику й виконав декілька.
_________________________ Микола КРАМАРЕНКО. 

Константин ПАВЛОВ: 

«Поддержка криворожанами нашей политической силы –  
это запрос общества на продолжение конструктивной работы»

_______________________________________________ Микола КРАМАРЕНКО. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

______________________________________________ Тетяна ДРЄЄВА. Фото Олександра СТЕПАНЕНКА.

Трудову діяльність у Кривому Розі Олександр Васильович розпочав скульптором у 
криворізькій майстерні Дніпропетровського художньо-виробничого комбінату (1954 
рік). У період з 1961 по 1972 рік працював головним художником міста. Неодноразово 
обирався членом Спілки художників СРСР, членом правління Дніпропетровської органі-
зації Спілки художників УРСР, головою художньої ради Криворізької художньої майстерні.

Під час урочистостей. 
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 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Тернівський район

У сотні кращих
ПАТ «Північний ГЗК» укотре 

став переможцем регіональ
ного конкурсу «100 кращих то
варів України». 

Воно й не дивно, адже останні-
ми роками тут успішно реалізуєть-
ся великомасштабна інвестицій-
на програма, спрямована на мо-
дернізацію виробництва та поліп-
шення якості продукції. Так, нині 
триває капітальний ремонт техно-
логічної випалювальної машини 
«Лургі 552», завершити який пла-
нується в першій декаді грудня. Це 
дасть можливість не тільки збіль-
шити обсяги виробництва обкоти-
шів, а й значно поліпшити умови 
праці трудівників комбінату.

Сказано –  
зроблено!

У ДЮСШ №7, що на житло
масиві Даманському, відбув
ся районний турнір з боротьби 
дзюдо на приз депутата обл
ради Костянтина Павлова, в 
якому взяли участь юнаки ві
ком 1516 років з 7 команд. 

Перемогу виборола команда СК 
«Молодість». На ІІ місці – коман-
да ДЮСШ №9. ІІІ місце розділи-
ли команди господарів турніру та 
СК «Торнадо». Як відомо, у перед-
виборній програмі міського голо-
ви Юрія Вілкула серед інших записа-
не і зобов’язання за 5 наступних ро-
ків відремонтувати всі криворізькі 
спортивні школи. У рамках виконан-
ня цієї програми в січні 2012 року в 
ДЮСШ №7 після здійсненої за ко-
шти міського бюджету реконструк-
ції було відкрито оснащений за єв-
ропейськими стандартами плаваль-
ний басейн. Другим етапом рекон-
струкції цього закладу став капіталь-
ний ремонт двох залів для занять з 
боротьби дзюдо, роздягалень та ін-
ших допоміжних приміщень. Долу-
чилося до цієї справи і ПАТ «Північ-
ний ГЗК», яке є надійним соціальним 
партнером нашого міста. Для обох 
оновлених залів ДЮСШ №7 ним було 
закуплено бійцівські татамі та кімо-
но, інший спортивний інвентар.

Таланти  
й шанувальники

Палац культури ПАТ «Пів
нічний ГЗК» відкрив свій 26й 
творчий сезон. 

Нині тут працюють 12 колективів, 
3 з яких носять почесне звання «на-
родний» та 8 – «зразковий». У них 
прилучаються до мистецтва понад 
півтисячі дітей та підлітків. Вони – 
лауреати престижних фестивалів, 
а, скажімо, колишні випускники ан-
самблю народного танцю «Самоцві-
ти» під керуванням Едуарда Кириль-
чука нині танцюють у знаменитому 
ансамблі Павла Вірського, успішно 
розвивають творчу кар’єру в Україні 
та за кордоном. Саме в «Самоцвітах» 
починав танцювати один з тренерів 
криворізької команди «Майданс» 
Коля (Микола Коваль). З цього пала-
цу у вокальне мистецтво свого часу 
стартував срібний фіналіст першо-
го сезону телевізійного шоу «Україна 
має талант» Артем Семенов. І цей пе-
релік можна продовжувати. Нині ко-
лектив палацу поповнили молоді со-
лісти Ірина Семенова, Анна Іванець, 
Олена Короткова. У святковому кон-
церті з нагоди відкриття сезону, крім 
колективів з багатою творчою біо-
графією, взяли участь новачки – ди-
тячий ансамбль «Чародії», яким опі-
кується вокальний колектив «З піс-
нею по життю» Олександра Огнівця, 
та дівоча група «Екстрим» – юна змі-
на вокального ансамблю «Марічка» 
Галини Валько.

Мотрона ПАНОВА.

g Слідами події

Кривий Ріг зробив свій  
парламентський вибір
Минулої неділі країна оновила 
склад Верховної Ради України. Ак-
тивно взяли участь у нинішніх ви-
борах парламентарів, котрі, як 
пам’ятаємо, представлятимуть не 
лише політичні партії, але й безпо-
середніх виборців (йдеться про де-
путатів-мажоритарників, котрі оби-
раються по окремо взятих округах), 
і криворіжці.

На дільниці №121769, що розташувалася 
в інституті «Кривбаспроект», уже з перших 
хвилин прийняли перших виборців. За сло-
вами голови дільничної комісії Ірини Косян-
чук, підготовка пройшла належним чином. 
Відкрилися – своєчасно. Технічно дільниця 
була забезпечена всім необхідним. У тому 
числі й що стосується системи відеоспосте-
реження, котра стала новинкою цьогорічно-
го виборчого процесу.

Одними з перших проголосували голо-
ва Дніпропетровської облдержадміністра-
ції Олександр Вілкул та міський голова Юрій 
Вілкул. Пізніше, спілкуючись з журналіс-
тами, губернатор області відзначив, що він 
віддав свій голос «за стабільний розвиток і 
впевнене майбутнє Дніпропетровщини та 
України».

Характеризуючи хід підготовки до вибо-
рів, Юрій Вілкул відзначив, що місто про-
вело його належним чином. У день виборів 
усі дільниці відкрилися своєчасно. І процес 
голосування далі проходив у штатному ре-
жимі. Майбутнім же народним обранцям 
міський голова висловив побажання актив-
но працювати над законодавством, котре б, 
у свою чергу, позитивно працювало на бла-
го кожного регіону. Адже, як переконаний 
Юрій Вілкул, є ще багато питань, що потріб-
но вирішувати саме на законодавчому рівні.

Зранку проголосував і перший заступник 
голови облдержадміністрації Вячеслав Задо-
рожний. Він, як відомо, став активним учас-
ником цього виборчого процесу, балотую-
чись у народні депутати по 33-му виборчому 
округу. Прийшов на дільницю разом з дружи-
ною та онукою. У розмові з журналістами Вя-
чеслав Казимирович зазначив, що він прого-
лосував за тих людей, котрі своїми конкрет-
ними справами підтвердили ефективність 
роботи органів державної влади, органів міс-
цевого самоврядування, за справжніх патріо-
тів Дніпропетровщини та рідного Кривбасу.

Так само робочою була атмосфера в холі 
автотранспортного коледжу Криворізького 
національного університету, котрий став на-
ступним пунктом нашого об’їзду. Тут розта-
шувалося відразу три дільниці 31-го вибор-
чого округу. Втім, ані товкотнечі, ані над-
звичайного ажіотажу не відчувалося. Голова 
дільничної комісії №121599 Сергій Цимбал – 
не новачок у виборчому процесі і відзначає, 
що, як завжди, до цього дня належно підго-
тувалися, завдячуючи відповідальній роботі 
районного виконкому.

Для Сергія Денисовича Проценка, з яким 
ми поспілкувалися на виході з дільниці, пи-
тання, йти чи ні на вибори, не поставало. По-
над сорок років життя він віддав водійській 
справі, тепер – пенсіонер і переконаний: апа-
тія в цьому питанні недоречна, адже країна в 
такі дні обирає своє майбутнє. Тому, скільки 
вистачить сил, сприятиме цьому. Тим паче, 
що організаційно, на його думку, процес го-

лосування налагоджений, як завжди, чітко.
Цю позицію цілком підтримує Юлія, з ко-

трою ми поспілкувалися побіля дільниці 
№121671, що в 32-му виборчому окрузі. На-
віть знаходячись з якихось причин за межа-
ми міста, дівчина в такі доленосні дні поспі-
шає назад, у Кривий Ріг. За її словами, інакше 
і не можна, коли дбаєш про майбутнє країни.

На самій дільниці, як переконалися потім, 
процес голосування проходить належним 
чином, без зайвих зволікань. Члени дільнич-
ної комісії уважні й готові допомогти кож-
ному виборцю. Тим, хто не може самостійно 
прийти проголосувати, приходить на допо-
могу мобільна група, котра зі скринькою ви-
їздить додому до виборця.

Такою, власне, була загальна атмосфера на 
всіх дільницях, де ми побували. І хоча про-
цес голосування в місті проходив по окре-
мих дільницях не завжди гладко (таки спра-
цьовував людський фактор), у цілому все 
відбувалося на належному рівні. І криворіж-
ці скористалися можливістю віддати свій го-
лос за народних обранців.

Подробиці

Володимир СКІДАНОВ. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

Результати виборів по загально
державному багатомандатному 
виборчому округу 

(за інформацією Центральної виборчої комісії,  
дані по першій п’ятірці):

Округ №31
Партія регіонів – 35,77%;
ВО «Батьківщина» – 20,24%;
КПУ – 18,08%;
ПП «УДАР Віталія Кличка» – 13,74%;
ВО «Свобода» – 5,77%.
Округ №32
Партія регіонів – 34,36%;
КПУ – 19,86%;
ВО «Батьківщина» – 18,46%;
ПП «УДАР Віталія Кличка» – 14,84%;
ВО «Свобода» – 5,37%.
Округ №33
Партія регіонів – 36,97%;
КПУ – 18,98%;
ВО «Батьківщина» – 18,03%;
ПП «УДАР Віталія Кличка» – 14,49%;
ВО «Свобода» – 5,43%.
Округ №37
Партія регіонів – 41,20%;
КПУ – 22,52%;
ВО «Батьківщина» – 15,28%;
ПП «УДАР Віталія Кличка» – 11,02%;
ВО «Свобода» – 3,48%.
В одномандатних округах виборці підтримали 

висуванців Партії регіонів, які перемогли з дуже 
великим відривом. Відтак, Кривий Ріг у парла-
менті представлятимуть: 

Костянтин Павлов (округ № 31), 
Юрій Любоненко (округ № 32), 
Вячеслав Задорожний (округ № 33), 
Дмитро Шпенов (округ № 37).
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g Прес-конференціяДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Жовтневий район

Подробиці

g Компетентний співрозмовник
БЛІЦ    Почесний автомобіліст України Джанай ОМАРОВ:

«Виїхати і заробити –  
це ще не весь бізнес»

Коли Магомед Омаров садовив маленького сина Джа-
ная собі на коліна і довіряв проїхатися за кермом автівки 
по двору, хлопчику здавалося, що він – найщасливіший 
у світі. Але не лише шоферської справи навчав батько 
сина, а й багатьом життєвим істинам: шанувати лю-
дей, служити їм, передавати досвід...

Птахом летять роки. 
Джанай Омаров і водієм клас-
ним став, і транспортний 
університет закінчив, давно 
сформувався як мудрий керів-
ник великого АТП «Одіум-Пре-
стиж».

– Джанає Магомедови-
чу, очолюваний вами ко-
лектив, котрий виконує 
пасажирські перевезення 
у Кривому Розі, славиться 
по всій Україні. Спасибі за 
сумлінну роботу!

– Стараємося. Щоденно 
лише на міські маршрути 
випускаємо понад 40 одиниць 
техніки. А ще – за окремими 
графіками возимо трудящих 
підприємств на роботу і з 
роботи, до магазинів тощо. 
Обсяги чималі.

– Люди цінують вашу 
професію, її престиж над-
звичайно високий.

– Це так. Але перевезення 
пасажирів – бізнес дуже важ-
кий. У нього треба вкладати 
душу. А ще – цей бізнес над-

звичайно відповідальний. 
Ціна йому – живі і неушко-
джені пасажири. У кожного во-
дія за спиною як не 20, так 40, 
100 громадян. І тому мало не 
на кожній нараді не втом-
лююся повторяти своїм 
водіям: думайте передусім 
про людські життя, які вам 
довірено, а потім про гро-
ші. Бо якщо ганятиметесь 
тільки за гривнями, дуже до-
рого поплатитесь. Дорослі 
чоловіки, а доводиться весь 
час нагадувати про культуру 
поведінки з пасажирами, зна-
ходити до кожного ключик, 
щоб водій не сяк-так, а саме 
з бажанням працював.

Сьогодні перевезення па-
сажирів стало приватною 
справою, без дотацій з боку 
держави, тому доводиться 
все рахувати. Виїхати і за-
робити гроші – це ще не весь 
бізнес. Не менш важливо ві-
рно витратити кошти, 
зекономити, пустити їх на 
розвиток підприємства.

– Знаю, що і ваша стар-
ша донька Мар’яна пішла 
батьківською стежкою.

– Закінчила той же, що і я, 
автотехнікум, той же, що і я, 
університет, і працює зі мною 
на підприємстві інженером 
по транспорту. Продовжує 
родинну справу в третьому 
поколінні. Як і її дідусь, як і я, 
пишається, що присвятила 
себе автомобільній справі. 
Нам з дружиною приємно, що 
таку доньку виховали.

– Ви – неодноразовий 
чемпіон автомобільних 
«Гонок на виживання». Без-
сумнівно, спорт допомагає 
в роботі...

– Кожному керівнику радив 
би знайти своє спортивне за-
хоплення. Життя цікавішим 
стане, а по-друге, це підвищує 
працездатність у рази.

_______________________ Микола КРАМАРЕНКО. Фото Андрія ТРУБІЦИНА. 

g Конкурс 
Нащадки Цицерона 

Для когось красномовство – це лишень незайве 
вміння, а для юристів, передовсім для адвокатів 
та прокурорів, це ще й фахова потреба. 

Тому, серед іншого, майбутніх правознавців навчають 
і цьому також, аби через слово достукатись до душі й моз-
ку слухача, від чого, не виключено, залежатиме подальша 
доля звинуваченого. А для того, щоб з’ясувати, хто в цьому 
кращий, восени кожного року у Криворізькому факультеті 
Національного університету «Одеська юридична академія» 
проводяться досить своєрідні змагання під назвою «Нащад-
ки Цицерона». Під час них кращі оратори з числа студентів 
доводять своє красномовство на задану тему високоповаж-
ному журі, яке очолює декан факультету, заслужений юрист 
України Василь Кравець. 

– Це вміння красиво говорити прокладає міцну стежку до 
свідомості людини, а тому ми повинні вміти робити це осо-
бливо добре, - зауважив В. Кравець. 

Щодо самого конкурсу, то в його фінальній частині змага-
лися шестеро кращих красномовців, причому, що цікаво, й з 
молодших курсів також, які, серед іншого, представили своє 
бачення теми «Чому я люблю Кривий Ріг» іноземними мова-
ми – англійською або й латиною. 

Зрештою, переможених не було, у виграші були всі, хто 
набув нового досвіду та розвинув навички достукатись до 
аудиторії силою слова. А ті, хто вдягнули лавровий вінок Ци-
церона та його найближчі прибічники, отримали ще й фахові 
видання, які знадобляться їм не тільки під час навчання, а 
також й у подальшій роботі. 
___ Е. МІСЦЕВИЙ. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

98% криворізьких підприємств ГМК та пов’язаних  
з ними фірм добровільно сплачують податки
Нещодавно відбулася прес-конференція голови 
комісії з проведення реорганізації СДПІ ГМК у  
м. Кривому Розі Дніпропетровської області 
Державної податкової служби Бориса Сидорова. 

На ній Борис Володимирович 
розповів про зусилля, які докла-
даються податківцями для ство-
рення сприятливих умов для 
платників податків та побудови 
податкової системи України за 
європейським зразком. У цілому, 
податкова служба має в подаль-
шому все більше перетворювати-
ся з фіскального органу на зразко-
ву сервісну службу.

Водночас певні структурні змі-
ни задля економії коштів відбу-
дуться в Кривому Розі та в ряді 
міст України. Криворізька спеці-
алізована податкова інспекція по 
роботі з великими платниками 
податків перетвориться на сервіс-

ний центр, а платники, які рані-
ше обслуговувалися в ній, будуть 
переведені на облік до Дніпропе-
тровська. У Кривому Розі ж буде 
функціонувати Центр обслугову-
вання платників податків, який 
два місяці тому був відкритий в 
одному з приміщень СДПІ ГМК 
у Кривому Розі. Борис Сидоров 
упевнений, що це не позначиться 
негативно на роботі з підприєм-
ствами, адже для заощадження 
часу і ресурсів клієнтів, усунення 
корупційних ризиків податкова 
служба поширює практику без-
контактного спілкування з плат-
никами, впроваджує електронну 
звітність і віддалене спілкування.

Загалом, протягом січня-верес-
ня 2012 року податківцями СДПІ 
ГМК було зібрано до бюджетів 
усіх рівнів понад 7,5 мільярда гри-
вень, з них більш ніж 0,5 млрд. 
грн. надійшло до міського бюдже-
ту Кривого Рогу. До речі, підпри-
ємства, які знаходяться на обліку 
в СДПІ ГМК у м. Кривому Розі, 
сплатили 4% від усіх податкових 
надходжень по Україні.

Що стосується контрольно-пе-
ревірочної роботи, то в 2012 році 
підрозділами податкового конт-
ролю СДПІ ГМК було проведено 
16 планових перевірок суб’єктів 
господарювання, що на 56% мен-

ше порівняно з минулим роком. 
Але при цьому сума донарахувань 
збільшилась у порівнянні з мину-
лим роком на 1,4 млрд. гривень.

– Основними порушеннями з 
боку підприємств є виявлені під 
час перевірок заниження доходів 
унаслідок реалізації готової про-
дукції за цінами, нижчими, ніж 
звичайні, – зазначив Борис Сидо-
ров. 

За переконанням податківців, 
свідченням того, що податкова 
служба рухається в правильному 
напрямку, є значне збільшення 
питомої ваги добровільної спла-
ти податків: з 54,5% у 2001 році до 
90% у 2011 році. Причому, в СДПІ 
ГМК у м. Кривому Розі цей показ-
ник за перші 9 місяців 2012 року 
сягнув 98%.

По завершенню свого виступу 

Борис Сидоров відповів на ряд за-
питань запрошених журналістів. 
Зокрема, податківець відзначив 
особливості функціонування сис-
теми автоматичного повернення 
ПДВ підприємствам ГМК. Певні 
особливості в роботу податків-
ців вносить і падіння цін на мета-
лургійну продукцію на світових 
ринках, зниження виробництва в 
останні місяці в Кривому Розі, що 
може негативно позначитися на 
виконанні прогнозних показників 
у частці податкових надходжень 
від великих платників.

____________________________________________________________________ Андрій РОЙКО. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Аби дітки були 
доглянуті  
батьками…

Завтра зранку в Жовтневому 
районі проводитиметься рейд 
«Діти вулиці».

– Подібні рейди ми проводимо 
спільно з кримінальною міліцією, – 
пояснює начальник служби у спра-
вах дітей виконкому Жовтневої ра-
йонної у місті ради Марія Удовенко. 
– Контролюємо, щоб у навчальний 
час школярі були на заняттях, не 
вештались вулицями, не скоювали 
аморальних вчинків. Радує те, що в 
останній час таких діток (тобто бро-
дяжок, жебраків) не зустрічалося. 

Уже наступного дня організо-
вуємо ще один рейд – «Сім’я та 
підліток». Він для тих дітей, які зна-
ходяться у нас на обліку: в котрих 
неблагополучні батьки. Такі сім’ї 
перевіряємо регулярно разом із 
дільничними міліціонерами, пред-
ставниками школи та інших район-
них служб. Звичайно, обстежуємо, 
в яких умовах мешкають діти. Тобто 
все це – профілактика бездогляд-
ності з боку недбайливих батьків 
та дитячого жебракування. До речі, 
минулого четверга в дитячому при-
тулку №1, що на 129 кварталі, про-
вели інформаційну профілактичну 
зустріч з дітьми, котрим до 18 ро-
ків. У ній взяли участь наркологи, 
представники кримінальної міліції.

Омолоджується 
«Дельфін»

Починаючи з минулого чет-
верга, знову запрацював пла-
вальний басейн відкритого 
типу «Дельфін» ДЮСШ №6.

– До цього проводились деякі 
роботи, тобто коли ще не було га-
рячої води, – розповідає заступник 
директора ДЮСШ №6 Наталя Нам-
линська. – Облаштували огорожу 
навколо плавального басейну, про-
вели омолодження дерев, які зна-
ходяться поруч із «Дельфіном».

Варто нагадати, що басейн від-
критий щодня з 6 години ранку 
до 21 вечора. Платні послуги для 
населення надаються з 6 до 12 го-
дини та з 19 до 21 години. У суботу 
басейн приймає тих, хто має або-
нементні квитки, до 14 години.

Найвправніші 
– тенісисти з ДП 
«Спорт-Майстер»

На базі ДЮСШ №3 завершив-
ся турнір серед найсильніших 
тенісистів «малої ракетки» 
Кривого Рогу. Не знали собі рів-
них, як серед хлопців, так і ді-
вчат, представники ДП «Спорт-
Майстер». Їх тренує відомий 
наставник Гаррі Білостоцький.

– Серед хлопців перше місце 
дісталось майстру спорту з настіль-
ного тенісу Євгену Письменному. А 
в змаганнях серед дівчат доміну-
вала Тетяна Бородіна, – коментує 
Г. Білостоцький. – Порадувала й 
наша чоловіча команда, яка нині 
готується до 2-го туру в національ-
ній суперлізі з настільного тенісу. 
Це два Олександри – Тимофєєв 
та Міщенко, котрі вже на початку 
листопада гратимуть в елітній лізі 
в Житомирі. До речі, Олександр 
Тимофєєв, який навчається в КЗШ  
№ 93, днями добряче «потренував-
ся» у всеукраїнському турнірі моло-
дих тенісистів, що проводився в Дні-
пропетровську. Серед 64 учасників 
нашому вихованцю не було рівних у 
боротьбі за тенісними столами.

 Віталій ТКАЧУК.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Саксаганський район

Саксаганці   
живуть  
і пам’ятають

У Саксаганському районі  з на-
годи відзначення 68-ї річниці 
визволення України від фашист-
ських загарбників проведено 
чимало урочистих заходів. Так, 
мітинг-реквієм «Позивні наших 
сердець» відбувся біля братської 
могили радянських воїнів та 
комсомольців-підпільників.  Ке-
рівники району і ветерани війни 
поклали квіти до пам’ятника 118 
робітникам і службовцям рудо-
управління імені Кірова, загиблим 
у роки Великої Вітчизняної війни.

Окрім цього, протягом жов-
тня у школах і бібліотеках райо-
ну проведено ряд інших заходів. 
Зокрема, уроки пам’яті, урочисті 
вечори, святкові концерти, тема-
тичні виставки. У закладах освіти 
відбулися єдині виховні години, 
соціальна акція учнівських волон-
терських загонів «Ветеран живе 
поруч», лекції, семінари, кура-
торські години із запрошенням 
ветеранів Великої Вітчизняної ві-
йни, творчі зустрічі, екскурсії, по-
ходи місцями бойової слави міста, 
України та багато іншого.

До зими готові!
Відбулося чергове засідан-

ня виконкому Саксаганської 
районної у місті ради, на яко-
му було розглянуто актуальне 
питання «Про готовність житло-
вого фонду, об’єктів соціальної 
сфери та комунального призна-
чення до експлуатації в осін-
ньо-зимовий період 2012-2013 
років». Доповідав завідуючий 
відділом житлово-комунально-
го господарства Юрій Коркач.

Під час розгляду основного пи-
тання було детально проаналізо-
вано стан підготовки житлового 
фонду, об’єктів соціальної сфери 
та комунального призначення до 
експлуатації в осінньо-зимовий 
період 2012-2013 років. Район уже 
сьогодні готовий до випробувань 
холодами.

 На засіданні було розглянуто й 
інші питання.

Сплата кому-
нальних плате-
жів – запорука 
тепла в оселях

 У районі є мешканці, які 
байдуже ставляться до питан-
ня сплати комунальних пла-
тежів. Як результат – станом 
на 1 жовтня в Саксаганському 
районі заборгованість мешкан-
ців за спожиті енергоносії та ко-
мунальні послуги складає 96,5 
млн. грн. Левова частка боргу 
припадає на підприємства те-
плокомуненергетики, а саме:

– КПТМ «Криворіжтепломере-
жа» – 32,1 млн. грн.;

 – ДП «Криворізька теплоцен-
траль» – 25,1 млн. грн.

 Занепокоює ситуація і з забор-
гованістю КП «ЖЕО № 35», а саме: 
станом на 1.10.2012 року вона ста-
новить 17,7 млн. грн.

 Хочеться звернутися до меш-
канців Саксаганського району та 
міста в цілому з проханням не затя-
гувати сплату боргових зобов’язань 
за житлово-комунальні послуги, 
розраховуватися за надані послуги 
з метою уникнення примусового 
стягнення заборгованості.

Микола КРАМАРЕНКО.

g  Обрії духовності

«Цариця Небесна благословляє  
наш богоспасенний град»

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Андрія ТРУБІЦИНА та Олександра ПОРТНЯГІНА.

Протягом трьох днів криворіжці мали рід-
кісну можливість прикластись до однієї з 
найбільших християнських святинь – Пла-
щаниці Пресвятої Богородиці, котра по-
стійно перебуває у Гефсиманській обителі 
навпроти Храму Господнього в Єрусалимі 
й лише раз на рік, у Страсну п’ятницю, від-
кривається для загального доступу.

Православні міста 
урочисто зустріли Пла-
щаницю по обіді в чет-
вер біля церкви вели-
комучениці Тетяни та 
хресним ходом перене-
сли реліквію по вулиці 
Мелешкіна до Свято-
Преображенського ка-
федрального собору. У 
богослужінні на честь 

святині взяли участь усі 
священики єпархії.

Архієпископ Криво-
різький та Нікополь-
ський Єфрем звернувся 
до мирян із пасторською 
проповіддю:

– Ми є свідками ду-
ховно видатної події, з 
милості Всевишнього 
Цариця Небесна яви-
лася благословити наш 
богоспасенний град. 
Багато віруючих хоча б 
раз у житті вирушають 
у паломництво  до Єру-
салиму вклонитись цій 

святині. Нині вона сама 
прибула зміцнити віру, 
очистити помисли від 
скверни. Підійдімо ж до 
неї з щирими молитва-

ми і відкритими серця-
ми!

 Знаменно, що пере-
бування Плащаниці у 
Кривому Розі співпало з 

двома великими богоро-
дичними празниками – 
вшануванням Єрусалим-
ської та Іверської ікон 
Божої Матері.

g  Приємна місія

Зусилля влади спрямовані на покращення 
якості медицини
Нещодавно  перший заступник голови об-
ласної державної адміністрації Вячеслав 
Задорожний мав робочу зустріч з колек-
тивом пологового будинку №1.

– Завжди хвилююсь, 
переступаючи поріг ва-
шої установи, – промо-
вив він. – Значна части-
на мого трудового життя 
пов’язана з Центрально-
Міським районом. Зараз 
маю дещо інший статус, 
за все, що відбувається в 
медицині Дніпропетров-
щини, несу відповідаль-
ність. Вважаю, протягом 
останнього періоду в цій 
царині зроблено біль-
ше, ніж за попередні два 
десятиліття. Звісно, ре-
форми є справою не од-
ного дня, та необхідним 

структурним глобаль-
ним змінам дано хорошу 
основу й початок. 

Вячеслав Задорожний 
коротко розповів про зру-
шення у сфері охорони 
здоров’я, зауваживши при 
тому, що немало нових 
форм роботи було введе-
но за ініціативою самих 
медиків. У всіх лікарняних 
закладах області лише за 
останній період прове-
дено серйозних ремонтів 
на понад 80 млн. грн., по-
мітно зросла заробітна 
плата, майже вдвічі збіль-
шились видатки на ліки. 

Зусилля влади спрямовані 
на покращення якості об-
слуговування населення: 
забезпечено 360 одиниць 
транспорту для сімейних 
лікарів та 76 автомобілів 
реанімаційної допомоги (з 
них для Кривого Рогу при-
значалось 8, також у місті 

замінена третина автопар-
ку «швидкої»), на кілька 
порядків скоротився се-
редній час прибуття карет 
невідкладної допомоги до 
пацієнтів. Діє програма міс-
цевих стимулів, що перед-
бачає реальні перспекти-
ви отримання соціального 

житла, медикам виділяють-
ся кошти на мобільний 
зв'язок, проїзд громадським 
транспортом, земельні ді-
лянки під забудову.

Головний лікар Цен-
тру первинної медико-
санітарної допомоги №5 
Анастасія Кузнецова за 
дорученням колег висло-
вила вдячність за турбо-
ту про галузь. Проте ні-
які промови не замінять 
реальні справи, тож Вя-
чеслав Задорожний ви-
конав приємну місію: 
вручив представникам 
найгуманнішої професії 
сертифікати на щойно 
придбане сучасне облад-
нання і ключі від нових 
автомобілів.
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ДЕНЬ  ЗА  ДНЕМ:
Довгинцівський р-н

Субсидія – допомога тим,  
хто ї ї  потребує
Як розпочався опалювальний сезон – а він розпочався, то саме час зга-
дати про можливість законно економити на оплаті житлово-комуналь-
них послуг. Себто про субсидію для відшкодування частини вартості 
цих самих послуг, можливість чого надається державною програмою 
«Наш дім», котра діє в Україні з 1995 року. І хоч часу відтоді минуло 
чимало, але донині у споживачів виникають запитання з цього приводу, 
відповіді на які ми шукали під час прямого телефону «ЧГ» разом із за-
ступником начальника управління праці та соціального захисту насе-
лення виконкому міськради Ольгою Калугіною.

– Нагадайте, будь ласка, головні 
умови надання цього виду адресної 

державної допомоги, допоки не надхо
дять дзвінки читачів.

– За умови призначення щомісячної без-
готівкової житлової субсидії за користуван-
ня житлом, його утримання та оплату послуг 
водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, 
електроенергії, вивезення побутового сміття 
та рідких нечистот у межах норми володіння 
чи користування загальною площею житла 
та нормативів користування громадяни спла-
чують тільки обов’язкову частку платежу – 15 
відсотків від сукупного доходу сім’ї. Це загаль-
новідомо.

Якщо у складі зареєстрованих є діти, інвалі-
ди першої або другої групи і середньомісячний 
дохід на кожного не перевищує прожиткового 
мінімуму або у житловому приміщенні зареє-
стровані і проживають тільки непрацездатні 
громадяни, тоді обов’язкова частка – це тільки 
10 відсотків.

– Скільки повинно припадати на 
одного члена родини коштів, аби 

мати право на 10 відсотків обов’язкової 
плати?

– З 1 жовтня ця сума не повин на пере-
вищувати 1060 грн. на кожного члена ро-
дини.

– То це зовсім небагато.
– Так, небагато, а тому переважна більшість 

отримувачів субсидії сплачує за житлово-ко-
мунальні послуги якраз 10 відсотків свого су-
купного доходу.

Телефонний дзвінок.
– Добридень, турбує мешканка 

Саксаганського району з вул. Тес
ленка, 31. У мене досить незвичайне за

питання.
– Раді вас чути. Розповідайте, чим зможемо 

– тим допоможемо.
– Я – криворожанка, пенсіонерка, живу по

стійно в Кривому Розі. Але без реєстрації, 
оскільки прописана в Білорусі. Чи маю в та
кому разі право на субсидію?

– Субсидія надається за місцем реєстрації 
й розраховується на всіх зареєстрованих за 
даною адресою. У вашій квартирі хтось за-
реєстрований?

– Ні, нікого немає.
– Державна допомога не може надаватись на 

квартиру, в якій ніхто не зареєстрований.
Поки телефон мовчить, продовжуємо спіл-

кування з фахівцем.
– Скільки городян уже звернулося 

за субсидією й скільки за прогнозами 
ще можуть звернутись?

– Станом на середину жовтня по місту звер-
нулося більше семи тисяч родин, з яких 5603 
сім’ям субсидія вже призначена. 219 такого 
права допоки не набули, решта звернень пере-
буває в стадії розгляду.

Як виняток допомога призначена 1522 
сім’ям, а 92 родинам субсидія призначена з 
боргом за житлово-комунальні послуги. Це 
принципово, оскільки з минулого року на на-
дання цього виду адресної державної допомо-
ги не впливає наявність чи відсутність забор-
гованості за послугами.

Щодо подальших планів, то, скажімо, торік 
і позаторік за субсидією звернулося близько 
тридцяти тисяч криворізьких родин. При-
близно стільки ж очікуємо й нинішнього опа-
лювального сезону.

– Упораєтесь?
– Звісно, що впораємось. Це раніше, ще ро-

ків кілька тому восени, справді були чималі 
черги бажаючих оформити субсидію. Нині ж 

ситуація внормована шляхом запровадження 
системи прийому за талоном.

Сутність її полягає в тому, що людина – осо-
бисто або за телефоном – замовляє талон на 
прийом до спеціаліста на зручний для себе час. 
Цей час закріплюється за нею, і більше на ньо-
го нікого не записують. Тож відвідувач прихо-
дить в означений строк і вчасно потрапляє на 
прийом, без черг та зайвої втрати часу.

Крім цього, полегшенню отримання суб-
сидії сприятиме значне спрощення порядку її 
надання. Нині, скажімо, пенсіонеру потрібно 
захопити із собою тільки особистий паспорт 
та ідентифікаційний код. Цього досить, адже 
всі інші необхідні документи управління праці 
та соціального захисту населення виконкомів 
районних у місті рад – про розмір пенсій, про 
наявні житлово-комунальні послуги та рівень 
нарахувань тощо – отримують самостійно з 
відповідних структур. Заява та декларація про 
майновий стан заповнюються під час відвідин 
районного управління. Та й для працюючих до 
цього додається тільки довідка про доходи за 
останні шість місяців, яку потрібно отримати 
за місцем роботи.

Отже, як бачите, систему спростили до мак-
симально можливого рівня, вона спрямована 
на те, щоб люди мали якомога менше незруч-
ностей.

Телефонний дзвінок.
– Доброго вам дня. Турбує Люд

мила Василівна з житломасиву Со
нячний.

– Добридень, вітаємо вас на нашому прямо-
му телефоні.

– У мене ось яке питання – у нашій багато
поверхівці встановлений тепловий лічиль
ник. Це якось вплине на призначення субсидії?

– Субсидія призначається з метою допомо-
ги в оплаті її отримувачам, і на цей процес лі-
чильник тепла ніяк не впливає. Просто за на-
явності приладу обліку використані послуги, у 
даному випадку з теплопостачання, вирахову-
ватимуться не за узагальненими тарифами, а 
суто за рівнем споживання. Це ніяким чином 
не впливає на надання цього виду адресної 
державної допомоги.

Тож приходьте, отримуйте субсидію й спла-
чуйте за послуги значно менше, як це й перед-
бачено нормативною документацією.

Чергова пауза дозволяє продовжити спілку-
вання.

– Нерідко зустрічаються випадки, 
коли в однієї сім’ї може бути більше 

одного житлового приміщення – буди
нок дістався у спадок тощо. Як це впливає 
на призначення субсидії?

– Згідно з діючим законодавством субсидія 
не призначається, якщо уповноважений влас-
ник, співвласник житла чи зареєстровані з 
ним особи мають у своєму володінні чи воло-
дінні дружини або дітей у сукупності більше, 
ніж одне житлове приміщення. Але це прави-
ло діє тільки в тому разі, якщо загальна площа 
всіх житлових приміщень перевищує встанов-
лені нормативи володіння чи користування 
загальною житловою площею.

Тому наявність навіть більше одного жит-
лового помешкання ще не говорить про од-
нозначну відмову у наданні субсидії. Тре-

ба розглядати кожен конкретний випадок. 
Водночас, якщо навіть з якихось причин 
формальності стають перепоною на шляху 
до отримання субсидії, то кожен має право 
звернутися по розгляд його сімейної ситуації 
до спеціальної комісії, створеної при кожно-
му виконкомі райради з призначення субси-
дії як винятку. І не тільки за наявності більше 
одного помешкання, а й у разі перевищення 
житлової площі, реєстрації працездатного, 
але непрацюючого члена сім’ї та в інших су-
перечливих випадках. Це доволі продуктив-
ний шлях, адже з 7,9 тисячі уже призначених 
субсидій понад дві тисячі були надані саме як 
виняток.

Черговий дзвінок.
– Здрастуйте. Турбує Раїса Пе

трівна з вул. Леніна. У минулому 
році оформила субсидію, за період ко

ристування нею витратила води та елек
троенергії значно менше за встановлені нор
ми. Чи вплине це на розмір моєї субсидії?

– Розмір субсидії розраховується, виходя-
чи з обсягів фактичного споживання послуг 
у попередньому періоді, але не більше від 
установлених норм. Такий механізм надання 
субсидій розроблено з метою ефективного 
використання коштів державного бюджету, 
що виділяються для надання населенню суб-
сидій. Розмір плати громадян за умови при-
значення житлової субсидії не залежить від 
вартості послуг взятої до розрахунку субси-
дії, а визначається в залежності від доходів 
– 15 або 10 відсотків їхнього середньомісяч-
ного доходу. В повідомленні про призначен-
ня субсидії, яке отримує кожен одержувач, 
зазначається обов’язкова частка плати сім’ї в 
межах норм споживання, яку отримувач суб-
сидії повинен сплачувати щомісячно. У тому 
разі, коли вартість фактично спожитої по-
слуги менша, ніж обов’язкова частка витрат 
на оплату цієї послуги, отримувачі субсидій 
сплачують її фактичну вартість. Якщо сім’я 
економно споживала газ, воду, електроенер-
гію у період отримання субсидії, то при при-
значенні субсидії на наступний термін розмір 
її витрат зменшується на 2 відсотки за кожні 
10 відсотків економії. Тож за 10 відсотків еко-
номії послуг обов’язковий платіж громадян 
зменшується з 15 до 13 відсотків сукупного 
доходу, за 20 відсотків економії частка плати 
громадянина зменшується з 15 до 11 відсотків 
доходу. Тобто, заощаджуючи енергоресур-
си, отримувачі субсидій мають можливість 
зменшити витрати на оплату комунальних 
послуг до 9 відсотків, а вказані сім’ї з пенсі-
онерів та інших непрацездатних громадян, а 
також сім’ї, до складу яких входять неповно-
літні діти, інваліди І, ІІ груп, – до 4 відсотків 
свого середньомісячного сукупного доходу.

Телефони гарячих ліній  
управлінь праці та соціального 
захисту населення виконкомів 

райрад щодо призначення  
субсидій:

Дзержинський район –  92-81-40
Довгинцівський район –  71-44-19
Жовтневий район –  406-00-80
Інгулецький район –  21-39-03,  
 22-31-45
Саксаганський район –  64-43-83
Тернівський район –  38-02-60
Центрально-Міський    
район –  90-08-26

_____________________________________________________________________ Едуард БІЛИК. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Прямий телефон «ЧГ»

До речі, на час, коли верстався номер,  
на отримання житлової субсидії 
надійшло загалом 9963 заяви, субсидію 
призначено 7949 родинам, а отримують 
субсидію, враховуючи звернення в 
літній період, 10868 сімей.

Однобічна  
вулиця  
Отто  
Брозовського

Уже давно в місті побутує 
думка про потребу ширшого 
використання однобічного 
руху як ефективного засобу 
попередження автомобіль-
них «тягучок» або «пробок». 

Перший досвід запроваджен-
ня такої схеми автомобільного 
руху по вул. Димитрова довів 
свою ефективність, дозволив-
ши водіям безперешкодно 
об’їжджати площу Горького. На 
часі – вулиця Отто Брозовсько-
го, що йде паралельно проспек-
ту Гагаріна на всьому проміжку 
від Дніпропетровського шосе до 
вул. Волгоградської.

Враховуючи пропозиції від-
ділу Державтоінспекції щодо 
погодження схеми організації 
дорожнього руху по вулиці Отто 
Брозовського, Довгинцівська 
районна у місті рада ухвалила 
рішення «Про організацію до-
рожнього руху по вулиці Отто 
Брозовського». Згідно з до-
кументом, КП «Сансервіс» ре-
комендується вжити заходів 
щодо встановлення дорожніх 
знаків, які були визначені в 
схемі організації однобічного 
дорожнього руху. Координацію 
роботи щодо виконання цього 
рішення покладено на відділ 
Державтоінспекції в м. Криво-
му Розі.

Відтак, незабаром і ця вулиця 
отримає статус вулиці з однобіч-
ним рухом транспорту.

Право  
на звернення

На засіданні виконкому ра-
йонної в місті ради розгляда-
лося питання: «Про резуль-
тати роботи зі зверненнями 
громадян за 9 місяців 2012 
року».

Усього за 9 місяців 2012 року 
до виконкому районної в місті 
ради з різних питань зверну-
лось 9067  громадян району, 
крім того, спеціалістами управ-
ління праці та соціального 
захисту населення прийнято 
34479 мешканців. Одноразову 
грошову допомогу за рахунок 
бюджетних коштів отримали 
111 мешканців району на за-
гальну суму 25194,00 грн., 67 
громадянам надано допомогу 
на поховання померлих на за-
гальну суму 22553,59 грн.

З травня поточного року 
запроваджено роботу бага-
токанальної телефонної лінії 
«Контакт-центр «Гаряча лінія 
Олександра Вілкула», до якого 
в телефонному режимі звер-
таються мешканці району та 
міста. До виконкому районної 
в місті ради на виконання від 
контакт-центру надійшло 215 
таких звернень. Забезпечення 
реалізації громадянами кон-
ституційного права на звер-
нення перебуває на постійному 
контролі  у виконкомі районної 
в місті ради,  проводиться мо-
ніторинг звернень громадян, за 
ними систематично готуються 
аналітичні та узагальнюючі ма-
теріали.

Едуард БІЛИК.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Дзержинський р-н

Квіти  
визволителям

Минулої п’ятниці в районі 
вшанували пам’ять тих, хто 
визволяв землю України від 
фашистських загарбників.

Головні урочистості відбулися у 
сквері 60-річчя Перемоги. Цього 
дня за традицією сюди прийшли 
вклонитися героям та покласти 
квіти до монумента понад тисячу 
дзержинців. У заході взяли участь 
перший заступник голови обл-
держ адміністрації Вячеслав За-
дорожний, керівництво району та 
представники підприємств, уста-
нов, закладів, організацій.

Новий депутат
У неділю дзержинці не лише 

обирали нових парламента
рів, але й вносили зміни до 
складу районної ради.

Постанова про призначен-
ня проміжних виборів депута-
та Дзержинської районної у міс-
ті ради в одномандатному ма-
жоритарному виборчому окрузі 
№ 3 була прийнята у зв’язку з до-
строковим припиненням повно-
важень депутата Валерія Дьомі-
на. До районної у місті Кривому 
Розі ради балотувалися три кан-
дидати в депутати. Як стало відо-
мо, за результатами виборів най-
більшу кількість голосів (39%) на-
брала кандидат від Партії регіонів 
– головний лікар комунального 
закладу «Криворізька міська ди-
тяча стоматологічна поліклініка» 
Любов Малеїна. Вітаємо нового 
депутата з обранням.

Володимир СКІДАНОВ.

Компетентний співрозмовник 

ОСББ – допомагають тим,  
хто сам собі допомагає
У рамках виконання відповідної державної програми в 
місті триває підтримка об’єднань співвласників багато-
квартирного будинку (ОСББ), спрямована на поліпшен - 
ня життя їх мешканців. Про це наша сьогоднішня роз-
мова з керівником громадської організації «Асоціа-
ції ОСББ «Кривбас Добробут» Василем Ліманом.

– Практично всі бага-
топоверхівки міста були 
зведені ще за радянських 
часів, двадцять, п’ятдесят 
та навіть більше років 
тому, – говорить Василь 
Васильович. – Тож пере-
важна більшість горо-
дян мешкають у не зо-
всім придатних до життя 
будинках: покрівля, що 
протікає, заповнені во-
дою підвали, діряві тру-
би тепловодопостачання 
та інші негаразди.

– А ще маємо розкуро
чені поштові скриньки, 
обідрані та розмальова
ні під’їзди, спалені кноп
ки ліфтів, не прибрану 
прибудинкову терито
рію...

– Так, недоліків, на 
жаль, набагато більше, 
аніж того, чим справді 
можна пишатись. Люди 
на все це страхіття нема-
ло років спокійно спогля-
дали, сподіваючись, що 
хтось прийде й замість 
них усе полагодить. На 
жаль, такого вже не буде 
ніколи, оскільки відко-
ли ми всі приватизували 
або якимсь іншим чином 
отримали колись держав-
не житло на праві при-
ватної власності, й відто-
ді ми всі стали співвлас-
никами не тільки квар-
тири, а й усього будинку. 
І несемо за нього відпо-
відальність – перед сус-
пільством, сусідами, а пе-
редусім перед собою.

Глибоко переконаний, 
що окрім нас ніхто нічо-
го не зробить, тільки ми 
самі здатні щось випра-
вити. А нині – ще й за до-
помогою держави, яка 
підтримує тих, хто зва-
жився піти в самостійне 
плавання.

– Тобто створивши 
ОСББ?

– Саме так. Бо тим са-
мим ми засвідчили, що 
згодні взяти на себе від-
повідальність, що воліє-
мо самотужки хазяйну-
вати, ні на кого не покла-
даючись. Хоча не відмов-
ляємось від допомоги, 
насамперед фінансової 
з боку міста та держави. 
Адже допомагають тим, 
хто сам собі допомагає.

Ця проста істина під-
штовхує людей до ство-
рення таких об’єднань, 
завдяки чому їх жит-
тя поліпшується. Не за 
один день і навіть не за 
один рік, але чим далі, 
тим більш помітна різ-
ниця, тим вагоміша від-
мінність між будинками, 

де господарюють активні 
мешканці, і тими, жителі 
яких донині покладають-
ся на когось.

– Одна з причин не
бажання створювати 
об’єднання – це боржни
ки, які нічого не плати
ли й платити не зби
раються. Такі люди є 
в кожному будинку, а 
тому, можливо, з недо
вірою ставляться до за
провадження таких но
вацій. Наскільки гостро 
стоїть проблема з не
платниками у ОСББ і як 
ви її вирішуєте?

– Ця проблема справ-
ді наявна, у тому числі й 
для об’єднань. Натомість 
у ОСББ є кілька суттєвих 
важелів.

– Наприклад?
– Насамперед – це на-

явна й прозора діяль-
ність керівних органів 
об’єднання. Коли люди 
бачать та переконуються, 
що робота дійсно прово-
диться, труби міняються, 
під’їзди ремонтуються, 
подвір’я прибирається 
та прикрашається, тобто 
ситуація зі станом будин-
ку справді поліпшується, 
тоді люди готові плати-
ти. Адже побачивши по-
зитивні зміни за рахунок 
відповідних зусиль, мож-
на зробити висновок, що 
за цей результат, а також 
за продовження поліп-
шення потрібно платити. 
Водночас, в об’єднанні є 
така можливість, умовно 
кажучи, сусід умовив су-
сіда. Бо одна справа, коли 
заплатити за квартиру 
вимагає, наприклад, май-
стер дільниці, а зовсім 
інша справа, коли про це 
скаже сусід по майданчи-
ку, з яким поруч прожив 
не один рік. Від нього, як 
мовиться, дійде скоріше.

Хоча, мусимо визнати, 
навіть це повністю про-
блему з неплатниками не 
вирішує. І тоді доводить-
ся вдаватися до таких не-
популярних заходів, як 
позови до суду, залучен-
ня виконавчої служби, 
опис її представниками 
майна неплатників тощо. 
Нечасто, але подекуди 
мусимо і такі заходи за-
стосовувати.

– Ви згадали про допо
могу міста в рамках дер
жавної програми. Про це 
докладніше, будь ласка.

– Про це розповіда-
ти можна довго. Але по-
чну з того, що нещодав-
но на Львівщині відбув-
ся Всеукраїнський фо-

рум з розвитку та взаємо-
дії ОСББ, в якому я також 
брав участь. На ньому 
представник Луцька хва-
лився, що впродовж року 
на потреби 150 луцьких 
об’єднань місто виділи-
ло 600 тисяч гривень. Тоді 
як у Кривому Розі лише 
в 2012 році на аналогіч-
ні капітальні ремонти для 
майже 40 ОСББ, що взяли 
будинки на власний ба-
ланс, було передбачено та 
виділено з бюджету біль-
ше шести мільйонів гри-
вень. Також варто згада-
ти про конкурси з енер-
гоефективності, які вла-
штовуються обласною та 
міською владою серед бу-
динків ОСББ та ЖБК, і в 
яких наші об’єднання ре-
гулярно беруть участь та 
отримують додаткове фі-
нансування для реаліза-
ції тих чи інших проектів.

Ще можна сказати, що 
колеги з інших регіонів 
недарма заздрять нам, 
адже в нашому місті, зо-
крема і на Дніпропетров-
щині в цілому, рух ОСББ 
піднято на досить висо-
кий рівень, завдяки чому 
підтримка з боку влади 
більш ніж суттєва.

– Отже, певні асигну
вання ви отримуєте…

– Ні, грошима ми не 
отримуємо нічого, але на 
ці бюджетні кошти вико-
нується досить значний 
обсяг робіт, замовником 
якого виступає управлін-
ня благоустрою та жит-
лової політики виконко-
му міськради. Ми лише 
контролюємо якість ви-
конання.

– Головне, що роботи 
на ваших будинках про
водяться.

– Так, це справді го-
ловне. Причому роботи 
бюджетним коштом ви-
конуються досить доро-
гі – ремонти покрівель і 
міжпанельних швів, уте-
плення фасаду, внутріш-
ньобудинкова розвод-
ка тепловодопостачан-
ня, ремонт електрощи-
тових та асфальтування 
прибудинкової терито-
рії. Що потрібно ремон-
тувати, визначає саме 
об’єднання, після чого 
з дотриманням певних 

умов подає за-
явку на їхнє ви-
конання в рам-

ках передбаченого бю-
джетного фінансування.

Таким чином, чимало 
об’єднань уже провели 
ремонти конструктивних 
елементів своїх будинків, 
а деякі – по два чи навіть 
три.

– Наведіть кілька 
прикладів.

– Таких прикладів до-
статньо: за кошти місце-
вого бюджету по вул. Ор-
джонікідзе, 64 проводить-
ся утеплення фасаду за 
останніми технологіями, 
попередньо їм полагоди-
ли покрівлю та заасфаль-
тували прибудинкову те-
риторію. До речі, дано-
му будинку в цьому році 
виповнилось 65 років і це 
одне з найменших ОСББ 
(всього чотири кварти-
ри). Об’єднання по вул. 
Ярославській виконува-
ли одразу по два види ро-
біт – покрівля та міжпа-
нельні шви або покрівля 
й система центрального 
опалення. Виконано ре-
монти покрівлі в ОСББ 
«МУРАВЕЙНИК – 2, 4» та 
ведуться роботи в «МУ-
РАВЕЙНИК – 8», а також 
в об’єднаннях по вул. Ди-
митрова, 110, Каткова, 65 
та у багатьох інших бу-
динках. А такі ОСББ, як 
«Інгулець-37» по вул. До-
бролюбова, 4, практич-
но виконали капітальний 
ремонт всього будинку на 
умовах співфінансуван-
ня – деякі роботи за ко-
шти мешканців, а склад-
ні та коштовні за участю 
місцевого бюджету.

Роботи на них або вже 
виконані, або на стадії за-
вершення. Тому їх меш-
канцям жити відповідно 
стає краще, водночас зна-
чно зростає і вартість са-
мої нерухомості.

– Ось таке послуха
єш – усе гарно й чудово, 
натомість кількість 
об’єднань у нашому міс
ті зростає надто по
вільно. Чому?

– Це справді парадокс, 
який до кінця навіть сам 
собі пояснити не можу. 
Як на мене, спрацьовує 
багаторічна інертність, 
людей просто відучили 
думати й брати на себе 
відповідальність. Чима-

ло мешканців ще розра-
ховує на когось, сподіва-
ючись, як я вже казав, що 
хтось прийде і все зро-
бить. Але не буде такого 
– усе залежить від самих 
людей, які, коли бажають 
жити в гарних будинках, 
повинні самі для цього 
щось зробити.

Простіше всього це по-
рівняти свою багатопо-
верхівку з тим будин-
ком, де вже кілька ро-
ків тому створено ОСББ 
і де живуть небайду-
жі до власного затишку 
люди. На жаль, не завжди 
об’єднання або житло-
во-будівельний коопера-
тив – це синонім благо-
устрою. Але подивіться 
на саме діючі об’єднання 
та порівняйте з вашим 
будинком – і все стане 
зрозумілим. Тим паче, що 
діє державна програма, і 
в нашому місті до цього 
питання ставляться з ве-
ликою увагою й сприя-
ють максимально. Було 
б тільки бажання діяти, а 
ми допоможемо.

– Ви, як керівник асоціа
ції ОСББ, готові цьому до
помогти практично?

– Не тільки готовий, а 
й постійно консультую, 
надаю роз’яснення, бу-
ваю на інформаційних та 
установчих зборах і залу-
чаю своїх колег – успіш-
них голів ОСББ міста. 
Майже всі об’єднання, що 
створені в 2011-12 роках, 
виникли за активної спів-
праці з нашою асоціацією, 
пройшли підготовку на 
наших семінарах і актив-
но та професійно ведуть 
діяльність у своїх будин-
ках. Тому, коли консуль-
тую, завжди прошу ініці-
ативні групи запрошува-
ти на свої зустрічі та збо-
ри, щоб запобігти пору-
шень законодавства та як 
практик донести до кож-
ного співвласника різни-
цю між «сьогоденням» і 
днем завтрашнім. Юрист 
асоціації готовий надати 
зразки документів, допо-
магає юридично та мето-
дологічно. У цих питан-
нях ще нікому не відмо-
вили й не відмовимо.

Звертайтесь за телефо-
нами: 440-08-38 або 067-
638-48-79. Як мовиться – 
чим зможемо, тим допо-
можемо.

Е. МІСЦЕВИЙ.

Василь Ліман.

g Садово-дачні 
        пристрасті

Агрономічні  
премудрості

Від сьогодні до суботи на пло
щі біля стадіону «Металург» три
ватиме завершальна в цьому 
сезоні виставкапродаж сіль
ськогосподарської продукції 
«Все для саду та городу». 

Близько півсотні кращих місцевих 
виробників торгуватимуть за ціна-
ми, значно нижчими від ринкових. 
Знавці дачних і садових премудрос-
тей ділитимуться секретами госпо-
дарювання.

Так, знаний виноградар Юрій Гар-
куша представить результати бага-
торічної селекційної роботи. Мари-
на Іванченко познайомить любите-
лів квітів з новими, адаптованими 
до криворізького клімату сортами 
вуличних і домашніх декоративних 
рослин. Товариство «Долинські 
сади» пропонуватиме якнайшир-
ший асортимент саджанців фрукто-
вих дерев. Знані аматори з Лозуват-
ки привезуть плодово-ягідні кущі. 
СПД «Посувайло» продаватиме на-
сіння городніх культур.

Організатор виставки, директор 
агентства «Фреш» Олександр Чаба-
ненко повідомив про нових учасни-
ків традиційного осіннього форуму 
дачників: різьбярів з Апостолово-
го та бджолярів з Кіровоградщини. 
Головна ж мета «Саду та городу», за 
словами організатора, – налагоди-
ти контакти виробників з дачниками 
«напряму», без базарних посеред-
ників, така форма співпраці дозво-
ляє принаймні на 10-20% знижува-
ти ціни й широко надавати необхід-
ні консультації.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.
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g Факт і коментар

Від усмішки луснув бегемот…
Слова мультяшної дитячої пісеньки останнім часом 
отримали нове забарвлення. Що ж то за усмішка така, 
що навіть бегемота навиворіт вивертає? Ба, навіть, не 
усмішка, а справжній безупинний регіт…

Актуальна тема

g Я так думаю

Сміх без причини
Продовжуючи невеселу тему «веселого 
газу», ми пройшлися вулицями міста і 
запитали в перехожих, яка ж їхня дум-
ка про кульки, від яких стає смішно. 
Не всім одразу було зрозуміло, про що 
йде мова, але врешті-решт кожен десь 
бачив або чув про так званий сміх без 
причини.

Настя, школярка:
– Газові кульки? Це ті, від яких голос 

стає смішним і високим? Чула про таке. 
Від них ще потім довго сміються, настрій, 
кажуть, підіймає. Але особисто я не можу 
нічого сказати, тому що досвіду такого 
немає. Хоча, може, й спробувала б на 
якійсь  вечірці. Це прикольно.

Паша, ліцеїст,  
скейтбордист:

– Я знаю про ці кульки. Хоч і ка-
жуть, що вони організму не шко-
дять, але сам у це не вірю. У будь-
якому разі цей газ токсичний і, як 
мінімум, некорисний. Тому я його 
ніколи не пробував. І не збираюсь. 
А от знайомі наважувалися спро-
бувати. Я навіть поруч стояв, бачив 
реакцію. Спершу таке враження, що 
в людини задишка, а потім – різкий 

сміх. Я не думаю, що це може якось урізноманітнити від-
починок, для мене найкраще дозвілля – ось: скейт.

Віталій Теличко, музикант, 
гурт «Ескіз Коду»:

– До подібних речей я ставлюся ней-
трально. Але все-таки більше поклада-
юся на слова лікарів, які наполягають на 
шкідливості таких розваг. Їм же немає 
сенсу обманювати. Зараз працюю в сто-
лиці. У Києві, якщо чесно, цього повно, 
але серед моїх знайомих немає таких, 
котрі пробували ось так «повеселитися». 

А взагалі, є речі в житті набагато важливіші за це. І на-
віть якщо мова йде про відпочинок, то можна придумати 
щось більш оригінальне за сумнівні кульки.

Наталія Анатоліївна, пенсіо-
нер, колишній електромонтер:

– Я оптиміст, хочеться вірити, що це 
нормальна молодіжна забава. Але якщо 
медики кажуть, що шкідливо… Власне, 
я в цьому некомпетентна, бо детально 
не знаю, з чого той газ складається. Та 
й лотків з «веселим газом» не бачила по 
місту. Хоча, може, не звертала уваги?

Юля, домогосподарка:
– Знаю про «веселий газ», чого 

ж. Його вдихають, щоб посміятися. 
До цього ставлюся нормально, хоча 
сама ніколи не мала з таким справу. 
Я взагалі подібними речами не за-
хоплююся, чула просто – і все. Якщо 
це шкідливо, то нехай заборонять. 
А як нам ще знати, що воно може 
щось погане заподіяти?

____ Анна РОДІЧКІНА. Фото Алли ДЕЙНЕГИ.

Українські ЗМІ забили на сполох через 
рекламу і вільний продаж так званого 
«Повітря Ібіци N2O» – закису азоту. По-
пулярний серед молоді газ, що веселить, 
нині нерідко можна придбати у нічних 
клубах, а то й просто посеред вулиці. По-
дейкують, такі «веселі» кульки за 20 гри-
вень продають у нас на 95-му кварталі, 
на дискотеках. Продавці кульок із газом, 
який веселить, переконують, що він абсо-
лютно нешкідливий для здоров’я, мовляв, 
вдихнули – пореготали вволю, настрій 
підняли, та й годі. Аж виявилось, не так 
усе безхмарно: під виглядом реготливого 
газу нашим невгамовним, «допитливим» 
дітям пропонують небезпечну речовину, 
давно заборонену в цивілізованому сві-
ті (зокрема у США та Ізраїлі). До нас же, 
очевидно, як до жирафа…

– До нас з такою проблемою поки не 
звертались, – коментує проблему заві
дувач диспансерного відділення №2 ПНД 
Галина Желізняк, – оскільки при токси-
кологічному аналізі виявити закис азоту 
в організмі неможливо, бо це газоподібна 
речовина, яка випаровується. У когось – 
протягом 5 хвилин, у когось – 10, а у де-
кого й протягом години. Треба розуміти, 
що будь-яка психоактивна речовина на-
носить шкоду організмові. Чи є такою ре-
човиною закис азоту? Судіть самі: наші 
емоції – це складова психічного здоров’я. 
Оскільки газ викликає безпричинний 
сміх і змінює емоційний фон, це і є без-
посередній вплив на психічне здоров’я 
людини. Незважаючи на те, що ці емоції 
буцімто позитивні (подихав – підняв на-
стрій), наявний вплив на психіку. Отже, 
це психоактивна речовина. Рано чи піз-
но вона призведе до фор-
мування залежності. Коли 
– лише питання часу. За-
тямте, що б не пропонува-
ли вам запопадливі торгів-
ці (газ, таблетки, курильні 
суміші), ви маєте розуміти: 
навіть скороминуче відчут-
тя ейфорії здатне форму-
вати залежність. Нагадаю, 
медичні препарати можуть 
слугувати не лише ліками, 
а й отрутою. Пам’ятаєте, як 
нас переконували, що ку-
рильні суміші нешкідливі? 
А сьогодні ми маємо паці-
єнтів, у яких в наркоанамнезі причиною 
формування залежності значиться саме 
прийом сумішей. Давайте вчитись на по-
милках і не чекати, поки проявиться ще 
одна залежність. Якщо ми будемо добре 
поінформовані, то не знадобляться й за-
борони. У сучасної молоді має бути куль-
тура здоров’я: якщо я хочу бути здоровим 
і успішним – мені цього не треба. Гадаю, 
слід активізуватись і правоохоронним ор-
ганам, вимагаючи у продавців газу ліцен-
зії на продаж, токсикологічний висновок 
про склад продукції і т.д.

Медики попереджають любителів мит-
тєвих веселощів, що за умов порушен-
ня пропорцій складових речовини (30% 
газу і 70% кисню), закис азоту негативно 
впливає на функції мозку, а згодом викли-
кає наркотичну залежність. До того ж, він 
абсолютно не сумісний з алкоголем, а на 
«тусовках» у нічних клубах, як розумієте, 
вживання такого коктейлю цілком імовір-
не.

– І кому це в голову могло прийти про-
давати таку речовину? – обурюється за
ступник начальника управління охоро

ни здоров’я виконкому міськради 
Олександр Лук’яненко. – Це дуже 
капризний газ, що вимагає точно-
го дозування, найменша зміна його 
пропорцій призводить до усклад-
нень. Тільки анестезіолог має пра-
во його використовувати, при цьо-
му він складає карту підготовки до 
наркозу, визначає вагу, об’єм легень 
пацієнта та інші показники, скла-
дає пропорцію анестезії, задає ці 
пропорції апарату. Лише фахівець 
біля операційного столу визначає, 
збільшити чи зменшити кількість 
наркозу. Такі препарати не прода-
ють навіть в аптечній мережі, тож у 
вільному продажу, коли в розвагах з газом 
немає жодного контролю, не повинні бути 
й поготів.

Одностайність медиків цілком зрозу-
міла, але наша розвідка була б неповною, 
якби ми не поцікавились, що саме штов-
хає молодих людей до пошуку нових емо-
цій, чому бажання полоскотати нерви 
вимикає здоровий глузд і природну обе-
режність. Про особливості людей, які по-
стійно перебувають у пошуку пригод, нам 
розповіла кандидат психологічних наук 
Олена Шестопалова:

– Усе, що викликає залежність, є не-
безпечним. Недарма ж поляки кажуть: 
що занадто, то не здраво. Залежними від 
додаткових допінгів стають люди, по-
стійно невдоволені особистим життям, 
авантюристи за натурою, які, на відміну 
від більшості, не здатні спокійно сприй-
мати повсякденні труднощі. Відзначу, що 
останнім часом розширюється коло нехі-
мічних залежностей: трудоголізм, шопо-

голізм, порушення харчової 
поведінки (анорексії, бу-
лімії). Серйозною пробле-
мою дівочого контингенту 
є залежність від соціальних 
мереж: гарний настрій ви-
кликає Інтернет-спілкуван-
ня, а за його відсутності 
починається психологічна 
«ломка». Представники чо-
ловічої статі швидше втя-
гуються в інтерактивні ігри. 
Стереотипні уявлення, що 
це в основному молодь, не 
відповідають дійсності. Ста-
тистика твердить, що ігри 

продають головно дорослим чоловікам, 
а не підліткам. Це серйозна психологічна 
залежність: життя мільйонів зсунуте у бік 
віртуального світу, хоча зовні ці люди ви-
глядають вповні благополучними і життє-
радісними. Небезпечне явище в сучасно-
му суспільстві – пивний алкоголізм, але 
про це чомусь мови ніхто не веде. Пиво 
стало національним напоєм, спонсором 
Єврочемпіонату (!). За показниками вжи-
вання спирту на одиницю населення ми 
лідируємо у світі. Факти вперто демон-
струють, що зловживання пивом призво-
дить до сумних наслідків: фітоестрогени 
негативно впливають на гормональний 
фон – у жінок пригнічуються жіночі гор-
мони, а у чоловіків, навпаки, починається 
відкладання жиру по жіночому типу. Ви-
ходячи з цього, припускаю, що захоплен-
ня «веселим» газом, скоріше, екзотика, 
явище скороминуче. Підліткам просто 
цікава нова форма прийому: не треба ані 
ковтати, ані колоти, а всього-на-всього 
вдихнув і видихнув. Гадаю, наразі це мод-
на проблема, яку треба вчасно вирішувати 
відповідним органам.

____________________________________________________ Тетяна ДРЄЄВА.

У пам’яті  
навіки

У дні святкування 68-ї 
річниці визволення України 
від німецько-фашистських 
загарбників у Центрально-
Міському районі вшанову-
вали пам’ять героїв-визво-
лителів. 

За ініціативи районної вете-
ранської організації відбулись 
Марафон пам’яті та урочисте 
покладання квітів до братської 
могили «Вічний вогонь». Вете-
рани відвідали місця масових 
поховань фронтових побрати-
мів: братські могили на вул. 
Урицького та на Криворізькому 
кладовищі, пам’ятний знак 
«Скорботна мати» по вул. Єго-
рова.

28 жовтня у середній школі 
№60 на ветеранів Великої Віт-
чизняної чекали зустрічі з ді-
тьми, святкова концертна про-
грама. Маленькі криворіжці 
дякували старшому поколінню 
за подвиг, дарували квіти і зи-
чили ветеранам довголіття й 
добробуту.

Сильні,  
вправні,  
кмітливі

Нещодавно в Централь-
но-Міському районі вперше 
відбулася районна моло-
діжна спартакіада, присвя-
чена Року спорту та здоро-
вому способу життя.

Її учасниками стали студенти 
вищих навчальних закладів, 
працівники підприємств ПАТ 
«Констар», ПрАТ «Криворізький 
міськмолокозавод №1», ПрАТ 
«Електроград» та військово-
службовці частини А-3283.

Спортсмени доводили свою 
фізичну та розумову вправ-
ність у 10 ігрових і силових 
видах спорту: у шахах, дартсі, 
настільному тенісі тощо. Най-
кращу спортивну підготовку 
продемонстрували курсанти 
Криворізького коледжу На-
ціонального авіаційного уні-
верситету, друге місце посіли 
військовослужбовці, третє – за 
студентами економічного інсти-
туту.

Романтичним 
проспектом

Проспект Карла Маркса 
після масштабної рекон-
струкції в недалекому май-
бутньому виглядатиме ро-
мантично-старовинним. 

Однією з окрас проспек-
ту стануть унікальні ліхтарі 
з символікою Кривого Рогу, 
якими замінять старі світиль-
ники. Новим білосніжним за-
барвленням нині приваблює 
око будівля театру ім. Тараса 
Шевченка. Культурно-мис-
тецький осередок району по-
повниться «Арт-майданом» і 
шаховим клубом. Сподіває-
мось, вже незабаром одна з 
найкращих вулиць міста стане 
більш привабливою і респек-
табельною.

Тетяна ДРЄЄВА.
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ДЕНЬ  ЗА  ДНЕМ:
Інгулецький р-н

Після знайомства з 
судовою справою, що 
її розглядав Жовтне-
вий суд, думала над 
тим, якою крихкою, 
тендітною, вразливою 
є сьогодні сім’я, той 
суспільний інститут 
співжиття чоловіка і 
жінки, батьків і дітей, 
нічого кращого за який 
людство за тисячоліття 
свого існування так і не 
придумало. Те, що до сімейних кодексів 
багатьох країн, і нашої в тім числі, вве-
дено поняття «цивільний шлюб», нічого 
по суті не змінює. Кожна жінка хоче 
бути заміжньою за своїм чоловіком, а 
не тимчасовою співмешканкою. Кожна 
дитина хоче мати маму і тата, купу бабусь 
і купатися в їхній любові. Бо родина – це 
в кожному разі свій особливий світ, свій 
уклад, традиції, система цінностей і лінії 
поведінки. Недарма кажуть: мій дім – моя 
фортеця, моя родина – мій оберіг. Проте 
нинішнє життя наражає родину на багато 
ризиків, і не кожна з них долає їх з честю.

Для Олени поняття ро-
дини зруйнувалося тоді, 
коли всього через 8 міся-
ців після загибелі бать-
ка в їхній сім’ї з’явився 
дядько Віталій, материн 
співмешканець. Олена з 
першої хвилини порів-
нювала його з татом і не 
знаходила в цьому чоло-
вікові нічого, за що його 
так притьмом можна було 
б прийняти. Миршавень-
кий, якийсь наче затюка-
ний – що мама знайшла в 
ньому такого, щоб навіть 
не діждавшись, аби татове 
місце в їхній квартирі, як 
кажуть, вичахло, кинути-
ся йому в обійми. А відтак 
і мати, і тим більш вітчим 
перестали бути для неї ав-
торитетом. Її підліткова 
натура бунтувала проти 
них обох. Отож компанію 
дівчина для себе шукала 
деінде, аби поза домом.

 Для на рік старшо-
го від неї Артема роди-
на розпалася п’ять років 
тому, коли його мати по-
їхала на заробітки в Іта-
лію. З одного боку, воно 
ніби й непогано – мати 
заробить для них кіль-
ка десятків, а може й со-

тню тисяч єврів, що для 
пересічного криворіж-
ця – нездійсненна мрія, 
і повернеться додому. І 
все знову буде, як було. 
А з другого, він зневажав 
батька-невдаху, який пе-
ребивався тимчасовими 
заробітками електрика 
то там, то сям. І це через 
його матеріальну неспро-
можність мати мусила 
їхати на заробітки, бо 
інакше про якийсь до-
статок в сім’ї годі було й 
мріяти. Та остаточно їхні 
з батьком стосунки зі-
псувалися, коли рік тому 
він завів собі коханку, а 
тоді й зовсім переселився 
до неї жити. І хоч батько 
намагався пояснити уже 
майже дорослому синові, 
що в той єдиний її приїзд 
дружина сказала йому, 
нібито вдало влаштува-
ла своє особисте життя 
за кордоном і в Україну, 
в Кривий Ріг уже не по-
вернеться. Артемові про 
це вирішили не казати, 
щоб не травмувати сина. 
Ця нова правда хлоп-
ця ще більше розізлила. 
Якби батько був справ-
жнім чоловіком, а не ган-

чіркою, думав він, мати 
не шукала б собі іншого 
чоловіка. Зрештою, чому 
вони не поїхали в ту Іта-
лію всією родиною, як 
це роблять сімейні пари. 
Дивись, і його, Артемова 
доля склалась би якось 
інакше. Усі ці емоції в 
обох молодих людей ви-
плеснулись уже в суді. А 
розглядав він позов Світ-
лани С. до Віталія Р., у 
якому вона звинувачува-
ла свого співмешканця в 
сексуальних домаганнях 
до своєї дочки Олени, яка 
на даний момент чекає 
від нього дитину.

Світлана стала помі-
чати, що з дочкою щось 
коїться не те. Досвідче-
ним оком визначила, що 
в доньки токсикоз, а отже 
вона була вагітна. Коли ж 
донька нарешті зізналась, 
від кого, Світлана мало 
не знепритомніла. Що-
йно Віталій повернувся 
з роботи, вона жбурнула 
йому межи очі його речі 
і вигнала геть. А на дру-
гий день написала заяву 
в міліцію. У суді чоловік 
категорично заперечував 
свою провину, але Оле-
на свідчила протилежне. 
Саме вітчим у материну 
відсутність присилував 
її до інтимних стосунків. 
Вона спочатку опира-
лася, але потім все одно 
все сталося, як сталося. 
Тепер вона чекає дити-
ну, проте, якщо вже по 
правді, то десь глибоко 
в душі Віталій не такий 
уже їй і байдужий… Ар-
тем же свідчив про те, що 
вже давно помітив потяг 
батька до неповнолітніх, 
і Олена не перша, з ким 

він забавлявся. Він, Ар-
тем, чекає, доки сам стане 
повнолітнім, і тоді мати 
забере його до Італії, а за-
раз він змушений терпіти 
це батькове паскудство.

Не знаю, чим би для 
Віталія Р. обернулася ця 
історія, якби не старан-
ня адвоката. Провівши 
власне розслідування, 
вона знайшла хлопця, з 
яким зустрічалася Оле-
на, з яким не раз бувала в 
ліжку і від якого, власне, й 
майбутня дитина. Той під-
твердив, що знав про Оле-
нину вагітність. Казав, що 
свого часу ця звістка його 
приголомшила, бо він ще 
студент-контрактник, що 
батьки платять за навчан-
ня і він ще не може взяти 
на себе відповідальність 
за сім’ю – це раз. А по-
друге, їхні стосунки з Оле-
ною і не передбачали, що 
він повинен з нею одру-
жуватися. Ну переспали, 
так що тут такого: зараз 
усі сплять з усіма…

Олені після цих свід-
чень діватись було ніку-
ди. Дівчина зізналася, що 
коли її хлопець відмовив-
ся і від неї, і від майбут-
ньої дитини, першим, з 
ким вона поділилася сво-
єю проблемою, був зве-
дений брат Артем. І саме 
Артем напоумив її пере-
вести всі стрілки в цій си-
туації на вітчима, тобто на 
його батька. Чому? А про 
це краще спитати в нього 
самого. Але на той момент 
їй це здавалося неймовір-
но вдалим ходом. Адже 
Олена страшенно бояла-
ся признатися матері, що 
вагітна, а так виходило, 
що вона нібито ні в чому 

не винна. Навпаки, вона 
жертва обставин, ство-
рених самою ж матір’ю, – 
не було б у їхньому житті 
Віталія, не було б горя. А 
коли їхня затія обернула-
ся судом, вони також ра-
зом з Артемом вибудову-
вали стратегію, як себе на 
ньому вести, що казати... 
Але тепер, коли все роз-
крилося…

Артем, коли кого зно-
ву попросили до судової 
трибуни, звертався уже 
не так до судді, як до бать-
ка. «Я ненавиджу тебе, – 
кидав він йому жорстокі 
слова, – ти ніщо, ти нікче-
ма, яка нічого не досягла в 
житті. Тебе знову вигна-
ли з роботи, бо ти не вмі-
єш за себе постояти. Ще 
трохи, і мати неодмінно 
забере мене до себе, а ти 
лишайся тут. Я лиш хотів 
помститися тобі наоста-
нок за те, що мушу нази-
вати тебе батьком»…

Суд виправдав Віталія. 
Однак мені важко уяви-
ти, я вони всі четверо по-
вернуться додому: син і 
батько, мати і дочка, як 
дивитимуться одне одно-
му в вічі. Як складуться 
далі стосунки Світлани й 
Віталія чи не складуться 
зовсім, бо навряд чи мож-
на стерти з душі той осад, 
що залишився. Лякає те, 
що через власний егоїзм 
шістнадцятирічна Олена 
завдала такий удар сво-
їй матері, а сімнадцяти-
річний Артем – батькові. 
Лякає те, з якою легкістю 
ці двоє зруйнували жит-
тя рідним людям, винним 
хіба що в тому, що спро-
бували заново розпочати 
щось у своєму житті. 

_______________________________________________________________________________________________ Мотрона ПАНОВА.

Слідами судової справиПомста

g Хроніка пригод
Дітей калічать і на «зебрі»

По вулиці Кремлівській водій ВАЗа проігнорував 
червоне світло світлофора та збив на пішохідному 
переході 8-річного школяра. Хлопчик госпіталізо-
ваний із серйозними травмами голови, коліна та 
переломом верхньої щелепи.

У Тернівському районі інший водій з необачності 
наїхав на 8-річну дитину, із забоями голови і стег-
на вона перебуває в травматології.

По вул. Димитрова пенсіонер на вазівській «чет-
вірці» збив 14-літнього Гліба П., постраждалий 
отримав закриті переломи – плеча (зі зміщенням) 
та носу.

Автопробіг зірвали патрульні
Двійко 20-річних гульвіс пиячили всю ніч. На 

світанні 20 жовтня їм заманулося завершити 
хмільні розваги автопробігом. Оскільки власного 
транспорту не мали, спробували викрасти чужу 
«копійку», припарковану в дворі на мікрорайоні 
5-му Зарічному. Громадянин, котрий у той же час 

збирався на роботу, помітив підозрілу метушню 
довкола машини сусіда й повідомив міліції. Зло-
вмисників було затримано на місці.

Обікрали науковця
З кабінету заступника декана одного з факульте-

тів Криворізького національного університету під 
час робочого дня невідомий лиходій поцупив бар-
сетку з двома тисячами гривень. За кілька днів спів-
робітники карного розшуку Дзержинського райвід-
ділу міліції під час операції «Нічне місто» затримали 
раніше двічі засудженого 28-річного неробу, який 
зізнався у цій крадіжці та ще низці схожих.

Таранять автобуси
Водій пікапа «Опель» на нерегульованому пере-

хресті проспекту Карла Маркса і вулиці Пушкіна не 
надав переваги в русі автобусу «Богдан». Унаслі-
док зіткнення автобус за інерцією виїхав на узбіч-
чя, де пошкодив торговельний павільйон. Шофер 
«Богдана» зламав ребро, винуватець аварії сильно 

вдарився головою. Що їх поєднує – обоє доставле-
ні до травматології та на момент ДТП не мали при 
собі водійських посвідчень.

По вулиці Мелешкіна водій «Мазди» не впорав-
ся з перестроюванням у правий ряд, наскочив на 
бордюр і за інерцією протаранив маршрутне так-
сі. Після екстреного гальмування двоє пасажирів 
громадського транспорту зазнали травм у вигляді 
вивиху плеча та струсу мозку.

Зброєносець-боягуз
У розважальному комплексі «Бегемот» дзер-

жинські правоохоронці затримали неоднора-
зово засудженого 30-річного типа. У кобурі під 
рукою він мав стартовий пістолет, перероблений 
для стрільби бойовими набоями калібру 9 мм.  
Зброєносець пояснив: мовляв, «ствол» придбав 
кілька годин тому на базарі за 500 грн., спеціаль-
но перед походом на дискотеку, для самозахисту 
від «молодих відморозків». Резонно зауважити: 
боїшся – не ходи…

_______________________________________________________________________________________________ Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.

Кримінал

Багаті  
традиції –  
гідні  
результати

Дитячо-юнацька спортив-
на школа №2 відзначила 
сорокаріччя. Розпочався 
життєпис кузні фізкультур-
них талантів восени 1972-го, 
коли школа за рішенням 
міської ради перебралась із 
Жовтневого району до Інгу-
лецького. 

Тоді відкрились відділення 
гандболу, плавання, вільної та 
класичної боротьби. Щоправда, 
через відсутність власної будівлі 
заняття відбувались на різних 
спортивних базах району.

Своє приміщення з’явилось 
аж у 1997-му після передачі Но-
вокриворізьким гірничо-збага-
чувальним комбінатом Палацу 
спорту з плавальним басейном. 
Нині ж ДЮСШ-2 має споруду по 
вулиці Панаса Мирного з двома 
залами для загальнофізичної 
підготовки та по вул. Груні Ро-
манової, де розташовано басейн 
на 6 доріжок, комплекс із 22-ма 
тренажерами, ігровий та гімнас-
тичний зали. Щороку проводять-
ся поточні й капітальні ремонти, 
оновлюється інвентар, встанов-
люється сучасне тренувальне 
обладнання.

За час існування школи на-
ставники підготували 18 май-
стрів спорту, 72 кандидатів у 
майстри, 133 першорозрядни-
ків, близько 2 тис. спортсменів 
інших розрядів.

ДЮСШ-2 є районним осеред-
ком підготовки резерву для 
збірних команд міста, області, 
України, а також осередком 
програми фізкультурно-масо-
вого дозвілля «Спорт для всіх 
– спільна турбота». Інваліди, 
ветерани, вихованці загально-
освітньої школи-інтернату №9, 
діти з пришкільних таборів 
відвідують басейн безкоштов-
но. У переддень зимових кані-
кул влаштовуються театралізо-
вана вистава «Ялинка на воді» 
і традиційний відкритий турнір 
з вільної боротьби. Спільною 
мрією тренерського колективу 
ДЮСШ-2 є підготувати учасни-
ка Олімпійських ігор.

Ліквідовано 
«металоточку»

Нещодавно дільничні ін-
спектори райвідділу міліції 
припинили злочинну діяль-
ність нелегального пункту 
прийому чорного металу, 
виявленого в господарській 
споруді по вулиці Флобера. 

Громадянин К. здійснював 
господарську діяльність без 
державної ліцензії та реєстра-
ційних документів суб’єкта 
підприємництва, тож позбувся 
вагів, грошей у сумі близько ти-
сячі гривень, призначених для 
викупу брухту, та майже тонни 
вже накопленого залізяччя. За 
фактом порушено кримінальну 
справу.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.
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g Візьміть на замітку

100-річним бути вигідно
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 
26.09.2012 р. № 908 «Про підвищення рівня соціального 
захисту ветеранів війни та деяких інших осіб, яким ви-
повнилося 100 і більше років», з 9.10.2012 р. органами 
Пенсійного фонду проводиться перерахунок пенсійних 
виплат особам, яким станом на вказану дату (9.10.2012) 
виповнилося 100 і більше років.

– На осіб, на яких поширюється дія Законів України  «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських  переслі-
дувань», виплата підвищень (надбавок) з урахуванням доплат здійснюється 
в потрійному розмірі, – розповідає начальник управління Пенсійного фонду 
України в Довгинцівському районі Лариса Сітанська. – Іншим особам, яким 
виповнилося 100 і більше років, встановлюється підвищення в розмірі 20 від-
сотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працез-
датність. У наведеній таблиці проценти зазначені від прожиткового мінімуму, 
встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Розміри підвищень, передбачених Законом України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб, яким ви-
повнилося 100 і більше років:

Розміри підвищень, передбачених Законом України «Про жертви на-
цистських переслідувань», для осіб, яким виповнилося 100 і більше років:

У місті цей перерахунок проводиться 18 особам. Доплата пенсії за здійсне-
ними перерахунками виплачується додатковою відомістю в жовтні поточно-
го року. Розміри виплат змінюватимуться разом зі зміною рівня прожитково-
го мінімуму для непрацездатних осіб.

Найменування підвищення
Станом на 

1.10.2012 р.

Для осіб, яким 
виповнилося 100 і 
більше років, ста-

ном на 9.10.2012 р.
від-

соток розмір відсо-
ток розмір

Підвищення інвалідам війни 1 групи 50% 428,00 грн. 150% 1284,00 грн.
Підвищення інвалідам війни 2 групи 40% 342,40 грн. 120% 973,20 грн.
Підвищення інвалідам війни 3 групи 30% 256,80 грн. 90% 770,40 грн.
Підвищення інвалідам армії, прирів-
няним до інвалідів війни 1 групи 50% 428,00 грн. 150% 1284,00 грн.

Підвищення інвалідам армії, прирів-
няним до інвалідів війни 2 групи 40% 342,40 грн. 120% 973,20 грн.

Підвищення інвалідам армії, прирів-
няним до інвалідів війни 3 групи 30% 256,80 грн. 90% 770,40 грн.

Підвищення особам, прирівняним до 
інвалідів війни 1 групи 50% 428,00 грн. 150% 1284,00 грн.

Підвищення особам, прирівняним до 
інвалідів війни 2 групи 40% 342,40 грн. 120% 973,20 грн.

Підвищення особам, прирівняним до 
інвалідів війни 3 групи 30% 256,80 грн. 90% 770,40 грн.

Підвищення учасникам бойових дій 25% 214,00 грн. 75% 642,00 грн.
Підвищення вільнонайманому складу 
армії 25% 214,00 грн. 75% 642,00 грн.

Підвищення військовослужбовцям, які 
виконували інтернаціональний обов’язок 25% 214,00 грн. 75% 642,00 грн.

Підвищення членам сімей загиблих 
осіб, прирівняних до військовослуж-
бовців

25% 214,00 грн. 75% 642,00 грн.

Підвищення членам сімей загиблих 
військовослужбовців 25% 214,00 грн. 75% 642,00 грн.

Підвищення подружжю померлих 
учасників бойових дій, які були інва-
лідами

10% 85,60 грн. 30% 256,80 грн.

Підвищення подружжю померлих 
учасників війни, які були інвалідами 10% 85,60 грн. 30% 256,80 грн.

Найменування підвищення
Станом на 

1.10.2012 р.

Для осіб, яким 
виповнилося 
100 і більше 

років, станом на 
9.10.2012 р.

від-
соток розмір від-

соток розмір

Підвищення неповнолітнім в’язням 25% 214,00 грн. 75% 642,00 грн.
Підвищення неповнолітнім в’язням – 
інвалідам 1 групи 50% 428,00 грн. 150% 1284,00 грн.

Підвищення неповнолітнім в’язням – 
інвалідам 2 групи 40% 342,40 грн. 120% 973,20 грн.

Підвищення неповнолітнім в’язням – 
інвалідам 3 групи 30% 256,80 грн. 90% 770,40 грн.

Підвищення колишнім в’язням конц-
таборів та інших місць примусового 
утримання

10% 85,60 грн. 30% 256,80 грн.

Доплата до підвищення учасникам ві-
йни 5% 42,80 грн. 15% 128,40 грн.

Підвищення колишнім в’язням конц-
таборів та інших місць примусового 
утримання, нагородженим медаллю

15% 128,40 грн. 45% 385,20 грн.

Доплата до підвищення учасникам ві-
йни, нагородженим медаллю 5% 42,80 грн. 15% 128,40 грн.

Підвищення дружинам (чоловікам) 
померлих інших жертв нацистських 
переслідувань 

10% 85,60 грн. 30% 256,80 грн.

Підвищення дружинам (чоловікам) 
померлих інвалідів,  зазначених у 
статті 6 (2) 

25% 214,00 грн. 75% 642,00 грн.

___________________________________________________________________________________________________ Е. МІСЦЕВИЙ.

Доплата до підвищення дружинам по-
мерлих учасників війни 2% 17,12 грн. 6% 51,36 грн.

Підвищення подружжю померлих ін-
валідів війни 25% 214,00 грн. 75% 642,00 грн.

Підвищення членам сім’ї померлих 
військовослужбовців 25% 214,00 грн. 75% 642,00 грн.

Підвищення членам сім’ї за померлих 
осіб, прирівняних до військовослуж-
бовців

25% 214,00 грн. 75% 642,00 грн.

Доплата до підвищення членам сімей 
померлих осіб, а також померлих інва-
лідів війни

17% 145,52 грн. 51% 436,56 грн.

Підвищення учасникам війни 10% 85,60 грн. 30% 256,80 грн.
Доплата до підвищення учасникам 
війни 5% 42,80 грн. 15% 128,40 грн.

Підвищення учасникам війни, нагоро-
дженим медаллю 15% 128,40 грн. 45% 385,20 грн.

Доплата до підвищення учасникам ві-
йни, нагородженим медаллю 5% 42,80 грн. 15% 128,40 грн.

Уся в праці  
Таня Пермінова

Відзначила 40 років без-
перервної праці головний ре-
дактор газети «Сільське Кри-
воріжжя» Тетяна Пермінова. 

За роки, відколи вона очолює 
видання, часопис здобув неаби-
яку популярність в аграрному 
районі, відзначався владою ра-
йону, Дніпропетровської області. 
Сама ж Тетяна Василівна не-
одноразово здобувала найвищі 
нагороди Національної спілки 
журналістів України. З трудовим 
ювілеєм члена НСЖУ Тетяну Пер-
мінову тепло вітають правління 
Криворізької міської організації 
НСЖУ, колектив «Червоного гір-
ника» і щиро бажають їй нових 
творчих здобутків на нелегкій 
ниві журналістики.

Інтелектуали!
У навчальних закладах Кри-

ворізького району відбулися 
відбіркові турніри гри «Що? 
Де? Коли?». 

Вони спрямовані на реалізацію 
комплексу заходів з підтримки й 
розвитку інтелектуального руху 
в Дніпропетровській області. За-
вданням цього проекту є створен-
ня сприятливих умов для участі 
якомога більшого числа школярів 
у подібних інтелектуальних турні-
рах.

Нещодавно учнівська збірна 
Червоношахтарської загальноос-
вітньої школи «Магія інтелекту» 
змагалася проти своїх учителів. 
І що ж ви думаєте? Школярі пе-
ремогли наставників з рахун-
ком 6:2 та отримали пам’ятний 
приз – символ мудрості і знань 
– «Сову».

Учнів привітали з перемогою 
голова райдержадміністрації 
Олександр Позивайло, голова 
районної ради Володимир Мель-
ник, начальник відділу освіти РДА 
Людмила Кравчик.

Уже стартував другий районний 
етап підготовки команд до «Осін-
нього кубку».

Здоровим бути 
модно

На території Вільненської 
сільської ради пройшла вель-
ми корисна акція «Молодь 
– за здоровий спосіб життя», 
яку провели фахівці Криво-
різького районного центру 
соціальних служб для сім’ї, ді-
тей та молоді. 

Хлопці і дівчата, котрі взяли 
участь у заході, отримали чимало 
корисної інформації: як позбутися 
шкідливих звичок, як дотримува-
тися норм здорового способу жит-
тя, зокрема безпечної сексуальної 
поведінки.

У програмі акції був і вечір від-
починку з різноманітними кон-
курсами та вікторинами, заохо-
чувальними призами, серед яких 
були й засоби контрацепції.

Як відгукуються молоді, органі-
заторам цікавого вечора вдалося 
переконливо довести, що бути 
здоровим сьогодні справді мод-
но. Та й потрібно.

Микола КРАМАРЕНКО.

Кошик споживача
Metro Ашан Ринок
Фрукти, овочі

Картопля (кг) 1,36 – 1,78 1,62-2,45 2,00 – 3,00
Буряк (кг) 1,34 1,28 3,00
Морква (кг) 1,50 – 2,16 2,35 3,00
Огірки (кг) - 13,98-17,22 9,00 – 11,00
Капуста (кг) 1,95 1,45 1,80 – 2,50
Помідори (кг) 11,55 10,25 3,00 – 8,00
Яблука (кг) 5,65 – 6,70 1,99-7,55 4,00 – 9,00

М’ясо, яйця
Свинина (кг) 41,99 – 61,99 29,95-50,95 32,50 – 55,00
Яловичина (кг) 27,89 – 70,19 39,43-65,95 36,00 – 55,00
Кури (кг) 20,36 – 22,26 18,99-24,73 20,50 – 22,90
Яйця (10 шт.) 14,18 7,20-12,51 7,00 – 9,00

Бакалія
Цукор 5,46 – 6,48 5,74-8,95 5,80
Пшоно 5,19 – 7,58 3,17-5,63 3,50 – 5,50
Рис 7,94 – 10,86 6,15 -13,50 5,50 – 10,50
Гречка 8,78 – 18,78 7,53-12,38 9,50 – 10,00
Олія соняшникова 12,49 – 15,62 12,80-16,08 13,00 – 16,00

Борошняні вироби
Хліб (булка) 4,58 – 4,79 3,17-5,68 1,75 – 6,75
Борошно (кг) 3,60 – 5,06 3,63-5,57 4,25 – 4,50
Макаронні вироби 5,00 – 7,19 4,83-9,02 6,00 – 7,50

Молочні вироби
Молоко (0,9 л) - 5,44-7,57 6,00
Сир твердий (кг) 44,99 – 74,99 33,08 – 81,15 26,00 – 35,00
Вершкове масло 
(0,2 кг) 10,19 – 17,29 10,04 -17,93 9,20 – 14,80

Сметана (0,4 л) 4,58 – 7,36 5,17 -10,42 9,60- 12,00
Кефір (0,5 л) 3,68 3,49-4,65  -

Ціни записала Наталя ЗАВАЛЬНЮК.

g Офіційно
Інформаційне повідомлення

Управління земельних ресурсів виконкому міської ради повідомляє про 
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені до проведення оцінки земельної ділянки несільськогосподарсько-
го призначення площею 0,0358 га на пр-ті Гагаріна, 58а в Довгинцівському 
районі для реконструкції кафе-бара під торговельний комплекс.

Згода про продаж земельної ділянки 
та проведення її експертної грошової 
оцінки надана рішенням Криворізької 
міської ради від 26.09.2012 №1425.

 Учасникам конкурсу необхідно по-
дати до конкурсної комісії заяву та 
конкурсну документацію. Конкурсна 
пропозиція подається в запечатаному 
конверті. Підтвердні документи пода-
ються з описом наявних.

До підтвердних документів належать:
 – заява на участь у конкурсі за вста-

новленою формою;
 – копія установчого документа пре-

тендента;
 – копія ліцензії Державного комітету 

України по земельних ресурсах;
 – копія свідоцтва про реєстрацію в 

Державному реєстрі оцінювачів (у разі 
наявності);

 – копії кваліфікаційних документів 
оцінювачів, які будуть залучені до про-
ведення оцінки і підписання звіту про 
експертну грошову оцінку земельної ді-
лянки;

 – інформація про претендента (до-
кумент, який містить відомості про 
претендента щодо його досвіду роботи, 
кваліфікації та особистого досвіду ро-

боти оцінювачів із незалежної оцінки 
земельних ділянок, які будуть залучені 
ним до проведення оцінки і підписання 
звіту про експертну грошову оцінку зе-
мельної ділянки).

 До підтвердних документів додають-
ся рекомендації та висновки контро-
люючих органів та інших державних 
установ (у т.ч. органів державної екс-
пертизи) щодо практичної діяльності 
претендентів.

 Конкурсна пропозиція претендента 
має містити інформацію щодо пропоно-
ваної вартості виконання робіт, кальку-
ляції витрат, пов’язаних із виконанням 
робіт, а також терміну виконання робіт 
з оцінки земельних ділянок (у календар-
них днях).

 Конкурсну документацію слід пода-
вати не пізніше ніж за 4 робочих дні до 
оголошеної дати проведення конкурсу 
(включно).

Конкурс відбудеться 20 листопада 
2012 р. о 15.00 за адресою: м. Кривий Ріг, 
пр-т Металургів, 36-б, кімната 216.

Документи до комісії приймаються до 
16 листопада 2012 р. включно.

Телефон для довідок: 74-73-53.

грн.
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g Народний цілитель 

Небіж Ванги 
 

Євген ЧУБЕНКО. 

g Виставка

Світ  
у картинах

Компактна зала відді-
лу мистецтв міської ди-
тячої бібліотеки стала 
ще затишнішою і набага-
то яскравішою – на весь 
найближчий місяць тут 
поселилися осінні барви 
картин Олени Ющенко.

– У цій виставці – моє 
творче життя за декілька ро-
ків, – зізнається художниця. – 
Одні картини писалися швид-
ко, єдиним подихом, а до інших 
я йшла кілька років. Ідею ви-
ставки підказала голова літера-
турно-мистецького об’єднання 
«Лотос» Ольга Гринюк.

Раніше творчість Олени 
Ющенко криворіжці вже мо-
гли бачити на різних вистав-
ках та арт-проектах. Для неї 
мистецтво – родом з дитин-
ства. Пристрасть до пензлів і 
фарб привела колись малень-
ку дівчинку до художньої шко-
ли, а там завдяки натхненним 
вчителям бажання розмалю-
вати весь світ стало не тільки 
покликом душі, але й фахом. 
«Цей дивовижний світ» (так 
називається добірка картин, 
представлених на виставці) 
сповнений яскравих кольорів 
і символічних образів. Роз-
гадати цю барвисту симво-
ліку криворіжці зможуть за-
вітавши до міської дитячої 
бібліотеки за адресою: вул.  
О. Брозовського, 36.

g Зустріч

Гарбузові 
посиденьки

Найкраща терапія – це 
хобі, переконані читачі 
Криворізької міської бі-
бліотеки для дорослих 
№26, що у Тернівському 
районі Кривого Рогу.

Саме так називається клуб 
по інтересах, який функціонує 
при бібліотеці. Нещодавно 
тут якраз відбулося чергове 
його засідання. А найкраща 
профілактика осінньої депре-
сії і поганого настрою – друж-
ні посиденьки.

Мова йшла про один з да-
рів осені – про гарбуз. Роз-
повідали про те, коли і куди 
треба їхати, аби потрапити 
на гарбузовий фестиваль, по-
відали десять причин любити 
цей осінній овоч. А родзин-
кою події став майстер-клас 
із художнього вирізання по 
овочах – карвінгу, який усім 
охочим показав викладач 
професійно-технічного лі-
цею, майстер з карвінгу Ві-
ктор Олейник.

Анна РОДІЧКІНА.
 Момент істини.

 Віктор Громов вважає себе криворіжцем.

«Про Громова я вперше дізналася з публі-
кації в «Червоному гірнику». Він для мене 
став останньою надією. Адже здавна ходжу 
по лікарнях. Однак поліпшення не настава-
ло. Прибула я до нього в критичному стані. 
Тривожило серце, докучала спина, та й 
нездужало все тіло. Здавалося, що на мені 
немає живого місця. Віктор Анатолійович 
переконував мене, щоб я йому вірила. І 
я, відчувши перші поліпшення, повірила 
всією душею…» Не уточнює авторка, яким 
саме матеріалом «ЧГ» користувалась. Ли-
бонь, тим, де йшлося про прямий телефон 
цілителя в редакції? 

Пам’ятається, візит зці-
лювача організували на-
самперед для підкреслен-
ня вседосяжності його 
послуг. Тобто доступності 
фахівця високого класу 
для всіх бажаючих. Адже 
він встигає за день об-
стежити в середньому до 
ста потребуючих. А ще – 
зранку передивитися пе-
редані йому фото тих, хто 
з будь-яких причин при-
бути не може. Ще одна 
причина ранкових його 
вправ – це відповіді тим, 
хто замешкав далеко, не 
може прибути, але конче 
потребує його контакту: 
«Алло, це до вас Алла з 
Нью-Йорка…» 

Стоявши цими днями 
неподалік магазину «АТБ» 
на людному чи не всякої 
пори проспекті Гагаріна, 
неминуче підлягали увазі 
знайомих. Перший з них 
виявився приятелем моїх 
співбесідників. Почувши, 
про що розмова, сходу 
долучив своїх вражень: 
«Я нещодавно відчув, що 
теж не позбавлений від-
повідного хисту. Та однак 
нікому допомогти не змо-
жу. На курортному від-
починку переконався в 
цьому. Подивувався, як це 
куди молодший мене офі-
цер міліції помітно зади-
хався під час жвавої про-
гулянки околицями. Він 
сказав мені, що почува-
ється кепсько з хребтом. 
Я й поділився з ним сво-
їм умінням усувати поді-
бні гризоти. Йому одразу 
ж допомогло. Зате я сам, 
перебравши на себе його 
проблеми, невдовзі об-
завівся його переживан-
нями. Та так сильно, що 
через цілий рік ледь зміг 
отямитись». 

Так розумієш його, коли 
чуєш, що після чергового 
прийому недужих Віктор 
Анатолійович довго не 
може заснути й потребує 
для внормування розбур-
ханих нервів тривалого 
холодного душу й докла-
дає численних інших зу-
силь. Та настав наступний 
день, і він зранку поспі-
шає бодай на півгодини 
раніше прийому багатьох, 
прибулих зусібіч зі всіля-
кими, часто-густо вже не-
підвладними дипломова-
ним лікарям болями. Це 

політики й будівельники, 
бізнесмени й металурги, 
артисти й домогосподар-
ки, пенсіонери й олігархи. 

Згадує, як, бувши в ін-
тернаті, супроводжував за-
недужалого сусіда по ліжку 
до лікарні. Путній терапевт 
мав бути лише завтра зран-
ку. Віктор залишився при 
захворілому, тим пак об-
слуга не заперечувала. Він 
так переймався страждан-
нями семирічного сусіда, 
так гнітило його, що нічим 
не може йому допомогти, 
аж не дуже й здивувався, 
як під ранок, коли в хво-
рого витекла душа, йому 
чи наснився, чи явився 
спантеличуючим видінням 
хтось у білих шатах, кажу-
чи, що віднині саме йому 
надається вміння зціля-
ти недужих. Так почалося 
його сходження на ряту-
вальну висоту. Ох і трудну, 
варто зауважити. 

Пилип Кіркоров, при-
бувши виступати в Євпа-
торії, враз із непояснимих 
причин втратив свідо-
мість. Викликані спеціа-
лісти знизували плечима. 
Тут у когось із численної 
обслуги співака з’явилося 
рятівне: «Чув, що в ту-
тешній кримській здрав-
ниці відпочиває Громов. 

Ну, той самий, кого по 
московському телебачен-
ню називають небожем 
болгарки Ванги». Миттю 
кинулись шукати. Адже 
припекло, відміна кон-
цертів оберталася б ве-
ликими втратами. Віктор 
глянув на стривоженого 
артиста й миттю втішив 
його. Пообіцяв свою до-
помогу й на майбутнє, на-
бувши ще одного вірного 
друга серед московського 
бомонду. 

Нещодавно запрошен-
ня йому надійшло з Італії. 
Кликали на весілля. На-
полягали. Він і сам хотів. 
Дуже непросто в смислі 
здоров’я теперішньої на-
реченої складались попер-
вах контакти з нею. Та все 
ж, од самого початку ви-
значивши корінь зла, він 
утішив дівчинку, обіцяв 
свою підтримку, особливо 
потрібну в моменти при-
йняття відповідальних рі-
шень. Так само не зміг від-
мовитись від запрошення з 
Прибалтики. Адже хреще-
ним батьком назвали його 
в родині доньки тамтеш-
нього керівника високого 
рангу. Власне, запрошува-
ли Громова взагалі змінити 
прописку, перебратись до 
Балтії, де життя куди впо-
рядкованіше за українське. 

Зваблюють і москви-
чі. Тамтешні телевізійні 
боси, які не оминають 
його своєю увагою, обі-
цяють організувати те-
лезустріч з матір’ю та 
її нинішньою сім’єю в 
Краснодарському краї. 
Пропонували всі умови 
для вільного розвитку 
таланту цілителя в Ав-
стрії й Німеччині. Пев-
ний час тому прибули з 

півдюжини вербуваль-
ників із США. Обіця-
ли впорядкувати йому 
прийом пацієнтів на 
справді світовому рів-
ні. Щоб не зоставляв по 
собі тут боргів, обіця-
ли й хутко добудувати у 
Верхньодніпровську опі-
кувану ним нову право-
славну церкву, обнови-
ти інтернат, куди після 
народження у Кривому 
Розі направили недужо-
го Віктора. Словом, вда-
лися емісари з неблизь-
кої Америки заганяти до 
себе уславленого цілителя 
з притаманним для янкі 
галасом. Причому тирлу-
валися у Верхньодніпров-
ську кілька днів, до того 
вичерпавши терпіння 
Громова, аж він попро-
хав допомоги в Києві. 

Коли пишуться ці ряд-
ки, Віктор перебуває в сто-
лиці Російської Федерації. 
Прислали за ним літак на 
Дніпропетровськ. Йдеть-
ся про телеконтакти, хоча 
не виключено, що то при-
криття. Хтось із сильних 
світу сього прагне забезпе-
чити собі бодай що зайву 
дрібку здоров’я. Принай-
мні Валентина Миколаїв-
на, котра представляє ці-
лителя Громова у Кривому 
Розі, формуючи в день по 
два обов’язкові автобуси 
з бажаючими зустрітися з 
цілителем (котрий вважає 
себе криворіжцем і пиша-
ється цим попри все), так 
от, вона спитала його, по-
мітивши особливу зосе-
редженість у ранковій те-
лефонній розмові, хто це 
йому телефонував. Маши-
нально відповів їй Віктор 
коротко: «Путін». Та й не 
втаємничував у подробиці. 

Бо й без них ясно, що 
популярність цілителя 
з Кривого Рогу нині ся-
гає міжнародних рамок. 
Як свого часу до безкраю 
вславленої болгарської 
цілительки та вивідачки 
світових таємниць, побу-
вати в якої та вдостоїтись 

короткої бесіди з нею до-
бивались найвпливовіші з 
сучасників. 

Це до того, щоб ті з нас, 
хто зателефонував зга-
даній пані Валентині за 
номером мобільника 097-
948-36-19 чи звичайним 
408-11-12, змогли вдосто-
їтись поїздки до Громова. 
До того чоловіка, який… 
Та нащо вигадувати нові 
високоповажні прикмет-
ники, іменники й дієсло-
ва на відзначення таланту 
цілителя, варто лише пе-
реглянути його пошту. 

«Лікарі Кривого Рогу й 
Севастополя пророкува-
ли мені інвалідне крісло. 
За вісім років я випробу-
вала всі доступні засоби, 
та хвороба не відступала. 
От я й звернулася до Гро-
мова. Спершу думала, що 
чутки про здібності його 
– мов бабусині казки. Але, 
відчувши на собі силу його 
рук, вірю в Божу силу». «Я 
вдячна Господу Богу, що 
дав мені змогу відвідати 
цілителя Віктора Громо-
ва». «Я з дружиною пе-
ребуваю давно в шлюбі. 
У нас не було дітей. В які 
б медичні заклади ми не 
звертались, результатів не 
бачили. Поїхавши на при-
йом до Громова, результа-
ти побачили незабаром». 
«Упродовж понад 20 ро-
ків хворіла на гіпертонію, 
ішемічну хворобу серця, 
перенесла крововилив 
під оболонку мозку. Нині 
з Божою допомогою по-
збулася цього всього. Дай 
вам Боже здоров’я за це, 
Вікторе Анатолійовичу». 

Та, мабуть, годі. Залишаєть-
ся завершити написане без-
хитрісним уривком з послан-
ня, присвяченого наступному 
43-річчю цілителя, що надхо-
дить цими днями: 
З днем народження, 
людино нам рідна, 
Я вас міцно-преміцно 
обіймаю, 
З днем народження, 
рідна душа, 
Я вам довгих літ побажаю. 

Земляки
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Спорт

Сторінку підготував Віталій ТКАЧУК.

g  Баскетбольна суперліга

Окрасою матчу стала  
дуель американських  
легіонерів

Свою виїзну зустріч проти БК «Донецьк» наші 
земляки з «Кривбасбаскету» провели в столиці 
шахтарського краю. Справжньою окрасою цього 
протистояння стала дуель американських захис-
ників Дорона Паркінса та Джеймса Флоренса.

Плеймейкер донеччан записав на свій рахунок 18 
очок, 6 підборів, 5 результативних передач. А от заоке-
анський легіонер криворізької команди Д. Флоренс за-
писав до свого активу 13 очок, 7 підборів та 10 резуль-
тативних передач. Але нашим «гулліверам» трішечки 
не вистачило, щоб обіграти господарів майданчика. У 
першому раунді вони поступились шістьма турнірними 
пунктами – 17:23. Але вже в наступних майже зуміли 
виправити становище – 16:17, 19:18. Та все ж остаточ-
ний рахунок – 82:71 на користь БК «Донецьк». А ліди-
рують зараз у чоловічій суперлізі України одразу дві 
команди – «Хімік» та «Політехніка».

Головний тренер БК «Кривбасбаскет» Карліс Муйжні-
єкс залишився задоволений діями своїх підопічних.

– Вони бились до кінця, – зазначив «коуч» земля-
ків. – На початку останньої чверті, скоротивши відста-
вання до трьох очок, ми могли переломити хід гри. Та, 
на жаль, припустилися тактичних помилок. Суперники 
знову відчули впевненість у своїх силах. Після цього їх 
уже важко було зупинити.

– У зустрічах із «Ферро» та «Кривбасбаскетом» наші 
гравці продемонстрували, що мають характер, – наго-
лосив в. о. головного тренера БК «Донецьк» Олексій Єфі-
мов. – Вони можуть бути єдиним цілим, справжньою 
командою. Тим самим хлопці допомогли й новому го-
ловному наставнику Хосепу Барокалю, який зараз при-
ймає команду «на ходу» – після двох останніх звитяг.

Відтак, після 9 проведених ігор кривбасбаскетівці 
зберегли за собою восьме місце в українській суперлі-
зі. Наступний поєдинок – 2 листопада в рідних пенатах 
проти «Дніпро-Азота» із Дніпродзержинська.

g «Кривбас» знову втрачає перемогу

Уже стає «традицією» пропускати голи  
на останніх хвилинах
Схоже, що останні хвилини в поєдинках стають не-
щасливими для «Кривбасу». Так, у минулому турі зі 
столичним «Арсеналом» кривбасівці пропустили гол 
на 90-й хвилині матчу. Через тиждень така ситуація 
знову повторилась: «Кривбас», виграючи в Ужгороді 
в аутсайдера нинішнього футбольного чемпіонату 
України – «Говерли» 1:0, знову «проґавив» м’яч за 
хвилину до завершення поєдинку. 

Отож, 1:1 – і радіти такій нічи-
їй більше повинні ужгородці. А 
кривбасівці вкотре не зуміли по-
долати слабших своїх суперників.

Хоча першими на 35-й хвилині 
поєдинку  й добились успіху. Це 
«вистрілив» Младен Бартулович 
зі стандартного положення. І цей 
гол можна вважати одним із кра-
щих голів 13-го туру прем’єр-ліги. 
Та в другому таймі ініціативою за-
володіли господарі поля. Їм довго 
не вдавалось реалізувати на прак-
тиці свої зусилля. І лише в кінці 
матчу виручив капітан «Говерли» 

Мірко Райчевич, пробивши точ-
но головою в «рамку», яку захи-
щав Віталій Рева.

– Ми розуміємо, що ужгород-

цям потрібні очки, але й нам теж, 
– сказав після цього поєдинку го-
ловний тренер «Кривбасу» Олег 
Таран. – Сьогодні в Ужгороді 
було важке поле й погодні умо-
ви позначились на грі. Було ба-
гато боротьби, але комбінувати 
не вдавалось. Як суперник, так і 
ми мали гольові моменти. Тому 
результат матчу відповідає всім 
подіям, що розгорталися на ста-
діоні «Авангард».

– На жаль, ми не зуміли ви-
грати, – побідкався головний 
наставник «Говерли» Олександр 
Севідов. – Хоча перед своїми 
симпатиками команді хотілося 
показати хорошу гру й досягну-
ти позитивного результату. Саме 
він, між іншим, у таких поєдин-
ках виходить на перший план. 
Ми зіграли внічию з добротною 
командою. Тому говорити, що 

«Кривбас» – слабкий колектив, 
язик не поворухнеться. Нашим 
футболістам поки що не вистачає 
майстерності, немає й великої 
лави запасних. Але будемо боро-
тись із суперниками в кожному 
матчі.

Отож, після 13 турів «Кривбас» 
перебуває на некомфортному для 
себе 12 місці. У кривбасівців 15 
турнірних пунктів. Як мовить-
ся – негусто. Від аутсайдера – 
«Говерли» підопічних О.Тарана 
відділяє всього шість очок. Та й 
«Карпати» дихають у спину кри-
воріжцям. Саме з ними команда 
Олега Тарана 4 листопада й про-
веде наступну зустріч у Львові.

g Турнірна таблиця (28.10.2012 р.)

Наступна гра ФК «Кривбас» 
відбудеться 4 листопада о 19.30   
з ФК «Карпати»  на стадіоні 
«УКРАЇНА» міста Львів.

М Команда І В Н П М Р О
1 «Шахтар» Донецьк 13 13 0 0 39 - 6 + 33 39
2 «Дніпро» Дніпро-ськ 13 8 3 2 24 - 12 + 12 27
3 «Динамо» Київ 13 8 1 4 19 - 12 + 7 25
4 «Металіст» Харків 13 7 3 3 23 - 11 + 12 24
5 «Арсенал» Київ 13 5 5 3 16 -19 - 3 20
6 «Металург» Донецьк 13 5 4 4 21 - 14 + 7 19
7 «Іллічівець» Маріуполь 13 5 2 6 16 - 12 + 4 17
8 «Зоря» Луганськ 13 5 2 6 15 - 17 - 2 17
9 «Волинь» Луцьк 13 4 5 4 15 - 17 - 2 17
10 «Чорноморець» Одеса 13 5 2 6 12 - 18 - 6 17
11 «Ворскла» Полтава 13 4 4 5 14 - 15 - 1 16
12 «КРИВБАС» Кривий Ріг 13 4 3 6 14 - 17 - 3 15
13 «Таврія» Сімферополь 13 4 3 6 9 - 12 - 3 15
14 «Карпати» Львів 13 2 4 7 12 - 24 - 12 10
15 «Говерла» Ужгород 13 2 3 8 12 - 26 - 14 9
16 «Металург» Запоріжжя 13 0 2 11 4 - 33 - 29 2

g  Першість міста
На ринзі – амбітні  
бійці-«гладіатори» 
Першість міста з боксу серед юніорів 
проводилась у добре обладнаному 
залі боксу ДЮСШ № 8.

– Майже 140 юних 
майстрів рингу із вось-
ми спорторганізацій 
Кривого Рогу кілька 
днів боролися за меда-
лі, – коментує заслу-
жений тренер України, 
майстер спорту СРСР 
з боксу Анатолій Пе-
тров. – Усього відбуло-
ся 78 безкомпромісних 
дуелей. Рішенням ква-
ліфікованої суддівської 
колегії (де виділялись 
рефері національної ка-
тегорії Анатолій Ново-
селець, Євген Тарапкін, 
брати Віталій та Кос-
тянтин Дібровенки) 
були визначені пере-
можці в 12 вагових ка-
тегоріях.

– І хто ж вони, тріум-
фатори криворізького 
юніорського рингу?

– Це, в основному, 
представники чотирьох 
клубів. А саме: Микита 
Власов, Конон Куліза-
де, Володимир Бабенко, 
Ігор Басай, Віктор Про-
про (усі з ДЮСШ № 8), 
два Микити – Житник 
та Мартилога, Андрій 
Топан, Микола Пта-

ховський (БК «Лідер»). 
Чемпіонами також 
стали представники 
ДЮСШ № 10 – Артур 
Ківітов, Тимур Біляк 
та Дмитро Тютюнник 
із спортклубу «Моло-
дість». У неофіційно-
му командному заліку 
пальма першості діс-
талась господарям зма-
гань – команді ДЮСШ 
№ 8. Підопічні старшо-
го тренера Олексан-
дра Хомази та тренера 
Сергія Ольховського 
набрали в підсумку 45 
очок. У призерах – БК 
«Лідер» (їх наставни-
ки – Сергій Асауленко 
і Денис Хохлов) та СК 
«Молодість» (тренер 
Микола Паненков).

Ці бої юних майстрів 
шкіряної рукавички ще 
раз засвідчили, що місь-
ка федерація з боксу, 
якою керує заслужений 
тренер України Вла-
дислав Біндер, і надалі 
продовжує розвивати в 
Кривбасі бокс, котрий 
є олімпійським видом 
спорту.

g С улыбкой о спорте
Футбол – это когда все смотрят, 

как двадцать два миллионера игра-
ют в мяч.

* * *
Мало попасть в ворота, надо ещё 

промахнуться мимо вратаря.
* * *

Оговорки футбольных коммен-
таторов:

 – Иванов – высокий, сильный иг-
рок, и партнёры научились пользо-
ваться его достоинством.

– С чувством исполненного долга 
встаёт с нашего нападающего ар-
мянский защитник. 

 – Защитник датчан поднял ногу, 
и атака голландцев захлебнулась.

– За левыми воротами располо-
жились болельщики «Лацио». Вы их 
видите. Они голубые.

– Вратарь не вводит мяч в игру и 
показывает партнёрам, чтобы они 
шли подальше.

 – Родионов пропускает мяч под 
переднюю ногу и задней переправля-
ет его в ворота.

– Он пытается провести мяч в 
штрафную зону!!! Но защитник 
сдвинул ноги!!!.. Да-а-а-а-а... если 
ноги сдвинуты, то ничего не полу-
чится...

* * *
На чемпионате мира по прыж-

кам с 10-метровой вышки россий-
ский спортсмен показал уникальное 
упражнение – тройное сальто за-
пнувшись, из положения покачнув-
шись, ужаснувшись, матюгнувшись 
и бултыхнувшись.

* * *
Награждают призёров заплыва 

через Темзу.
Третье место – подарок королевы 

– "Роллс-Ройс".
Второе место – подарок королевы 

– носки, связанные самой королевой.
Обладатель второго места воз-

мущается:
– Боже мой, что за чушь? Какие-

то носки за второе место! Да я эту 
вашу королеву!.. 

– Нет, сэр! Это – обладателю 
первого места.

* * *
После втоpого pаунда боксёp 

спpашивает у своего тpенеpа:
– Hу как, я смогу его победить?
– Конечно! Если ты будешь так 

махать pуками, он в конце концов 
схватит воспаление лёгких.

* * *
Больше всего на Олимпиаде повез-

ло нашим спортсменам: все ребята 
летели домой возле окошка!

* * *
На Валуева в лесу напал медведь. 

Как объяснили учёные, косолапый 
переел мухоморов и потерял ин-
стинкт самосохранения.

* * *
Перлы телекомментаторов:
– Ирландцы атакуют, но немцы 

защищают своё очко...
* * *

Мужик стоит перед роддомом, 
задрав голову. Кричит женщине в 
окне:

– Маша! Ну, кто?!
– Немцы!.. Четыре-ноль!.. Я чуть 

не родила!
* * *

Тренер утешает проигравшего 
боксера:

– А все-таки в третьем раунде 
ты своего противника здорово на-
пугал.

– Чем это?
– Ему показалось, что он тебя 

убил.
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.00 

Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 

23.15, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 10.00, 
12.15, 13.05, 14.30, 15.30, 
23.20 Погода

06.25, 07.20 Заголовки
06.30 Православный 

календарь
06.35, 07.40 Тема дня
06.45 Мультфильм
06.55, 07.30 Глас народа
07.25 Страна on line
07.35 Эра бизнеса
07.50 Финансовые советы
08.20 Твой голос
08.40 Полезные советы
09.00 Итоги недели
09.35 Точка зрения
09.55, 11.55, 20.55 Офици-

альная хроника
10.05 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
11.00 Шеф-повар страны
12.10, 19.00, 21.30 Деловой 

мир
12.25 Право на защиту
12.45 Темный силуэт
12.55 Армия
13.15 Х/ф «Остров Безы-

мянный»
14.35 Окно в Америку
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

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

Агросектор
15.40 Сериал «Клеймо» 1с
16.30 Сериал «Агент осо-

бого назначения» 1,2с
18.45 Агро-News
19.20 «Волнуйтесь, по-

жалуйста». Тарапунька 
и Штепсель

20.35, 05.15 Сельсовет
21.00 Итоги дня
21.25 Мир спорта
21.40 Смешной и еще 

смешнее
22.05 Гуморобачення
22.55 Тройка, Кено, Секун-

да удачи
23.00, 01.00 Итоги
23.25 От первого лица
23.50 Х/ф «Мужская рабо-

та-2». 4 с.
00.40 Между строк
01.45 Телеакадемия
02.55 Сериал «Дом» 15с
04.30 Свет
04.55 Кто в доме хозяин?
05.30 Мультсериал «Ка-

спер. Школа страха»

КАНАЛ «1+1»
06.00 «ТСН-неделя»
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 

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

00.00 ТСН: «Телевизион-
ная служба новостей»

10.00 «Шесть кадров»
10.25, 17.10 Сериал 

«Величественные века. 
Роксолана» (1)

12.45 Х/ф «Джентльмены 
удачи» (1)

14.40 «Не ври мне - 3»
15.45, 04.15 «Семейные 

драмы»
16.45, 03.50 «ТСН. Из-

бранное»
20.15 Х/ф «Откройте, 

это я!»
00.15 Х/ф «От заката до 

рассвета» (3)
02.10 Х/ф «Пределы 

риска» (2)
05.00 Сериал «Следаки» (1)

ИНТЕР
05.20 Х/ф «Любовь и 

голуби»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30, 20.40, 04.10 «Спорт в 

Подробностях»
09.10, 12.20 Сериал «Как 

выйти замуж за милли-
онера»

13.20 Х/ф «Любви цели-
тельная сила»

15.15 Программа «Право 
на встречу»

16.15 «Жди меня»
18.10 Сериал «Крови-

нушка»
19.05 Программа «О 

жизни»
20.00, 03.30 «Подроб-

ности»
20.30, 04.00 «Подробности. 

Неформат»
21.00 Сериал «Охота на 

Гауляйтера» Премьера
00.15 Сериал «Наружное 

наблюдение»
01.55 Х/ф «Ветер север-

ный»
04.15 Док.сериал «Кино-

войны по-советски»
05.00 «Знак качества»

ICTV
05.30 Служба розыска 

детей
05.35, 06.50, 01.55, 02.35 

Погода
05.40, 04.25 Свитанок
06.45, 07.35 Деловые 

факты
06.55, 09.25, 12.55, 19.25, 

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

чайные новости
10.30 Х/ф «Мортал Комбат. 

Уничтожение»
12.20 Анекдоты по-

украински
12.45 Факты. День
13.00 Сериал «Прокурор-

ская проверка»
14.10, 20.15 Сериал «Шеф»
16.10 Х/ф «Мистер и мис-

сис Смит»
18.45 Факты. Вечер
22.30 Факты. Итоги дня
22.45, 02.40 Свобода слова
02.00 ПроЦiкаве
02.10 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 «Пирогов» 1 

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

Погода
18.30, 02.00 Док.сериал 

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

ствия»
20.00 «Афиша»
20.05 «Медицинский 

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

«Дивовижний свiт 
автомобiлiв»

00.00 Док.сериал 
«Антропологiя»

00.50 Док.сериал «Мир 
животных»

03.30 «Золотая коллекция 
кино» 1 категория

НОВЫЙ КАНАЛ
05.00 Сериал «Стройбатя»
05.45, 06.40 Очевидец. 

Смешно до боли
06.35, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 01.20 

Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.55, 21.00 Сериал 

«Воронины»
13.15, 14.25 Kids Time
13.20 Мультсериал «Бар-

боскины»
13.25 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.50 Сериал «Светофор»
19.30, 01.15 Спортре-

портер
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

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

детей
01.30 Сериал «Одна ночь 

любви»
02.20 Сериал «Последний 

аккорд»
03.05 Зона ночi
03.10 Українцi Вiра
04.00, 04.55 Зона ночi 

Культура

СТБ
05.10 «Чужие ошибки. 

Сиротская месть»
05.55, 16.00 «Все буде 

добре!»
07.25, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.00 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице» (1)
11.05 Х/ф «Люблю, потому 

что люблю» (1)
13.10 «Битва экстрасенсов. 

Апокалипсис»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.10 «Куб- «
22.20 «Детектор лжи-2»
23.20 Т/ «Доктор Хаус « (1)
00.20 Сериал «Комиссар 

Рекс» (1)
01.20 «Вiкна-Спорт»
01.30 Х/ф «Рифмуется с 

любовью» (1)
03.20 «Лучшее на ТБ»

ТОНИС
06.00 Мир за неделю
06.20 Мультфильмы
06.30 Ф-стиль
06.55, 15.15, 16.30, 17.45, 

18.55, 21.35 Погода
07.00 Утреннее espresso
08.30, 15.00, 18.30, 21.00, 

04.50 Служба новостей 
«Социальный пульс»

09.00, 19.00 Сериал «Две 
сестры-2» (1)

10.00, 16.50, 03.05 Алло, 
доктор!

11.15 Х/ф «Время для раз-
мышлений» (1)

14.00 Социальный статус: 
ваши права

15.30 Дикая Америка
16.00, 03.50 Страна со-

ветов
17.50 Отдел кадров
18.50, 21.30 Экономиче-

ский пульс
20.00 Социальный статус: 

ваша пенсия
21.40, 05.20 Трус, Балбес, 

Бывалый и другие. 
Георгий Вицин

22.30 Кинофан: Х/ф 
«Легенда о фехтоваль-
щике» (2)

00.45, 04.20 Амурные 
мелодии (3)

01.40 Х/ф «Секс с фанта-
зией» (3)

ТЕТ
06.00, 12.55 Сериал «Кто в 

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

и Стич» (1)
08.40 Мультсериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка» (1)

09.00 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 69 с. (1)

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

11.00 Сериал «Беверли 
Хиллс 90210. Новое 
поколение» 89 с. (1)

11.55, 17.05 Маша и 
модели 2

13.35, 17.45 Сериал «Моя 
прекрасная няня» (1)

14.40, 19.50 Одна за всех
15.05, 20.15 Даешь моло-

дежь!
15.40, 02.05 У ТЕТа тато!
16.05, 02.30 Досвидос
16.40, 00.20 Вайфайтеры
18.50 Богиня шопинга
19.15, 00.45 БарДак
21.15 Виталька
21.55, 01.10 Ка$та
22.20, 01.35 Рай, гудбай
23.00 Дурнев + 1
23.25 Сериал «Потерян-

ная» 16 с. (2)
02.55 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00 Утро с «Украиной»
09.25, 13.00 Сериал 

«След» (1)
10.00, 20.00 Сериал «Спа-

сти босса» (1)
12.00 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.35, 01.00 Чистосердеч-

ное признание
16.00 Право на защиту
17.00, 19.00 События
17.10 События Спорт
17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

(1)

19.20 Ток-шоу «Говорит 
Украина»

21.00 Сериал «Карпов» (1)
22.00 Х/ф «Форсаж» (2)
00.10 Сериал «Жизнь 

как приговор. Второй 
сезон» (2)

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, 
02.00, 04.00 «Время 
новостей»

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

закона»
18.40, 22.40, 00.00 «Киев-

ское время»
18.50, 23.40, 00.30, 03.25 

«Время спорта»
19.30, 02.10 «Время 

интервью»
19.50, 02.30, 03.30, 04.30, 

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

«Время. Итоги дня»
21.40, 03.00, 06.00 «Время-

Тайм»
22.00, 02.40 «Налоговый 

дневник»
22.25, 23.20, 00.15, 03.15, 

06.15 «Бизнес-время»
23.30, 00.25, 03.20 «CRIME 

NEWS»
23.45, 00.40, 02.35, 03.35, 

04.35 «Обзор прессы»
03.40 «Утро со звездой»
04.10 «В Кабинетах»

НТН
06.05 Х/ф «На кого Бог 

пошлет» (1)
07.30, 03.25 «Агенты 

влияния»
08.30 «Правда жизни». 

Рожденные в рубашке
09.00 Сериал «Раскол»
11.00 Сериал «УГРО - 3»
14.50 Сериал «Каменская 

- 6»
18.30 «Правда жизни». 

Жертвы амура
19.00, 23.45, 02.00, 03.55 

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

листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Нью-
Йорк - 8»

00.15 Х/ф «Защитник» (2)
02.30 «Речовий доказ»
04.25 «Уроки тетушки 

Совы»
05.20 «Правда жизни»

К1
06.30 «Утро на К1»
07.30 «Мультфильмы»
09.00, 12.20 Сериал «Баф-

фи - победительница 
вампиров»

10.55 Х/ф «Суперпёс» (1)
14.15, 18.00 «Званый ужин»
15.20 «КВН»
19.00 «Шопинг монстры»
20.00 «Большая разница»
22.00 «Вечер. Паша. 

Звёзды»
23.00 «Рассмеши комика»
00.00 Х/ф «Красавчик 2» (2)
02.10 Х/ф «Чикаго» (2)
03.55 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
05.00 Сериал «Стройбатя»
05.45, 06.40 Очевидец.

Смешно до боли
06.35 Подъем
07.05, 20.50 «STREET 

STYLE»
07.10 «Экономика в 

деталях»
07.30 Тележурнал 

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

меридиан»
08.40 «Родительский 

клуб»
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.55 Сериал «Во-

ронины»
13.15, 14.25 Kids’ Time
13.20 Мультсериал «Бар-

боскины»
13.25 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

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

01.00, 03.05 канала
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 «О рыбалке всерьез»
22.05 Сериал «Кухня»
23.10 ФБР .)
01.25 Служба розыска 

детей
01.30 Сериал «Одна ночь 

любви»
02.20 Сериал «Последний 

аккорд»
03.35 Українцi Вiра
04.05 Микола Лисенко

ПЛАНЕТА-СНГ
03.55 «Вся Россия»
04.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

04.35 Х/ф «Подкидыш»
05.40 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»
08.35 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
10.05 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
12.00, 18.00 Вести
12.15 Х/ф «Цветы от Лизы»
16.05 «Кривое зеркало»
18.35 Х/ф «Биение сердца»
22.15 Х/ф «Золотые не-

беса»
00.00 «Девчата»
00.40 Х/ф «Мне двадцать 

лет»

НТВ-МИР
05.30 Х/ф «Колодец»
06.00, 08.00, 11.00, 17.00 

«Сегодня»
06.15 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2». «Цена 
страсти», «Новогодний 
подарок»

08.20 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара-2». «Ужин 
со слоном», «Золотые 
рыбки»

10.05 Сериал «Брат за 
брата». 15 с.

11.35 Сериал «Брат за 
брата». 16, 17, 18, 19, 
20, 21 с.

17.30 Сериал «Брат за 
брата». 22, 23, 24 с.

20.15 «Октябрь 17-го. 
Почему большевики 
взяли власть»

21.30 Сериал «Адрена-
лин». 1, 2, 3, 4 с.

01.10 Х/ф «Человек с 
ружьём»

02.50 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»

03.25 «Бывает же такое!» 
«Чудо»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Трактир на 

Пятницкой»
08.05 «Армейский 

магазин»
08.40 «Смешарики. Новые 

приключения»
08.50 «Здоровье»
10.10 «Непутевые за-

метки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 Среда обитания. «О 

чем молчит рыба»
13.15 Концерт «Звезды 

против пиратства»
15.55 Х/ф «Старики-раз-

бойники»
17.50 «Мавзолей»
18.55 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»
21.00 «Время»
21.20 Сериал «Круиз»
23.40 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка»
01.40 Сериал «Неравный 

брак»
02.40 Х/ф «Девять дней 

одного года»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
02.00, 06.00, 08.00 Новости
02.10 «Наталья Гвоздикова 

и Евгений Жариков. 
Рожденные револю-
цией»

03.05 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой»

04.30 Армейский магазин
05.00 «Здоровье»
06.15 «Непутевые за-

метки»
06.30 «Пока все дома»
07.15 Фазенда
07.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
08.15 Среда обитания. «О 

чем молчит рыба»
09.10 Сериал «Участок»
11.00 Концерт «Звезды 

против пиратства»
12.45 Х/ф «Старики-раз-

бойники»
14.20 «Мавзолей»
15.15 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»
17.00 «Время»
17.20, 23.15 Сериал 

«Круиз»
19.10 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка»
21.00 Х/ф «Не горюй!»
22.30 Сериал «Terra nova»

RTVI
06.00 «Страна и люди»
07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Цена победы»
09.00 Сериал «Сыщики-5». 

12 с. «Форс-мажор»
10.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«Цезарь»

11.00 Программа радио-
станции «ЭХО МОСКВЫ»

12.00 Док.фильм «Вели-
кий обман. Как делать 
деньги»

13.00 Х/ф «Шереметьево-2»
15.00, 17.00, 01.00 «Особое 

мнение»
16.00, 02.00 Сериал «Же-

них для Барби». 1 с.
18.00 «Полный альбац»
19.00, 04.00 «Разбор 

полёта»
20.00, 05.00 Сериал «След 

оборотня». 5 с.
21.00, 03.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 

«Последняя смена»
22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Публикация»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00 Безумная неделя
08.00 World Stories. Между-

народные корреспон-
денты

08.30, 19.00, 23.00, 04.00 
Про выборы

10.10, 16.30 Вокруг света
11.00 Цивилизация. Кто 

вы, мистер Рид
12.45, 02.00 Итоги с Вах-

тангом Кипиани
14.30 Лекции и события
17.30 Цивилизация. 

Нобелевские лауреаты. 
Прохоров А.М., Басов 
Н.Г

19.30, 23.30 Сегодня о 
главном

20.30, 00.30 Сегодня
21.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
21.30 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
22.00 Альбертэйнштейн
01.00 Алло алло
03.00 Семь чудес Украины
03.15 Игра в слова и не 

только
04.30 Х/ф «Молодой лес» (1)

ТВ ЦЕНТР
04.25 Х/ф «Живите в радо-

сти» 6+
05.55 Крестьянская за-

става 6+
06.30 «Фактор жизни» 6+
07.00 «Врача вызывали?» 

16+
07.45 Х/ф «Усатый нянь»
08.55 Док.фильм «Усатый 

нянь» 12+
09.30, 12.30, 17.50, 22.00 

События
09.45 Х/ф «Екатерина Во-

ронина»
11.35 «Смех с доставкой на 

дом» 16+
12.50 «МКАД: 50/109» Спе-

циальный репортаж 6+
13.25 «Города мира. Вена» 

16+
14.00 Петровка, 38 16+
14.15 Х/ф «Дом с сюрпри-

зом» 12+
18.15 Док.фильм «Кумиры. 

Назад в СССР» 12+
19.55 Сериал «Зоя» 16+
22.20 «Футбольный 

центр»
22.50 Х/ф «Бандитки» 12+
00.35 Х/ф «Дом для двоих» 

12+
02.25 Док.фильм «Жизнь 

на понтах» 12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
06.00 Советские муль-

тфильмы
09.00, 15.30 Док.фильм 

о Кино
11.30, 17.30 Сериал «Ста-

лин. Live»
12.20, 18.30 Сериал «Дети 

Арбата»
14.20 Х/ф «Разные судьбы»
20.30 Х/ф «Майор Вихрь»
01.00 Х/ф «Верность»
02.30 Киноляпы
03.30 Саундтреки
04.30 Кинотрейлеры

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Триллер 

«Зеркальные игры» 16+
09.50, 17.50, 01.50 Драма 

«Доктор Живаго» 12+
10.45, 18.45, 02.45 Драма 

«Дом» 16+
12.30, 20.30, 04.30 Триллер 

«Идеальный побег» 16+
14.10, 22.10, 06.10 Драма 

«Миленькие штучки» 
16+

ДЕТСКИЙ МИР
04.00, 08.00, 12.00 Х/ф 

«После дождичка, в 
четверг»

05.15, 09.15, 13.15 М/ф 
«Матч-реванш». 2 с.. 
М/ф «Четыре монеты»

06.00, 10.00 М/ф «При-
ключения волшебного 
глобуса, или проделки 
ведьмы»

07.05, 11.05 М/ф «Дюй-
мовочка». «Сборник 
мультфильмов»

14.00 Х/ф «Фантазеры»
15.05 М/ф «Ушастик и его 

друзья». 1 с.. «Ушастик». 
«Сборник мультфиль-
мов»

16.00 М/ф «Небесные 
танцоры». 12 с.. М/ф 
«Пес и кот». М/ф «День 
чудесный»

17.00 М/ф «Уроки тетушки 
совы. Уроки доброты». 
1-3 с.. «Сборник муль-
тфильмов»

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Человек-ам-

фибия»
08.00 Х/ф «Поезд до Бру-

кулина»
10.00 Х/ф «Лекарство про-

тив страха»
12.00 Х/ф «Боевой кинос-

борник ?7»
13.30 Х/ф «Жил-был 

доктор...»
15.00 Х/ф «Ее имя - Весна»
16.30 Х/ф «Дорога никуда»

18.00 Х/ф «Возвращение 
Максима»

20.00 Х/ф «Шоу-бой»
22.00 Х/ф «Концерт для 

крысы»
00.00 Х/ф «Дума про козака 

Голоту»
01.30 Х/ф «Соперницы»
03.00 Х/ф «Ни пуха, ни 

пера»
04.30 Х/ф «Без права на 

провал»

КИНОКЛУБ
05.00 Х/ф «Ларго Винч: 

Начало» 16+
07.00 Х/ф «Постскриптум» 

18+
09.00, 01.00 Х/ф «Ад для 

героев» 16+
11.00, 03.00 Х/ф «Любовь. 

Инструкция по при-
менению» 18+

13.10 Х/ф «Ларго Винч 2: 
Заговор в Бирме» 16+

15.10 Х/ф «Семейный за-
говор» 16+

17.10 Х/ф «Пробуждение» 
6+

19.00 Х/ф «Сука-любовь» 
18+

21.40 Х/ф «Спартак» 12+ 
2 серии

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «До и после ...» 12+
05.15 «Голубой огонек» 

12+
06.30 Док.фильм «Сергей 

Бондарчук» 12+
07.30 «Утренняя почта» 

12+
08.00 «А ну-ка, дедушки!» 

16+
09.25 «Вокально-ин-

струментальный 
ансамбль «Ялла» 12+

09.45 «Если хочешь быть 
здоров» 12+

10.00 «...Так жить можно!» 
12+

11.00 «Колба времени». 
16+

12.00 «Кино нашего дет-
ства» 12+

13.00 «После спектакля» 
12+

14.15 «Солнце в авоське» 
12+

15.30 «Мелодии и ритмы 
Кубы» 12+

16.00 «Будильник» 0+
16.50 Док.фильм «Секрет 

Виктора Санеева» 12+
17.20 «Адрес песен - 

молодость». Фестиваль 
молодежной песни 12+

18.40, 23.30 Телевизион-
ная повесть «День за 
днем» 12+

20.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

21.00 «100 ролей Ролана 
Быкова» 12+

22.00 «Народный артист 
СССР Михаил Яншин» 
12+

23.10 «Владимир Высоц-
кий. Песни, монологи» 
12+

00.50 Авторский 
вечер композитора 
В. Баснера и поэта М. 
Матусовского. 12+

02.00 «Колба времени» 16+
03.00 «Кинопанорама» 

12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Не ссорь-

тесь, девочки!». 5 с.
19.00 Сериал «Версия». 

10 с. «Кровавая баня», 
2 часть

20.00 Сериал «Гончие». 3 
с. «Гонка за лидером», 
3 часть

21.00 Сериал «Строговы». 
8 с.

22.30 Сериал «Соль 
земли». 1 с.

00.00 Сериал «Не ссорь-
тесь, девочки!». 6 с.

01.00 Сериал «Версия». 
11 с. «Контрольный 
выстрел», 1 часть

TV 1000
02.00 Драма «Одна не-

деля»
04.00 Драма «Возвраще-

ние в Брайдсхед»
06.40 Драма «Страна 

теней»
09.05 Драма «Тренер 

Картер»
11.25 Комедия «Красавчик 

Алфи, или Чего хотят 
мужчины»

13.20 Боевик «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц»

15.10 Боевик «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц - Колыбель 
жизни»

17.15 Драма «Яркая 
звезда»

19.20, 00.25 Комедия 
«Буги-вуги»

21.00 Комедия «Клуб 
первых жен»

22.50 Комедия «Дамский 
угодник»

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.00, 07.20 Мультсериал 

«Бен-10. Инопланетная 
сверхсила» (1)

08.00, 08.35, 09.00 ГАИ. 
Дорожные войны

09.35 Штопор. Улетное 
видео по-русски

09.55 Х/ф «Сокровище 
Большого Каньона» (1)

11.55 Секретные 
территории. «Гибель 
цивилизации Майя»

13.00, 14.00 Сериал «Сол-
даты-6» (1)

15.00, 16.00, 02.55 Сериал 
«Трюкачи» (1)

17.00 Сериал «Страхов-
щики» (1)

18.00 Сериал «Опергруп-
па» (1)

19.00 Сериал «Естествен-
ный отбор» (1)

20.00 «Сумасшедшее ви-
део по-украински-3»

20.35 «Месть природы»
21.00 Новости 2+2
21.25 Проспорт
21.30 «Футболист ?1»
22.30 Х/ф «Крепкий оре-

шек-3» (2)
01.20 Х/ф «Нация пришель-

цев-2. Душа и тело» (2)
03.45 Х/ф «Дом отца 

твоего» (1)

TV1000 ACTION
03.00 Боевик «Эра дра-

конов»
04.40 Комедия «Бандиты»
06.50 Криминальное 

кино «Парк Горького»
09.05 Боевик «Черепашки-

ниндзя»
10.45 Криминальное 

кино «Гангстер»
13.00 Фильм ужасов «От-

крытое море. Новые 
жертвы»

15.00 Боевик «Универсаль-
ный агент»

17.00 Комедия «Снежный 
человек»

19.00 Криминальное 
кино «Фарго»

21.00 Боевик «Робокоп-3»
23.00 Мягкая эротика 

«Девочки с автобусной 
остановки»

00.35 Мягкая эротика 
«Анархия»

ДОМ КИНО
02.00 Сериал «Любитель-

ница частного сыска 
Даша Васильева - 2» 12+

05.25 Сериал «Апостол», 
6 с. 16+

06.15 Сериал «Папаши», 
11 с.

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

07.15 Х/ф «Дача»
08.40 Х/ф «Приходи на 

меня посмотреть...»
10.25 Х/ф «Короткое за-

мыкание» 18+
12.00 Х/ф «Бумбараш»
14.10 Х/ф «Про Любоff» 16+
16.05 Сериал «Апостол», 

7 с. 16+
17.00 Сериал «Папаши», 12, 

01.00 с.
17.55 Х/ф «Два дня» 12+
19.30 Х/ф «Даун Хаус» 18+
20.50 Х/ф «Десять негри-

тят» 16+
23.05 Х/ф «Короткие 

встречи»
00.40 Х/ф «Несравненный 

Наконечников» 12+

ГУМОР ТБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Учитель 

танцев» 1 с.
07.00, 08.00, 17.10 Ржаники
07.30, 19.30 «Милицейская 

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «Сильная 

личность из 2-А»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Они на-

зывают меня Сирр»
21.15 Комедия «12 сту-

льев» 1 с.

MAXXI-TV
06.30, 19.30 Йога
07.15, 18.55 Союзмуль-

тфильм
07.35 «Сбросим лишнее»
07.55, 14.55 «Создано при-

родой»
08.35, 19.10, 21.25 «Все 

про все»
08.45, 15.25 «Восточные 

танцы»
09.45, 00.10 MaxxiМузыка
10.00, 16.00 «Кухня на 

шпильках»
10.45 «В поисках новых 

впечатлений»
11.20 «Джунгли шоу-

бизнеса»
12.00 «Сейшн»
12.45 Портретные очер-

ки. Ирина Муравьева
13.30, 14.35 «Ukrainian 

Fashion Week»
13.55 «Выдающиеся 

мужчины»
20.05 «Буду Артистом!»
20.45 «Мама в большом 

городе»
21.30 «Время для себя»
22.10 Х/ф «Забытая мело-

дия для флейты»

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

фессий
09:45 – 10:00 Украина в 

кадре 
19:00 – 19:20 Кривбасс-

Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 –  20:00 Диалог

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»

Понеділок, 5 листопада
Cхід 6.56 Захід 16.26
Тривалість дня 9.30

Схід 21.43 
Захід 12.07

ЛевЯков, Ігнатій, Єлисей
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.00 

Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 

23.15, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 09.30, 
10.55, 12.15, 12.45, 15.30, 
23.20 Погода

06.25, 07.20 Заголовки
06.30 Православный 

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

альная хроника
09.35 Док.фильм «Изме-

ним мир к лучшему»
10.00 Детский фестиваль 

«Изменим мир к 
лучшему»

11.00 В гостях у Д. Гордона
12.10, 18.45, 20.45 Деловой 

мир
12.25 Желаем счастья
12.55, 04.20 «Секреты 

успеха» с Натальей 
Городенской

13.25 Х/ф «Порох»
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

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

Агросектор
15.40 Сериал «Клеймо» 2с
16.30 Сериал «Агент осо-

бого назначения» 3,4с
19.00 221. Экстренный вы-

зов. Неделя
19.50 Звезды юмора. 

Братья Пономаренко, 
В.Моисеенко, 
В.Данилец

21.05 Социальное шоу 
«Адреналин»

22.55 Тройка, Кено, 
Максима

23.00, 01.00 Итоги
23.25 От первого лица
23.50 Х/ф «Мужская рабо-

та-2». 5 с.

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, 08.05, 09.10 
«Завтрак с 1+1»

10.00 «Шесть кадров»
10.25, 17.10 Сериал 

«Величественные века. 
Роксолана» (1)

12.45 «Снимите это не-
медленно»

13.45 «Полное перевопло-
щение. Дом за неделю»

14.45 «Не ври мне - 3»
15.45 «Семейные драмы»
16.45, 04.30 «ТСН. Из-

бранное»
20.15 «Меняю жену - 6»
21.40 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Динамо» Киев 
(Украина) - «Порту» 
(Португалия)

00.05 Сериал «Полиция 
Гаваев» (2)

01.45 Мелодрама «От-
кройте, это я!»

ИНТЕР
05.35, 23.05 Сериал «На-

ружное наблюдение»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30, 20.40 Спорт в Под-

робностях
09.10 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара»
10.55 Программа «До 

суда»
12.30, 04.40 «Знак каче-

ства»
13.00 «Судебные дела»
13.55 Док.сериал «След-

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

15.50 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей-10»
16.55 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей 11»
18.10 Сериал «Крови-

нушка»
19.05 Программа «О 

жизни»
20.00, 03.50 «Подроб-

ности»
20.30, 04.25 «Подробности. 

Неформат»
21.00 Сериал «Охота на 

Гауляйтера»
01.00 Сериал «Человек-

амфибия»

ICTV
05.25, 06.55, 01.55, 03.10 

Погода
05.30, 02.45 Факты
05.45, 04.15 Свитанок
06.50, 07.35 Деловые 

факты
07.00, 09.25, 12.55, 19.25, 

01.50 Спорт
07.10 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Экстренный вызов
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.30, 00.55 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.30 Сериал «Агент 

национальной безопас-
ности»

12.20 Анекдоты по-
украински

12.45 Факты. День
13.00, 22.30 Сериал «Про-

курорская проверка»
14.15, 20.15 Сериал «Шеф»
18.45 Факты. Вечер
23.40 Факты. Итоги дня
23.55 Сериал «Расплата»

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Косметичка»
07.45, 18.15 «В гостях у 

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

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

суждалки»
09.50 «Сад. Огород. 

Цветник»
10.05 «Зооквартал»
10.35, 00.00 Док.сериал 

«Антропологiя»
11.35, 16.50 «Магия при-

роды»
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 «Дубровский» 1 

категория
17.10 Молодiжна про-

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

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

рiднiй...»
21.15 «Енергозаощад-

ження»
21.30 «Мiський роман»
22.00 «Медицинский 

журнал»
22.25 «Епiзоди колиш-

нього»
23.10 Док.сериал 

«Дивовижний свiт 
автомобiлiв»

НОВЫЙ КАНАЛ
04.55 Сериал «Стройбатя»
05.45, 06.40 Очевидец. 

Смешно до боли
06.35, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.05 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 01.30 

Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.55, 21.00 Сериал 

«Воронины»
13.15, 14.25 Kids Time
13.20 Мультсериал «Бар-

боскины»
13.25 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

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

портер
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

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

моему!
01.35 Сериал «Одна ночь 

любви»
02.25 Сериал «Последний 

аккорд»

СТБ
05.20 «Чужие ошибки. 

Убийство на маска-
раде»

06.05, 16.00 «Все буде 
добре!»

07.50, 18.20 «Невероятная 
правда о звездах»

09.40 «Куб-3»
11.10 Х/ф «Если ты меня 

слышишь» (1)
13.15 «Битва экстрасенсов. 

Черные и белые»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00 «Фермер ищет 

жену-2»
22.20 «Беременна в 16»
23.20 «Дочки-матери»
00.20 Сериал «Доктор 

Хаус» (1)
01.20 Сериал «Комиссар 

Рекс» (1)

ТОНИС
06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00, 04.50 Служба 
новостей «Социальный 
пульс»

06.30, 17.50 Отдел кадров
06.50, 18.50, 21.30 Эконо-

мический пульс
06.55, 15.15, 16.30, 17.45, 

18.55, 21.35 Погода
07.00 Утреннее espresso
09.00 Сериал «Две се-

стры-2» (1)
10.00, 16.50, 03.05 Алло, 

доктор!
11.15 Х/ф «Гамбринус» (1)
14.00 Социальный статус: 

ваша пенсия
15.30 Ронин. Ток-шоу с 

Дмитрием Выдриным
16.00, 03.50 Страна со-

ветов
19.00 Сериал «Сумасброд-

ка» (1)
20.00 Социальный статус: 

ваши льготы
21.40, 05.20 Трус, Балбес, 

Бывалый и другие. 
Евгений Моргунов

22.30 Кинофан: Х/ф «Оби-
татели» (2)

00.35, 04.20 Амурные 
мелодии (3)

ТЕТ
06.00, 12.55 Сериал «Кто в 

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

и Стич» (1)
08.40 Мультсериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка» (1)

09.00 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 70 с. (1)

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

11.00 Сериал «Беверли 
Хиллс 90210. Новое 
поколение» 90 с. (1)

11.55, 18.50 Богиня 
шопинга

12.30, 17.05 Маша и 
модели 2

13.35, 17.45 Сериал «Моя 
прекрасная няня» (1)

14.40, 19.50 Одна за всех
15.05, 20.15 Даешь моло-

дежь!
15.40, 02.05 У ТЕТа тато!
16.05, 02.30 Досвидос
16.40, 00.20 Вайфайтеры
19.15, 00.45 БарДак
21.15 Виталька
21.55, 01.10 Ка$та
22.20, 01.35 Рай, гудбай
23.00 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
23.25 Сериал «Потерян-

ная» 17 с. (2)

ТРК «УКРАИНА»
05.00, 05.20 Серебряный 

апельсин
06.00 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00 Утро с «Украиной»
09.25, 13.00, 22.00 Сериал 

«След» (1)
10.00, 20.00 Сериал «Спа-

сти босса» (1)
11.00, 21.00 Сериал «Кар-

пов» (1)
12.00 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.35, 03.10 Чистосердеч-

ное признание
16.00 Право на защиту
17.00, 19.00, 03.35 События
17.10, 03.50 События 

Спорт
17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

(1)
19.20, 03.55 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
23.00 Сериал «Супруги» (1)

01.00 Сериал «Жизнь 
как приговор. Второй 
сезон» (2)

01.45 Х/ф «Форсаж» (2)
04.35 Сериал «Дорожный 

патруль - 11» (1)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

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

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

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55 «Трансмиссия-но-
вости»

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

08.30 «Новости Киев-
щины»

09.20, 13.35, 14.20, 15.15 «5 
элемент»

10.10, 19.30, 02.10 «Время 
интервью»

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

13.10 «Налоговый 
дневник»

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

зор»
19.50, 02.30, 03.30, 04.30, 

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

Тайм»
22.00, 02.40 «Агрокон-

троль»
23.30, 00.25, 03.20 «CRIME 

NEWS»

НТН
05.50 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.50 Х/ф «Перехват» (1)
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00, 22.45 Сериал «CSI: 

Нью-Йорк - 8»
11.00 Сериал «NCIS: Лос-

Анджелес»
12.00 Сериал «Детективы»
12.30 Сериал «Журов - 2»
14.35, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
16.45, 19.00, 23.45, 02.10, 

04.30 «Свiдок»
17.00 Сериал «Гражданин 

начальник - 3»
21.45 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

00.15 Х/ф «Волк-чудовище» 
(3)

К1
06.30 «Утро на К1»
07.30 «Мультфильмы»
09.15, 13.05 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.10, 02.15 Сериал «Тайны 
Смолвиля»

15.00, 18.00 «Званый ужин»
16.00, 19.00 «Шопинг 

монстры»
17.00 «Дом на зависть 

всем»
20.00 «Большая разница»
22.00, 01.30 «Три сестры»
22.35, 01.50 «Штучки»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.35 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)

11 КАНАЛ
04.55 Сериал «Стройбатя»
05.45, 06.40 Очевидец.

Смешно до боли
06.35, 07.50 Подъем
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 01.05, 03.10 
канала

07.30 «Ваше право»
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.55 Сериал «Во-

ронины»
13.15, 14.25 Kids’ Time
13.20 Мультсериал «Бар-

боскины»
13.25 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

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

школа»
21.00 «Васильевский 

остров»
22.00 «Просто собака»
22.20 «Перевоплоще-

ние»
23.10 Свадьба будет по-

моему!
01.35 Сериал «Одна ночь 

любви»
02.25 Сериал «Последний 

аккорд»

03.40 Українцi Любов
04.15 Зима надiї

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 «Все будет хорошо!»
13.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»
14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Земский 

доктор»
18.30, 02.30 «Прямой 

эфир»
19.20 Сериал «Цвет 

черемухи»
21.05 Сериал «Собачья 

работа»
22.05 «Двое против 

Фантомаса. Де Фюнес - 
Кенигсон»

23.00 Сериал «Опера. Хро-
ники убойного отдела. 
Это шоу-бизнес»

23.50 «Городок»
00.40 Х/ф «Жизнь Клима 

Самгина». 1 с.

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

щение Мухтара-2». 
«Французская виза»

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-2». 1 с.
11.30 «До суда»
12.30, 02.25 «Суд при-

сяжных»
14.30 Сериал «Гончие-3». 

Фильм первый «Брат-
ство народов» 1 ч., 2 
часть

17.30, 01.20 «Прокурор-
ская проверка»

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

19.25 Сериал «Пятницкий. 
Глава вторая». «Пред-
ложение», «Право на 
счастье»

21.15 «Сегодня. Итоги»
21.40 Сериал «Брат за 

брата-2». 1, 2 с.
23.30 Сериал «Адрена-

лин». 5, 6 с.
03.25 «Смотр «

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Жить здорово!»
10.25 «Контрольная 

закупка»
10.55, 04.05 «Модный 

приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Х/ф «Взрослые дети»
16.55, 01.45 Сериал «Не-

равный брак»
18.40 «Давай поженимся!»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Круиз»
23.45 «Вечерний Ургант»
00.25 Ночные новости
00.40 «Обитель лжи»
01.15 «Калифрения». 

Новые серии

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
01.00, 05.05 Телеканал 

«Доброе утро»
05.00, 08.00, 11.00, 23.00 

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

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

стить
11.30 Х/ф «Позови меня в 

даль светлую»
13.10 Сериал «Неравный 

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

«Круиз»
19.20 «Вечерний Ургант»
19.55 Ночные новости
20.10 «Городские пижо-

ны». «Обитель лжи»
20.40 «Калифрения»
21.10 Х/ф «Девять дней 

одного года»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 

новости»
07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Жених для 

Барби». 1 с.
10.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«Последняя смена»

11.00 «Германия за не-
делю»

11.30 «Американский 
ликбез» «Первые штаты 
Америки. Коннектикут»

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

мнение»
16.00, 02.00 Сериал «Же-

них для Барби». 2 с.
18.00, 04.00 «Обложка»
19.00 «Большой дозор»
20.00, 05.00 Сериал «След 

оборотня». 6 с.
21.00, 03.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«За мной последний 
танец»

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Ищи ветра...»

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 

Про выборы
09.25 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.10, 16.30 Вокруг света
11.00 Цивилизация. 

Нобелевские лауреаты. 
Прохоров А.М., Басов 
Н.Г

14.30 Знак восклицания с 
Артемом Шевченко

15.00 «Тендер News» с На-
тальей Седлецкой

15.30 Альбертэйнштейн
17.30 Цивилизация. 

Нобелевские лауреаты. 
Михаил Горбачев

21.00 Музыка для 
взрослых

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.35 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»
08.20 Петровка, 38. 16+
08.40, 03.05 «Врачи» Ток-

шоу 12+
09.30, 12.30, 15.30, 17.50 

События
09.45 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине»
11.40 «Pro жизнь» Ток-шоу 

16+
12.45 Деловая Москва
13.10 Петровка, 38, 15.55 

16+
13.30 М/ф «Ну, погоди!»
13.40 «Треугольник» 16+
14.30 Сериал «Тихий 

центр» 12+
16.15 «Барышня и кули-

нар» 6+
16.45 «Право голоса» 16+
18.15 Док.фильм «Сте-

кляшка за миллион» 
16+

19.55 Сериал «Зоя» 16+
22.00 События 25-й час
22.35 «Еще не поздно» 12+
23.45 Сериал «Мисс 

Фишер» 16+
01.55 Док.фильм «Какую 

рыбу мы едим» 16+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
06.00 Советские муль-

тфильмы
09.00, 15.30 Док.фильм 

о Кино
11.30, 17.30 Сериал «Ста-

лин. Live»
12.20, 18.30 Сериал «Дети 

Арбата»
14.20 Х/ф «Прости»
20.30 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс»
22.00 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...»
23.30 Х/ф «Инспектор ГАИ»
01.00 Х/ф «Разные судьбы»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Комедия 

«Ты во мне» 12+
09.35, 17.35, 01.35 Драма 

«Доктор Живаго» 12+
10.30, 18.30, 02.30 Мело-

драма «Пианино» 16+
12.35, 20.35, 04.35 Драма 

«Человек, который 
любит» 16+

14.20, 22.20, 06.20 Драма 
«Комнаты смерти. 
Комбинация белого 
коня» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
04.00, 08.00, 12.00 Х/ф 

«Фантазеры»
05.05, 09.05, 13.05 М/ф 

«Ушастик и его друзья». 
1 с.. «Ушастик». «Сбор-
ник мультфильмов»

06.00 М/ф «Небесные тан-
цоры». 12, 10.00 с.. М/ф 
«Пес и кот». М/ф «День 
чудесный»

07.00, 11.00 М/ф «Уроки 
тетушки совы. Уроки 
доброты». 1-3 с.. «Сбор-
ник мультфильмов»

14.00 Х/ф «Волны черного 
моря». 1 с.. «Белеет 
парус одинокий»

15.10 М/ф «Ушастик и 
его друзья». 2 с.. 
«Когда медвежонок 
проснется». «Сборник 
мультфильмов»

16.00 М/ф «Небесные 
танцоры». 13 с.. М/ф 
«Али-баба и сорок раз-
бойников»

17.00 М/ф «Уроки тетушки 
совы. Уроки доброты». 
4-6 с.. М/ф «Петушок-
золотой гребешок»

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Возвращение 

Максима»
08.00 Х/ф «Шоу-бой»
10.00 Х/ф «Концерт для 

крысы»
12.00 Х/ф «Дума про козака 

Голоту»
13.30 Х/ф «Соперницы»
15.00 Х/ф «Ни пуха, ни 

пера»
16.30 Х/ф «Без права на 

провал»
18.00 Х/ф «Последний 

дюйм»
20.00 Х/ф «Сэнит зон»
22.00 Х/ф «Ночь греш-

ников»
00.00 Х/ф «Горожане»
01.30 Х/ф «Постарайся 

остаться живым»

КИНОКЛУБ
05.10 Х/ф «Ларго Винч 2: 

Заговор в Бирме» 16+
07.10 Х/ф «Семейный за-

говор» 16+
09.10, 01.20 Х/ф «Пробуж-

дение» 6+
11.00, 03.00 Х/ф «Спартак» 

12+ 2 серии
14.20 Х/ф «Сука-любовь» 

18+
17.00 Х/ф «Я объявляю 

войну» 16+
19.00 Х/ф «Американский 

ниндзя» 16+
21.00 Х/ф «Туринская 

лошадь» 12+
23.35 Х/ф «Сопровождаю-

щий» 12+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «...Так жить можно!» 

12+
05.00, 14.00, 20.00 «Рож-

денные в СССР» 12+
06.00 «Кино нашего дет-

ства» 12+
07.00 «После спектакля» 

12+
08.15 «Солнце в авоське» 

12+
09.30 «Мелодии и ритмы 

Кубы» 12+
10.00 «Будильник» 0+
10.50 Док.фильм «Секрет 

Виктора Санеева» 12+
11.20 «Адрес песен - 

молодость». Фестиваль 
молодежной песни 12+

12.40, 17.20 Телевизионная 
повесть «День за днем» 
12+

15.00 «100, 21.00 ролей 
Ролана Быкова» 12+

16.00 «В мире животных» 
6+

16.45 «Пока все дома» 12+
18.25 «Это было, было...» В. 

Козин 12+
18.50 Праздничный «Го-

лубой огонек» 12+
22.00 «До и после ...» 12+
23.15 «Голубой огонек» 

12+
00.30 Док.фильм «Сергей 

Бондарчук» 12+
01.30 «Утренняя почта» 

12+
02.00 «А ну-ка, дедуш-

ки!»16+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Не ссорь-

тесь, девочки!». 6 с.
19.00 Сериал «Версия». 

11 с. «Контрольный 
выстрел», 1 часть

20.00 Сериал «Гончие». 4 
с. «Гонка за лидером», 
4 часть

21.00 Сериал «Соль 
земли». 1 с.

22.30 Сериал «Соль 
земли». 2 с.

00.00 Сериал «Не ссорь-
тесь, девочки!». 7 с.

01.00 Сериал «Версия». 
12 с. «Контрольный 
выстрел», 2 часть

02.00 Сериал «Гончие». 
5 с. «Женская доля», 
1 часть

TV 1000
02.00 Комедия «Клуб 

первых жен»
04.00 Комедия «Дамский 

угодник»
06.00 Боевик «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц»

07.50 Боевик «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц - Колыбель 
жизни»

10.00 Драма «Яркая 
звезда»

12.20 Комедия «На трез-
вую голову»

14.30 Драма «Черная 
cмерть»

16.20 Криминальное ки-
но «Мечта Кассандры»

18.15, 00.10 Боевик «Боль-
шой Стэн»

20.20 Комедия «Гринберг»
22.30 Комедия «Стэпфорд-

ские жены»

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.00, 07.20 Мультсериал 

«Бен-10. Инопланетная 
сверхсила» (1)

08.00, 18.00 Сериал «Опер-
группа» (1)

09.00, 21.00 Новости 2+2
09.25, 21.25 Проспорт
09.30 ГАИ. Дорожные 

войны
10.05 Штопор. Улётное 

видео по-русски
10.25, 20.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински-3»
11.05 «Месть природы»
11.55 Секретные террито-

рии. «Цивилизации до-
ледникового периода»

13.00, 14.00 Сериал «Сол-
даты-6» (1)

15.00, 19.00 Сериал «Есте-
ственный отбор» (1)

16.00, 17.00 Сериал «Стра-
ховщики» (1)

20.35 «ДжеДАИ»
21.30 4 матч-день. Лига 

Чемпионов УЕФА. Реал 
- Дортмунд. Прямая 
трансляция

23.40 Про Лигу Чемпионов 
+ обзор игрового дня

TV1000 ACTION
03.00 Боевик «Черепашки-

ниндзя»
04.40 Криминальное 

кино «Парк Горького»
07.00 Криминальное 

кино «Гангстер»
09.15 Боевик «Универсаль-

ный агент»
11.00 Комедия «Пришель-

цы-завоеватели»
13.00 Комедия «Фокус-

ники»
15.00 Боевик «Неоспори-

мый 3»
17.00 Мелодрама «Не-

уловимый»
19.00 Драма «Бешеный 

бык»
21.15 Боевик «Соломон 

Кейн»
23.00 Мягкая эротика 

«Анархия»
00.30 Мягкая эротика 

«Ангельские глазки»

ДОМ КИНО
02.00 Х/ф «Ялта-45» 16+
05.15, 07.10, 16.00, 17.50, 

01.55 «Окно в кино»
05.20 Сериал «Апостол», 

7 с. 16+
06.15 Сериал «Папаши», 

12 с.
07.15 Х/ф «Счастливый 

билет», 1-2 с. 16+
09.00 Х/ф «Однажды 

осенью» 12+
09.45 Х/ф «Два дня» 12+
11.20 Х/ф «Табор уходит в 

небо» 16+
13.00 Х/ф «Рейдер» 16+
14.35 Х/ф «Любить по-

русски» 16+
16.05 Сериал «Апостол», 

8 с. 16+
17.00 Сериал «Папаши», 13, 

01.00 с.
17.55 Х/ф «Кремень», 1-2 

с. 16+
19.35 Х/ф «Будьте моим 

мужем»
21.00 Х/ф «Бабло» 18+
22.35 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова»
00.00 Х/ф «Шведская 

спичка»

ГУМОР ТБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Учитель 

танцев» 2 с.
07.00, 08.00, 17.10 Ржаники
07.30, 19.30 «Милицейская 

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «Если ве-

рить Лопотухину» 1 с.
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Макс 

Мински и я»
21.15 Комедия «12 сту-

льев» 2 с.

MAXXI-TV
06.30, 19.30 Йога
07.15, 18.55 Союзмуль-

тфильм
07.35 «Сбросим лишнее»
07.55, 14.50 «Создано при-

родой»
08.35, 19.10 «Все про все»
08.45, 15.20 «Восточные 

танцы»
09.45, 00.10 MaxxiМузыка
10.00, 16.00 «Кухня на 

шпильках»
10.45 «Мама в большом 

городе»
11.20 «Время для себя»
12.00, 22.10 Х/ф «Забытая 

мелодия для флейты»
14.00, 15.55, 21.25 «Выдаю-

щиеся мужчины»
20.05 «Буду Артистом!»
20.45 Джунгли шоу-

бизнеса
21.30 «Сейшн»

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 09:45 Юные экс-
перты

09:45 – 10:00 Путеше-
ствия 

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, 6 листопада
Cхід 6.58 Захід 16.25
Тривалість дня 9.27

Схід 22.49 
Захід 12.35

ЛевАфанасій



15•ЧЕРВОНИЙ ГІРНИК• СЕРЕДА, 31 ЖОВТНЯ 2012 РОКУ

Телебачення

Купуйте газету «Червоний гірник» в кіосках «Друк», «Преса-М», поштових відділеннях «Укрпошти»

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

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, 22.45, 
23.20 Погода

06.25, 07.20 Заголовки
06.30 Православный 

календарь
06.35, 07.40 Тема дня
06.45 Мультфильм
06.55, 07.30 Глас народа
07.25 Страна on line
07.35 Эра бизнеса
07.50 Финансовые советы
08.20, 00.40 Между строк
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.05, 11.55, 20.55 Офици-

альная хроника
09.15, 04.20 Свет
09.35 Правительство на 

связи с гражданами
10.00 Ток-шоу «Легко быть 

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

мир
12.15 Украинская песня
12.50 Х/ф «Аленький 

цветочек»
14.00 Футзал. Чемпионат 

мира. Коста-Рика - 
Украина. В ПЕРЕРЫВЕ:

14.40, 18.20, 01.20 Новости 
(с сурдопереводом)

14.55, 05.50 Деловой мир. 
Агросектор

15.40 Сериал «Клеймо» 3с
16.30 Сериал «Агент осо-

бого назначения» 5,6с
19.00 Фестиваль песни и 

юмора в Коблево
20.20 «Время рекой плы-

вет». К 60-летию Н.а. 
Украины Н.Гнатюка

20.50 Мегалот
21.25 Мир спорта
21.40 Шутка с Ю.Гальцевым 

и С.Дроботенко
22.50 Суперлото, Тройка, 

Кено
23.00, 01.00 Итоги
23.25 От первого лица
23.50 Х/ф «Мужская рабо-

та-2». 6 с.

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 00.00 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

10.00 «Шесть кадров»
10.25, 17.10 Сериал 

«Величественные века. 
Роксолана» (1)

12.45 «Снимите это не-
медленно»

13.45 «Полное перевопло-
щение. Дом за неделю»

14.45, 01.50 «Не ври 
мне - 3»

15.45, 01.55 «Семейные 
драмы»

16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «Джентльменский 

набор»
23.00 «Деньги»
00.15, 03.30 Сериал «По-

лиция Гаваев» (2)

ИНТЕР
05.35, 23.10 Сериал «На-

ружное наблюдение»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30, 20.40, 03.40 «Спорт в 

Подробностях»
09.10 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара»
11.00 Программа «До 

суда»
12.30 «Знак качества»
12.55 «Судебные дела»
13.55 Док.сериал «След-

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

15.50 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей 11»

18.10 Сериал «Крови-
нушка»

19.05 Программа «О 
жизни»

20.00, 03.00 «Подроб-
ности»

20.30, 03.30 «Подробности. 
Неформат»

21.00 Сериал «Охота на 
Гауляйтера»

01.05 «Парк автомобиль-
ного периода»

ICTV
05.15 Служба розыска 

детей
05.20, 06.50, 01.55, 03.10 

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

факты
06.55, 09.25, 12.55, 19.25, 

01.50 Спорт
07.05 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Несекретные файлы
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.30, 00.55 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.30 Сериал «Агент 

национальной безопас-
ности»

12.45 Факты. День
13.05, 22.30 Сериал «Про-

курорская проверка»
14.15, 20.15 Сериал «Шеф»
18.45 Факты. Вечер
23.40 Факты. Итоги дня
23.55 Сериал «Расплата»

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Контакт»
07.45, 18.15 «В гостях у 

Ладика и Маши»
08.00, 16.45 Док.сериал 

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

суждалки»
09.55 «Шаг навстречу»
10.00 «Мiський роман»
10.30, 00.00 Док.сериал 

«Антропологiя»
11.30 «Магия природы»
12.00 «Резонанс»
12.15 «Зооквартал»
12.45 «Близкие Путеше-

ствия»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
14.05 «Интеркласс»
14.20 «Косметичка»
15.15 Х/ф «Лётчики» 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.сериал 

«Дивовижний свiт 
автомобiлiв»

00.50 Док.сериал «Мир 
животных»

НОВЫЙ КАНАЛ
04.55 Сериал «Стройбатя»
05.45, 06.40 Очевидец. 

Смешно до боли
06.35, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.25 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 01.45 

Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.55, 21.00 Сериал 

«Воронины»
13.15, 14.25 Kids Time
13.20 Мультсериал «Бар-

боскины»
13.25 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

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

портер
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

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

детей

СТБ
05.40 «Чужие ошибки. 

Карнавальная ночь»
06.25, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.10, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.50 «Фермер ищет 

жену-2»
11.40 Х/ф «Доченька 

моя» (1)
13.40 «Битва экстрасенсов. 

Черные и белые»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00, 22.40 «Мастер-

Шеф-2»
00.35 Сериал «Доктор 

Хаус» (1)

ТОНИС
06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00, 04.25 Служба 
новостей «Социальный 
пульс»

06.30, 17.50 Отдел кадров
06.50, 18.50, 21.30 Эконо-

мический пульс
06.55, 15.15, 16.30, 17.45, 

18.55, 21.35 Погода
07.00 Утреннее espresso
09.00, 19.00 Сериал «Сума-

сбродка» (1)
10.00, 16.50, 02.40 Алло, 

доктор!
11.15 Х/ф «Берег его 

жизни» 1 с.
14.00 Социальный статус : 

ваши льготы
15.30 Дикая Америка
16.00, 03.25 Страна со-

ветов
20.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
21.40, 05.20 Трус, Балбес, 

Бывалый и другие. 
Юрий Никулин

22.30 Кинофан: Х/ф «Тем-
ная сторона солнца» (2)

00.40, 03.55 Амурные 
мелодии (3)

ТЕТ
06.00, 12.55 Сериал «Кто в 

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

и Стич» (1)
08.40 Мультсериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка» (1)

09.00 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 71 с. (1)

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

11.00 Сериал «Беверли 
Хиллс 90210. Новое 
поколение» 91 с. (1)

11.55, 18.50 Богиня 
шопинга

12.30, 17.05 Маша и 
модели 2

13.35, 17.45 Сериал «Моя 
прекрасная няня» (1)

14.40, 19.50 Одна за всех
15.05, 20.15 Даешь моло-

дежь!
15.40, 02.05 У ТЕТа тато!
16.05, 02.30 Досвидос
16.40, 00.20 Вайфайтеры
19.15, 00.45 БарДак
21.15 Виталька
21.55, 01.10 Ка$та
22.20, 01.35 Рай, гудбай
23.00 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
23.25 Сериал «Потерян-

ная» 18 с. (2)
02.55 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00 Утро с «Украиной»
09.25, 13.00 Сериал 

«След» (1)
10.00, 20.00 Сериал «Спа-

сти босса» (1)
11.00 Сериал «Карпов» (1)
12.00, 04.25 Ток-шоу 

«Пусть говорят»
15.35 Чистосердечное 

признание
16.00 Право на защиту
17.00, 19.00, 03.25 События
17.10, 03.40 События 

Спорт
17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

(1)
19.20, 03.45 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
21.00 Сериал «Интерны» 

(1)
21.30 Футбол. Лига Чем-

пионов УЕФА. «Челси» 
(Англия) - «Шахтер» 
(Украина)

23.50 Сериал «Супруги» (1)
00.50 Сериал «Жизнь 

как приговор. Второй 
сезон» (2)

01.35 Х/ф «Морпехи» (2)
05.15 Серебряный 

апельсин

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

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

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

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

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

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

08.30 «Хроника дня
09.20, 13.20, 14.20 «5 

элемент»
10.10, 19.30, 02.10 «Время 

интервью»
11.10, 12.10, 20.10, 21.10, 

01.00, 05.00 «Время. 
Итоги дня»

15.15 «Здоровые исто-
рии»

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

троль»
19.50, 02.30, 03.30, 04.30, 

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

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

NEWS»

НТН
05.55 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.55 Х/ф «Расследование» 

(1)
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00, 22.45 Сериал «CSI: 

Нью-Йорк - 8»
11.00 Сериал «NCIS: Лос-

Анджелес»
12.00 Сериал «Детективы»
12.30 Сериал «Журов - 2»
14.35, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
16.45, 19.00, 23.45, 01.55, 

04.25 «Свiдок»
17.00 Сериал «Гражданин 

начальник - 3»
21.45 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

00.15 Х/ф «Хищник Юрско-
го периода» (2)

02.25 «Речовий доказ»
03.25 «Агенты влияния»
04.55 «Уроки тетушки 

Совы»
05.20 «Правда жизни»

К1
06.30 «Утро на К1»
07.30 «Мультфильмы»
09.15, 13.05 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.10, 01.30 Сериал «Тайны 
Смолвиля»

15.00, 18.00 «Званый ужин»
16.00, 19.00 «Шопинг 

монстры»
17.00 «Дом на зависть 

всем»
20.00 «Большая разница»
22.00 «Три сестры»
22.35 «Штучки»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.35 Сериал «Отчаянные 

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

11 КАНАЛ
04.55 Сериал «Стройбатя»
05.45 Очевидец.Смешно 

до боли
06.35, 07.40 Подъем
06.50, 20.50 «STREET 

STYLE»
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 01.25, 03.30 
канала

09.00, 16.55 Сериал «Не 
родись красивой»

09.55, 17.55 Сериал «Во-
ронины»

13.15, 14.25 Kids’ Time
13.20 Мультсериал «Бар-

боскины»
13.25 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

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

школа»
21.00 «Автострасти с 

Ларисой Максименко
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
22.20 «Мой новый дресс-

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

детей
01.55 Сериал «Одна ночь 

любви»
02.45 Сериал «Последний 

аккорд»
04.00 Третя влада
04.25 Зона ночi Культура
04.30 Невгамовний 

Пантелеймон

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Утро России»

08.05 Сериал «Опера. Хро-
ники убойного отдела. 
Это шоу-бизнес»

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 «Все будет хорошо!»
13.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»
14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Земский 

доктор»
18.30, 02.30 «Прямой 

эфир»
19.20 Сериал «Цвет 

черемухи»
21.05 Сериал «Собачья 

работа»
22.05 «Революция, кото-

рую никто не заметил. 
25 октября»

23.00 Сериал «Опера. Хро-
ники убойного отдела. 
Черный чулок»

23.55 «Вести+»
00.10 «Честный детектив»
00.45 Х/ф «Жизнь Клима 

Самгина». 2 с.
02.15 Вести.ru

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

щение Мухтара-2». 
«Благие намерения»

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

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
«Сегодня»

08.25 «Квартирный 
вопрос»

09.25 «Золотая пыль»
10.00 Сериал «Эра стрель-

ца-2». 2 с.
11.30 «До суда»
12.30, 02.25 «Суд при-

сяжных»
14.30 Сериал «Гончие-3». 

Фильм первый. 
«Братство народов» 3 
ч., 4 часть

17.30, 01.20 «Прокурор-
ская проверка»

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

19.25 Сериал «Пятницкий. 
Глава вторая». «Со-
товый», «Возвращение 
Агапова»

21.15 «Сегодня. Итоги»
21.40 Сериал «Брат за 

брата-2». 3, 4 с.
23.30 Сериал «Адрена-

лин». 7, 8 с.
03.25 «Главная дорога»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Жить здорово!»
10.25 «Контрольная 

закупка»
10.55, 04.05 «Модный 

приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Федеральный 

судья»
16.10 «Малахов+»
17.00, 02.10 Сериал «Не-

равный брак»
18.40, 03.05 «Давай по-

женимся!»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Круиз»
23.50 «Вечерний Ургант»
00.25 Ночные новости
00.40 Х/ф «Маленький ги-

гант большого секса»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
01.00, 05.05 Телеканал 

«Доброе утро»
05.00, 08.00, 11.00, 23.00 

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

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

стить
11.30 Федеральный судья
12.20 Малахов +
13.10 Сериал «Неравный 

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

«Круиз»
19.20 «Вечерний Ургант»
19.55 Ночные новости
20.10 «Городские 

пижоны». «Белый во-
ротничок»

20.55 Х/ф «28 дней спустя»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Жених для 

Барби». 2 с.
10.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«За мной последний 
танец»

11.00 «Израиль за не-
делю»

12.00 «Большой дозор»
13.00 Х/ф «Ищи ветра...»
15.00, 17.00, 01.00 «Особое 

мнение»
16.00, 02.00 Сериал «Же-

них для Барби». 3 с.
18.00, 04.00 «Ищем выход»
19.00 «В круге света»
20.00, 05.00 Сериал «След 

оборотня». 7 с.
21.00, 03.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«Законник»

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Диалог с про-

должением»

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 

Про выборы
10.10, 16.30 Вокруг света
11.00 Цивилизация. 

Нобелевские лауреаты. 
Михаил Горбачев

14.30 Музыка для 
взрослых

17.30 Цивилизация. 
Нобелевские лауреаты. 
Алфизик Алферов

21.00 Политклуб Виталия 
Портникова

01.00 Алло алло
02.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
02.30 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
03.00 Альбертэйнштейн
04.30 Х/ф «Роза» (1)

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.35 Х/ф «Действуй по 

обстановке!» 6+
08.00 Москва. Красная 

площадь. Торжествен-
ный марш в честь Пер-
вой Победы. Прямая 
трансляция

08.40, 09.45 Х/ф «Сильные 
духом»

09.30, 12.30, 15.30, 17.50 
События

12.45 Деловая Москва
13.10 Петровка, 38, 15.55 

16+
13.30 М/ф «Наш друг 

Пишичитай»
13.40 «Треугольник» 16+
14.30 Сериал «Тихий 

центр» 12+
16.15 «Приглашает Борис 

Ноткин» 12+
16.45 «Право голоса» 16+
18.15 «Русский вопрос» 

12+
19.05 «Доказательства 

вины. Лекарство от 
всего» 16+

19.55 Сериал «Зоя» 16+
22.00 События 25-й час
22.35 «Еще не поздно» 12+
23.40 Х/ф «Зорро» 6+
01.55 Док.фильм «Война с 

тарифами» 16+
03.05 «Хроники москов-

ского быта. Прощание 
эпохи застоя» 12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
06.00 Советские муль-

тфильмы
09.00, 15.30 Док.фильм 

о Кино
11.30, 17.30 Сериал «Ста-

лин. Live»
12.20, 18.30 Сериал «Дети 

Арбата»
14.20 Х/ф «Инспектор ГАИ»
20.30 Х/ф «Мужские 

тревоги»
23.30 Х/ф «Плюмбум, или 

опасная игра»
01.00 Х/ф «Прости»
02.30 Киноляпы
03.30 Саундтреки
04.30 Кинотрейлеры

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Детек-

тив «Комиссар Мегрэ. 
Игры с тенью» 12+

09.40, 17.40, 01.40 Драма 
«Доктор Живаго» 12+

10.35, 18.35, 02.35 Мело-
драма «Звонок ангелу» 
16+

12.35, 20.35, 04.35 Комедия 
«После прочтения 
сжечь» 16+

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

ДЕТСКИЙ МИР
04.00, 08.00, 12.00 Х/ф 

«Волны черного моря». 
1 с.. «Белеет парус 
одинокий»

05.10, 09.10, 13.10 М/ф 
«Ушастик и его друзья». 
2 с.. «Когда медвежонок 
проснется». «Сборник 
мультфильмов»

06.00 М/ф «Небесные 
танцоры». 13, 10.00 с.. 

М/ф «Али-баба и сорок 
разбойников»

07.00, 11.00 М/ф «Уроки 
тетушки совы. Уроки 
доброты». 4-6 с.. «Сбор-
ник мультфильмов»

14.00 Х/ф «Волны черного 
моря». 2 с.. «Белеет 
парус одинокий»

15.10 М/ф «Ушастик и его 
друзья». 3 с.. «Ушастик 
и его друзья». «Сборник 
мультфильмов»

16.00 М/ф «Небесные тан-
цоры». 14 с.. М/ф «Кто 
самый сильный». М/ф 
«Сказка за сказкой»

17.00 М/ф «Уроки тетушки 
совы. Уроки доброты». 
7-9 с.. М/ф «Жил-был 
пес»

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Последний 

дюйм»
08.00 Х/ф «Сэнит зон»
10.00 Х/ф «Ночь греш-

ников»
12.00 Х/ф «Горожане»
13.30 Х/ф «Постарайся 

остаться живым»
15.00 Х/ф «Подкидыш»
16.30 Х/ф «Никто не за-

менит тебя»
18.00 Х/ф «Человек с 

ружьем»
20.00 Х/ф «Гамбринус»
22.00 Х/ф «Маленькие 

человечки Большевист-
ского переулка или 
Хочу пива»

00.00 Х/ф «Девушка спешит 
на свидание»

01.30 Х/ф «Болевой прием»
03.00 Х/ф «Мальчики»
04.30 Х/ф «Московская 

любовь»

КИНОКЛУБ
06.10 Х/ф «Сука-любовь» 

18+
09.00, 01.15 Х/ф «Я объ-

являю войну» 16+
11.00, 03.00 Х/ф «Туринская 

лошадь» 12+
13.40 Х/ф «Американский 

ниндзя» 16+
15.20 Х/ф «Сопровождаю-

щий» 12+
17.10 Х/ф «День саранчи» 

18+
19.40 Х/ф «Предел контро-

ля» 16+
21.40 Х/ф «Похищенная» 

16+
23.20 Х/ф «Дружбаны» 16+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Будильник» 0+
04.50 Док.фильм «Секрет 

Виктора Санеева» 12+
05.20 «Адрес песен - моло-

дость» 12+
06.40, 11.20 Телевизионная 

повесть «День за днем» 
12+

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

09.00 «100, 15.00 ролей 
Ролана Быкова» 12+

10.00 «В мире животных» 
6+

10.45 «Пока все дома» 12+
12.25 «Это было, было...» В. 

Козин 12+
12.50 Праздничный «Го-

лубой огонек» 12+
16.00 «Назад в СССР» 12+
17.10 Фильм-спектакль 

«Ревизор» 12+
19.00 «Музыкальная 

карусель» 12+
21.00 «Мы помним ваши 

лица» 12+
22.00 «...Так жить можно!» 

12+
00.00 «Кино нашего дет-

ства» 12+
01.00 «После спектакля» 

12+
02.15 «Солнце в авоське» 

12+
03.30 «Мелодии и ритмы 

Кубы» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Не ссорь-

тесь, девочки!». 7 с.
19.00 Сериал «Версия». 

12 с. «Контрольный 
выстрел», 2 часть

20.00 Сериал «Гончие». 
5 с. «Женская доля», 
1 часть

21.00 Сериал «Соль 
земли». 2 с.

22.30 Сериал «Соль 
земли». 3 с.

00.00 Сериал «Не ссорь-
тесь, девочки!». 8 с.

01.00 Сериал «Версия-2». 
1 с. «Скелет из шкафа», 
1 часть

TV 1000
02.00 Драма «Песни о 

любви»
04.20 Комедия «Стэпфорд-

ские жены»
06.00 Комедия «На трез-

вую голову»
08.05 Драма «Черная 

cмерть»
09.55 Криминальное ки-

но «Мечта Кассандры»
11.50 Боевик «Цена 

страха»
14.00 Боевик «Зона вы-

садки»
15.50 Комедия «Форрест 

Гамп»
18.20, 00.10 Комедия 

«Большая ночь»
20.15 Драма «Гражданский 

иск»
22.15 Боевик «Конго»

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.00, 07.20 Мультсериал 

«Бен-10. Инопланетная 
сверхсила» (1)

08.00, 18.00 Сериал «Опер-
группа» (1)

09.00, 21.00 Новости 2+2
09.25, 21.25 Проспорт
09.30 ГАИ. Дорожные 

войны
10.05 Штопор. Улётное 

видео по-русски
10.25, 20.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински-3»
11.05 «ДжеДАИ»
11.55 Секретные террито-

рии. «Копье Лонгина»
13.00, 14.00 Сериал «Сол-

даты-6» (1)
15.00, 19.00 Сериал «Есте-

ственный отбор» (1)
16.00, 17.00 Сериал «Стра-

ховщики» (1)
20.35 «Облом UA»
21.30 Х/ф «Хитмэн» (2)
23.20 Х/ф «Мститель» (2)
01.25 Х/ф «Нация при-

шельцев-3. Темный 
горизонт» (2)

04.10, 04.35 Сумасшедшая 
скрытая камера

TV1000 ACTION
03.00 Комедия «Пришель-

цы-завоеватели»
05.00 Драма «Заключен-

ные»
06.40 Боевик «Взвод»
09.00 Комедия «Фокус-

ники»
11.00 Боевик «Неоспори-

мый 3»
13.00 Мелодрама «Не-

уловимый»
14.40 Драма «Бешеный 

бык»
17.00 Триллер «Дурное 

влияние»
19.00 Комедия «Зомби по 

имени Фидо»
20.50 Фильм ужасов «Жиз-

ненная сила»
23.00 Мягкая эротика 

«Ангельские глазки»
00.30 Мягкая эротика 

«Знакомство вслепую»

ДОМ КИНО
02.00 Х/ф «Азазель» 16+
05.15, 16.00, 17.50, 01.55 

«Окно в кино»
05.20 Сериал «Апостол», 

8 с. 16+
06.15 Сериал «Папаши», 

13 с.
07.10 Х/ф «Счастливый 

билет», 3-4 с. 16+
09.00 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки»
10.35 Х/ф «Про Любоff» 16+
12.25 Х/ф «Мелочи жизни», 

Х/ф «Чародеи»
16.05 Сериал «Апостол», 

9 с. 16+
17.00 Сериал «Папаши», 14, 

01.00 с.
17.55 Х/ф «Кремень», 

закл. 16+
19.35 Х/ф «Огни притона» 

18+
21.25 Х/ф «Трактир на 

Пятницкой» 12+
22.55 Х/ф «Муж и дочь 

Тамары Александров-
ны» 12+

00.40 Х/ф «Удача»

ГУМОР ТБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Кубанские 

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

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «Если ве-

рить Лопотухину» 2 с.
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Феномен»
21.15 Комедия «12 сту-

льев» 3 с.

MAXXI-TV
06.30, 19.30 Йога
07.15, 18.55 Союзмуль-

тфильм
07.35 «Сбросим лишнее»
07.55, 14.50 «Создано при-

родой»
08.35, 19.10, 21.25 «Все 

про все»
08.45, 15.20 «Восточные 

танцы»
09.45, 00.10 MaxxiМузыка
10.00, 16.00, 21.30 «Кухня 

на шпильках»
10.45, 20.05 «Буду Арти-

стом!»
11.20 Что такое хорошо и 

что такое плохо?
12.00 Х/ф «Забытая мело-

дия для флейты»
14.00, 15.55 «Выдающиеся 

мужчины»
20.45 «Женские откро-

вения»
22.10 Х/ф «Странная 

женщина»

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, 7 листопада
Cхід 6.59 Захід 16.23
Тривалість дня 9.24

Схід 23.58 Захід 13.01
Остання чверть

ЛевАнастасій
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.00 

Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 

23.15, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 09.30, 
12.15, 15.30, 23.20 
Погода

06.25, 07.20 Заголовки
06.30 Православный 

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

альная хроника
09.40 Книга.ua
10.00 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
10.40 Док.фильм «Пара-

лимпиада: из первых 
уст»

11.10 Здоровье
12.10, 18.45, 21.30 Деловой 

мир
12.25 Аудиенция. Страны 

от А до Я
12.50 Шаг к звездам
13.30 Х/ф «Зимнее утро»
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

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

Агросектор
15.40 Сериал «Клеймо» 4с
16.30 Сериал «Агент осо-

бого назначения» 7,8с
19.00 Концертная про-

грамма «Мелодия двух 
сердец»

21.25 Мир спорта
21.40, 04.15 Опыт
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00, 01.00 Итоги
23.25 От первого лица
23.50 Х/ф «Мужская рабо-

та-2». 7 с.
01.45 Телеакадемия
02.45 Сериал «Дом» 18с
05.30 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, 01.45 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

10.00 «Шесть кадров»
10.35, 17.10 Сериал 

«Величественные века. 
Роксолана» (1)

12.45 «Снимите это не-
медленно»

13.45 «Полное перевопло-
щение. Дом за неделю»

14.45, 02.00 «Не ври 
мне - 3»

15.45, 02.50 «Семейные 
мелодрамы - 2»

16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «Четыре свадьбы 

- 2»
21.45 «Давай, до свида-

ния»
23.15, 03.35 Сериал «По-

лиция Гаваев» (2)
00.55 «Деньги»

ИНТЕР
05.35, 00.15 Сериал «На-

ружное наблюдение»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30, 20.40, 04.05 «Спорт в 

Подробностях»
09.10 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара»
11.00 Программа «До 

суда»
12.30, 05.00 «Знак каче-

ства»
12.55 «Судебные дела»
13.55 Док.сериал «След-

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

15.50 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей 11»

18.10 Сериал «Крови-
нушка»

19.05 Программа «О 

жизни»
20.00, 03.25 «Подроб-

ности»
20.30, 03.55 «Подробности. 

Неформат»
21.00 Сериал «Охота на 

Гауляйтера»
01.55 Х/ф «Тихий омут»
04.10 «Телевизионная 

служба розыска детей»
04.15 Док.сериал «Жад-

ность I»

ICTV
05.20, 06.50, 01.55, 03.10 

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

факты
06.55, 09.25, 12.55, 19.25, 

01.50 Спорт
07.05 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Максимум в Украине
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.30, 00.55 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.30 Сериал «Агент 

национальной безопас-
ности»

12.45 Факты. День
13.05, 22.30 Сериал «Про-

курорская проверка»
14.15, 20.15 Сериал «Шеф»
18.45 Факты. Вечер
23.40 Факты. Итоги дня
23.55 Сериал «Расплата»
02.00 Сериал «Кости-5»
03.15 Чудо-люди

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, 00.00 Док.сериал 

«Антропологiя»
11.40 «Магия природы»
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 «Кутузов» 1 

категория
17.00 «Интеркласс»
17.15 «Близкие Путеше-

ствия»
17.30 Док.сериал
18.10, 23.05 Погода
18.30, 02.00 Док.сериал 

«Этот загадочный мир»
19.25 «Перчинка»
20.05 «Епiзоди колиш-

нього»
20.15 «Афиша»
20.20 «На землi на рiднiй...»
21.15 «Чистий четвер»
21.30 Док.фильм «Чому 

дзвонять колокола?»
22.00 «Книжная полка»
23.10 Док.сериал 

«Дивовижний свiт 
автомобiлiв»

00.50 Док.сериал «Мир 
животных»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.00 Сериал «Стройбатя»
05.45, 06.40 Очевидец. 

Смешно до боли
06.35, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.25 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 01.50 

Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.55, 21.00 Сериал 

«Воронины»
13.15, 14.25 Kids Time
13.20 Мультсериал «Бар-

боскины»
13.25 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.50 Сериал «Светофор»
19.30, 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
05.30 «Чужие ошибки. С 

меня хватит!»
06.10, 16.00 «Все буде 

добре!»
07.55, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.35 «Беременна в 16»
10.35 «Дочки-матери»
11.40 Х/ф «Счастливого 

пути!» (1)
13.50 «Битва экстрасенсов. 

Черные и белые»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00, 22.40 «Зваженi та 

щасливi-2»
00.45 Сериал «Доктор 

Хаус» (1)
01.35 Сериал «Комиссар 

Рекс» (1)
02.25 «Вiкна-Спорт»
02.35 Х/ф «Собачье серд-

це» (1)

ТОНИС
06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00, 04.30 Служба 
новостей «Социальный 
пульс»

06.30, 17.50 Отдел кадров
06.50, 18.50, 21.30 Эконо-

мический пульс
06.55, 15.15, 16.30, 17.45, 

18.55, 21.35 Погода
07.00 Утреннее espresso
09.00, 19.00 Сериал «Сума-

сбродка» (1)
10.00, 16.50, 02.45 Алло, 

доктор!
11.15 Х/ф «Берег его 

жизни» 2 с.
14.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
15.30 Дикая Америка
16.00, 03.30 Страна со-

ветов
20.00 Социальный статус: 

ваш дом
21.40, 05.20 Трус, Балбес, 

Бывалый и другие 
смешные истории. 
Операция «Ы»

22.30 Кинофан: Х/ф «Удар 
по системе» (1)

00.25, 04.00 Амурные 
мелодии (3)

01.20 Х/ф «Ангел страсти» 
(3)

05.00 Будь в курсе!

ТЕТ
06.00, 12.55 Сериал «Кто в 

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

и Стич» (1)
08.40 Мультсериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка» (1)

09.00 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 72 с. (1)

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

11.00 Сериал «Беверли 
Хиллс 90210. Новое 
поколение» 92 с. (1)

11.55, 18.50 Богиня 
шопинга

12.30, 17.05 Маша и 
модели 2

13.35, 17.45 Сериал «Моя 
прекрасная няня» (1)

14.40, 19.50 Одна за всех
15.05, 20.15 Даешь моло-

дежь!
15.40, 02.05 У ТЕТа тато!
16.05, 02.30 Досвидос
16.40, 00.20 Вайфайтеры
19.15, 00.45 БарДак
21.15 Виталька
21.55, 01.10 Ка$та
22.20, 01.35 Рай, гудбай
23.00 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
23.25 Сериал «Потерян-

ная» 19 с. (2)

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00 Утро с «Украиной»
09.25, 13.00 Сериал 

«След» (1)
10.00, 20.00 Сериал «Спа-

сти босса» (1)
11.00, 21.00 Сериал «Кар-

пов» (1)
12.00, 03.55 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.35 Чистосердечное 

признание
16.00 Право на защиту
17.00, 19.00, 03.35 События
17.10, 03.50 События 

Спорт
17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

(1)
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
22.00 ДНК-портрет нации
23.10 Ток-шоу «ДНК. 

Сенсация века»
00.15 Сериал «Супруги» (1)
01.15 Сериал «Жизнь 

как приговор. Второй 
сезон» (2)

02.00 Х/ф «Стеклянный 
дом» (3)

04.45 Серебряный 
апельсин

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

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

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

07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15, 06.15 «Биз-
нес-время»

07.25 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

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

08.30, 19.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 06.25 «Хроника 
дня»

09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «5 
элемент»

10.10, 19.30, 02.10 «Время 
интервью»

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

16.15 «Рекламная кухня»
17.25, 04.10 «Сканер»
18.15, 04.40 «Лесной 

патруль»
21.40, 03.00, 04.00, 06.00 

«Время-Тайм»
22.00, 02.40 «Энергонад-

зор»
23.30, 00.25, 03.20 «CRIME 

NEWS»
02.35 «Огляд преси»

НТН
05.50 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.50 Х/ф «Гладиатор по 

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

дела»
10.00, 22.45 Сериал «CSI: 

Нью-Йорк - 8»
11.00 Сериал «NCIS: Лос-

Анджелес»
12.00 Сериал «Детективы»
12.30 Сериал «Журов - 2»
14.35, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
16.45, 19.00, 23.45, 03.15, 

04.30 «Свiдок»
17.00 Сериал «Гражданин 

начальник - 3»
21.45 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

00.15 «Случайный сви-
детель»

00.30 «Покер. PokerStars 
Pro Challenge»

01.30 Х/ф «Человек из про-
шлого» (2)

К1
06.30 «Утро на К1»
08.05 «Мультфильмы»
09.15, 13.05 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.10 Х/ф «Мой отец- 
герой» (1)

15.00, 18.00 «Званый ужин»
16.00, 19.00 «Шопинг 

монстры»
17.00 «Дом на зависть 

всем»
20.00 «Большая разница»
22.00, 01.30 «Три сестры»
22.35, 01.50 «Штучки»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.35 Сериал «Отчаянные 

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

11 КАНАЛ
05.00 Сериал «Стройбатя»
05.45, 06.40 Очевидец.

Смешно до боли
06.35, 07.40 Подъем
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 01.25, 03.35 
канала

09.00, 16.55 Сериал «Не 
родись красивой»

09.55, 17.55 Сериал «Во-
ронины»

13.15 Kids’ Time
13.20 Мультсериал «Бар-

боскины»
13.25 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.25 «36.6»
14.50 Сериал «Друзья»
15.45 Teen Time
15.50 Сериал «Светофор»
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 «Вечерний раз-

говор»
22.00 «Васильевский 

остров»
22.30 Сериал «Кухня»
23.10 Парад порад-2
01.55 Служба розыска 

детей
02.00 Сериал «Одна ночь 

любви»
02.50 Сериал «Последний 

аккорд»
04.00 Драма на двi дiї
04.40 Зона ночi Культура
04.45 Легендарне парi
Четверг, 8 ноября

04.00 «УТРО РОССИИ»
08.05, 23.40 Сериал «Опе-

ра. Хроники убойного 
отдела. Черный чулок»

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 «Все будет хорошо!»
13.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»
14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Земский 

доктор»
18.30, 02.30 «Прямой 

эфир»
19.20 Сериал «Цвет 

черемухи»
21.05 Сериал «Собачья 

работа»
22.05 «Поединок»
00.35 «Вести+»
00.55 Х/ф «Жизнь Клима 

Самгина». 3 с.
02.15 Вести.ru

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

щение Мухтара-2». 
«Максимка»

07.35, 13.30, 16.35 «Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие»

08.00 «Сегодня «
08.25 «Дачный ответ»
09.30 «Медицинские 

тайны»
10.00 Сериал «Эра стрель-

ца-2». 3 с.
11.00, 14.00, 17.00 «Се-

годня»
11.30 «До суда»
12.30, 03.00 «Суд при-

сяжных»
14.30 Сериал «Гончие-3». 

Фильм второй. 
«Большие ставки» 1 ч., 
2 часть

17.40, 01.50 «Прокурор-
ская проверка»

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

19.40 Сериал «Пятницкий. 
Глава вторая». «Новый 
закон», «С меня хватит!»

21.30 Сериал «Брат за 
брата-2». 5 с.

22.30 «Сегодня. Итоги»
22.55 Сериал «Адрена-

лин». 9, 10 с.
00.45 «Наталья Гундарева. 

Личная жизнь актрисы»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Жить здорово!»
10.25 «Контрольная 

закупка»
10.55, 04.05 «Модный 

приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Федеральный 

судья»
16.10 «Малахов+»
17.00, 02.10 Сериал «Не-

равный брак»
18.40, 03.05 «Давай по-

женимся!»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Круиз»
23.50 «Вечерний Ургант»
00.30 Ночные новости
00.45 Х/ф «Прощальная 

гастроль «Артиста»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
01.00, 05.05 Телеканал 

«Доброе утро»
05.00, 08.00, 11.00, 23.00 

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

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

стить
11.30 Федеральный судья
12.20 Малахов +
13.10 Сериал «Неравный 

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

«Круиз»
19.20 «Вечерний Ургант»
19.55 Ночные новости
20.10 «Городские пижо-

ны». «Гримм»
20.55 Х/ф «К-9: Собачья 

работа»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Жених для 

Барби». 3 с.
10.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«Законник»

11.00 «Страна и люди»
12.00 «В круге света»
13.00 Х/ф «Диалог с про-

должением»
15.00, 17.00, 01.00 «Особое 

мнение»
16.00, 02.00 Сериал «Же-

них для Барби». 4 с.
18.00 «48, 04.00 минут»
19.00 «Своими глазами»
20.00, 05.00 Сериал «След 

оборотня». 8 с.
21.00, 03.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«Роковой диагноз»

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

пираты»

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 

Про выборы
09.25 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.10, 16.30 Вокруг света
11.00 Цивилизация. 

Нобелевские лауреаты. 
Алфизик Алферов

14.30 Политклуб Виталия 
Портникова

17.30 Цивилизация. 
Курск. 10 лет спустя

21.00 Вечер с Николаем 
Княжицким

01.00 Алло алло
02.00 Музыка для 

взрослых
04.30 Х/ф «Соврала» (1)

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.30 Х/ф «Екатерина Во-

ронина»
08.20 Петровка, 38, 13.10, 

15.55 16+
08.40, 03.05 «Врачи» Ток-

шоу 12+
09.30, 12.30, 15.30, 17.50 

События
09.50 Х/ф «Дом с сюрпри-

зом» 1-2 с. 12+
11.40 «Pro жизнь» Ток-шоу 

16+
12.45 Деловая Москва
13.30 М/ф «Привет Мар-

тышке»
13.40 «Треугольник» 16+
14.30 Сериал «Тихий 

центр» 12+
16.15 «Города мира. Вена» 

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

жизни Леонида Бреж-
нева» 12+

20.00 Сериал «Зоя» 16+
22.05 События 25-й час
22.40 «Еще не поздно» 12+
23.45 Х/ф «Действуй по 

обстановке!» 6+
01.05 Док.фильм «Сте-

кляшка за миллион» 
16+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
06.00 Советские муль-

тфильмы
09.00, 15.30 Док.фильм 

о Кино
11.30, 17.30 Сериал «Ста-

лин. Live»
12.20, 18.30 Сериал «Дети 

Арбата»
14.20 Х/ф «Лёгкая жизнь»
20.30 Х/ф «Горячий снег»
23.30 Х/ф «Плюмбум, или 

опасная игра»
22.00 Х/ф «Не ходите, 

девки замуж»
01.00 Х/ф «Никогда»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Ме-

лодрама «Посылка с 
Марса» 6+

09.10, 17.10, 01.10 Триллер 
«До первого снега» 16+

10.55, 18.55, 02.55 Мело-
драма «Полночный 
поцелуй» 16+

12.40, 20.40, 04.40 Драма 
«Заговор против коро-
ны» 16+

14.30, 22.30, 06.30 Триллер 
«Ассистентка» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
04.00, 08.00, 12.00 Х/ф 

«Волны черного моря». 
2 с.. «Белеет парус 
одинокий»

05.10, 09.10, 13.10 М/ф 
«Ушастик и его друзья». 
3 с.. «Ушастик и его 
друзья». «Сборник 
мультфильмов»

06.00 М/ф «Небесные 
танцоры». 14, 10.00 
с.. М/ф «Кто самый 
сильный». М/ф «Сказка 
за сказкой»

07.00, 11.00 М/ф «Уроки 
тетушки совы. Уроки 
доброты». 7-9 с.. «Сбор-
ник мультфильмов»

14.00 Х/ф «Волны черного 

моря». 3 с.. «Белеет 
парус одинокий»

15.05 М/ф «Три лягушонка». 
1 с.. «Сборник муль-
тфильмов»

16.00 М/ф «Небесные тан-
цоры». 15 с.. М/ф «Зо-
лотое перышко». М/ф 
«Вершки и корешки»

17.00 М/ф «Уроки тетушки 
совы. Уроки доброты». 
10,11 с.. «Сборник 
мультфильмов»

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Человек с 

ружьем»
08.00 Х/ф «Гамбринус»
10.00 Х/ф «Маленькие 

человечки Большевист-
ского переулка или 
Хочу пива»

12.00 Х/ф «Девушка спешит 
на свидание»

13.30 Х/ф «Болевой прием»
15.00 Х/ф «Мальчики»
16.30 Х/ф «Московская 

любовь»
18.00 Х/ф «Чича»
20.00 Х/ф «Гу-га»
22.20 Х/ф «Воздухопла-

ватель»
00.00 Х/ф «Ночная смена»
01.30 Х/ф «На помощь, 

братцы!»
03.00 Х/ф «Дорога в ад». 

1 с.
04.30 Х/ф «Дорога в ад». 

2 с.

КИНОКЛУБ
05.35 Х/ф «Американский 

ниндзя» 16+
07.15 Х/ф «Сопровождаю-

щий» 12+
09.05, 01.00 Х/ф «День 

саранчи» 18+
11.35, 03.30 Х/ф «Предел 

контроля» 16+
13.35 Х/ф «Похищенная» 

16+
15.15 Х/ф «Дружбаны» 16+
17.10 Х/ф «Где-то» 12+
19.00 Х/ф «Бюро убийств» 

12+
21.00 Х/ф «Слепота» 18+
23.05 Х/ф «Гитара» 18+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «В мире животных» 

6+
04.45 «Пока все дома» 12+
05.20, 00.40 Телевизион-

ная повесть «День за 
днем» 12+

06.25 «Это было, было...» В. 
Козин 12+

06.50 Праздничный «Го-
лубой огонек» 12+

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 
«Рожденные в СССР» 
12+

09.00 «100, 03.00 ролей 
Ролана Быкова» 12+

10.00 «Назад в СССР» 12+
11.10, 17.35 Фильм-

спектакль «Ревизор» 
12+

13.00 «Музыкальная 
карусель» 12+

15.00 «Мы помним ваши 
лица» 12+

16.00 «Международная 
панорама» 16+

16.30 «Желаем счастья 
вам!» 12+

17.00 Док.фильм «Радо-
сти, огорчения, мечты 
Ольги Корбут» 12+

19.00 «Мы поем стихи...» 
12+

21.00 Программа «ТЕМА» 
12+

22.00 «Будильник» 0+
22.50 Док.фильм «Секрет 

Виктора Санеева» 12+
23.20 «Адрес песен - 

молодость». Фестиваль 
молодежной песни 12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Не ссорь-

тесь, девочки!». 8 с.
19.00 Сериал «Версия-2». 

1 с. «Скелет из шкафа», 
1 часть

20.00 Сериал «Гончие». 
6 с. «Женская доля», 
2 часть

21.00 Сериал «Соль 
земли». 3 с.

22.30 Сериал «Соль 
земли». 4 с.

00.00 Сериал «Не ссорь-
тесь, девочки!». 9 с.

01.00 Сериал «Версия-2». 
2 с. «Скелет из шкафа», 
2 часть

02.00 Сериал «Гончие». 
7 с. «Женская доля», 
3 часть

TV 1000
02.00 Драма «Гражданский 

иск»
04.00 Боевик «Конго»
05.55 Боевик «Цена 

страха»
08.05 Драма «Игры раз-

ума»
10.35 Комедия «Форрест 

Гамп»
13.10 Драма «Наперекор 

судьбе»
15.10 Комедия «Законы 

привлекательности»
17.00 Боевик «Кровь за 

кровь»
19.00, 00.30 Боевик «Бал-

листика. Экс против 
Сивер»

20.40 Комедия «Аутсай-
деры»

22.20 Драма «Мамонт»

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.00, 07.20 Мультсериал 

«Бен-10. Инопланетная 
сверхсила» (1)

08.00, 17.45 Сериал «Опер-
группа» (1)

09.00 Новости 2+2
09.25 Проспорт
09.30 «ГАИ. Дорожные 

войны»
10.05 «Улетное видео по-

российски»
10.25 «Сумасшедшее ви-

део по-украински-3»
10.45 «Облом UA»
11.30 Секретные террито-

рии. «Загадка черной 
мумии»

12.35, 13.35 Сериал «Сол-
даты-6» (1)

14.35, 18.45 Сериал «Есте-
ственный отбор» (1)

15.35, 16.40 Сериал «Стра-
ховщики» (1)

19.45 4 матч-день. Лига 
Европы УЕФА. Наполи 
- Днепр. Прямая транс-
ляция. Новости 2+2 и 
Проспорт в перерыве

22.00 4 матч-день. Лига 
Европы УЕФА. Партизан 
- Интер. Прямая транс-
ляция

00.00 Про Лигу Европы + 
обзор игрового дня

01.20 4 матч-день. Лига Ев-
ропы УЕФА. АИК - ПСВ

04.05, 04.30 Сумасшедшая 
скрытая камера

TV1000 ACTION
03.00 Драма «Заключен-

ные»
04.40 Боевик «Взвод»
07.00 Боевик «Пустыня 

смерти»
09.00 Триллер «Нераз-

рывная связь»
11.00 Драма «Рыжий пёс»
13.00 Комедия «Зомби по 

имени Фидо»
15.00 Триллер «Дурное 

влияние»
17.00 Фильм ужасов 

«Кровь Луны»
19.00 Фильм ужасов «Жиз-

ненная сила»
21.10 Фильм ужасов «Гру-

зовик-призрак»
23.00 Мягкая эротика 

«Знакомство вслепую»
00.30 Мягкая эротика «Гру-

дастые спасательницы»

ДОМ КИНО
02.00 Х/ф «Статский со-

ветник» 16+
05.20 Сериал «Апостол», 

9 с. 16+
06.15 Сериал «Папаши», 

14 с.
07.10, 16.00, 17.50, 01.55 

«Окно в кино»
07.15 Х/ф «Счастливый 

билет», 5-6 с. 16+
09.00 Х/ф «Даун Хаус» 18+
10.25 Х/ф «Лунная радуга»
11.50 Х/ф «Почти смешная 

история»
14.15 Х/ф «Белый тигр» 18+
16.05 Сериал «Апостол», 

10 с. 16+
17.00 Сериал «Папаши», 15, 

01.00 с.
17.55 Х/ф «Комната поте-

рянных игрушек» 18+
19.35 Х/ф «Время собирать 

камни» 12+
21.15 Х/ф «Чародеи»
23.45 Х/ф «Дневник дирек-

тора школы»

ГУМОР ТБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Цирк»
07.00, 08.00, 17.10 Ржаники
07.30, 19.30 «Милицейская 

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «Калиф-

аист»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Призрак 

моего дома»
21.15 Комедия «12 сту-

льев» 4 с.

MAXXI-TV
06.30, 19.30 Йога
07.15, 18.55 Союзмуль-

тфильм
07.35 «Сбросим лишнее»
07.55, 14.50 «Создано при-

родой»
08.35, 19.10, 21.25 «Все 

про все»
08.45, 15.20 «Восточные 

танцы»
09.45, 00.10 MaxxiМузыка
10.00, 16.00 «Кухня на 

шпильках»
10.45 «Буду Артистом!»
11.20 «В поисках новых 

впечатлений»
12.00, 22.10 Х/ф «Странная 

женщина»
14.00, 15.55 «Выдающиеся 

мужчины»
20.05 Взрослые дети
20.45 Портретные очер-

ки. Мария Миронова
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, 8 листопада
Cхід 7.01 Захід 16.22
Тривалість дня 9.21

Схід .... 
Захід 13.26

ДіваДмитрій, Афанасій

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

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

00.45, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 12.15, 
13.25, 15.30, 18.15, 00.50 
Погода

06.25, 06.35, 07.30, 07.45 
Тема дня

06.30, 06.45, 07.20, 07.40 
Страна on line

06.50 Православный 
календарь

07.35 Эра бизнеса
07.50 Финансовые советы
08.20 Между строк
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00, 01.20 Итоги 

дня
09.25 Док.фильм «Откры-

тие неба. Утерянные 
возможности»

10.15 221. Экстренный вы-
зов. Неделя

11.05 Ток-шоу «Вера. На-
дежда. Любовь»

12.10, 21.10 Деловой мир
12.25 «Предвечерье» с Т. 

Щербатюк
12.55 Околица
13.30 Х/ф «Товарищ 

генерал»
15.00 Новости (с сурдопе-

реводом)
15.15 Euronews
15.20, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.40 Сериал «Клеймо» 5с
16.30 Сериал «Агент осо-

бого назначения» 9,10с
18.20 Путями Украины
18.40 Бенефис Г.Хазанова
20.40, 01.30 After Live (За 

кулисами Шустер-Live)
21.15, 22.50 Шустер-Live
22.45 Тройка, Кено, Секун-

да удачи
00.30, 01.00 Итоги
01.50 Хит-парад «Нацио-

нальная двадцатка» (с 
сурдопереводом)

КАНАЛ «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30 ТСН: «Телевизион-
ная служба новостей»

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

10.00 «Шесть кадров»
10.35, 17.10 Сериал 

«Величественные века. 
Роксолана» (1)

12.45 «Снимите это не-
медленно»

13.45 «Полное перевопло-
щение. Дом за неделю»

14.45, 02.05 «Не ври 
мне - 3»

15.45, 02.55 «Семейные 
мелодрамы - 2»

16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «Киев вечерний»
21.40 Х/ф «Три дня на по-

бег» (2)
00.25 Х/ф «Сегодня ты 

умрешь» (2)

ИНТЕР
05.35 Сериал «Наружное 

наблюдение»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.35, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30, 03.25 «Спорт в Под-

робностях»
09.10, 12.50 Сериал «На 

край света»
18.10 Сериал «Крови-

нушка»
19.05 Программа «О 

жизни»
20.00, 02.45 «Подроб-

ности»
20.30, 03.15 «Подробности. 

Неформат»
20.40 Спорт в Подроб-

ностях
21.00 «Большая Разница 

по-украински»
23.00 «Большая политика 

с Евгением Киселевым»
02.00 Сериал «Жена 

Сталина»
03.30 Док.фильм «Сверд-

ловский кошмар. 
Смерть из пробирки»

04.15 Знак качества

ICTV
05.20 Служба розыска 

детей
05.25, 06.50, 01.55, 03.10 

Погода
05.30, 02.45 Факты
05.45, 04.10 Свитанок
06.45, 07.40 Деловые 

факты
06.55, 09.25, 12.55, 19.25, 

01.50 Спорт
07.05 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Стоп-10
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.30, 00.55 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.30 Сериал «Агент 

национальной безопас-
ности»

12.45 Факты. День
13.05, 22.30 Сериал «Про-

курорская проверка»
14.15, 20.15 Сериал «Шеф»
18.45 Факты. Вечер
23.40 Факты. Итоги дня
23.55 Сериал «Расплата»

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

07.05, 09.30, 17.40, 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, 23.10 «Близкие 

Путешествия»
10.00, 02.30 Молодiжна 

програма «Cтудiя»
10.30, 23.25 Док.сериал 

«Антропологiя»
11.30 Док.фильм «Чому 

дзвонять колокола?»
12.00 «Контакт»
12.30 «На углу улиц»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
13.30 «Мiський роман»
14.00 «Пiдземка»
14.10 «Интеркласс»
14.30 «Телеспортклуб»
15.15 Х/ф «Аэлита» 1 

категория
16.55 «Медицинский 

журнал»
17.15 «Магия природы»
18.10, 19.15 Погода
18.30 «Сделано руками»
19.25 «Афиша»
19.30 «Зооквартал»
20.00 «Книжная полка»
21.05 «Погода «
21.15 «Косметичка»
21.45 «Шаг навстречу»
22.00 «Уїк-енд експрес»
01.10 «Сад. Огород. 

Цветник»
02.00 Док.сериал «Этот 

загадочный мир»

НОВЫЙ КАНАЛ
04.55 Служба розыска 

детей
05.00 Сериал «Стройбатя»
05.45, 06.40 Очевидец. 

Смешно до боли
06.35, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.05 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 01.30 

Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.55, 21.00 Сериал 

«Воронины»
13.15, 14.25 Kids Time
13.20 Мультсериал «Бар-

боскины»
13.25 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья»
15.55 Сериал «Светофор»
19.30, 01.25 Спортре-

портер
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа» (2)
22.05 Сериал «Кухня»
23.10 Украина чудес 2
01.35 Сериал «Одна ночь 

любви»
02.25 Сериал «Последний 

аккорд»
03.10, 03.44 Зона ночi
03.15 Скiфи (свiдчення i 

версiї)
03.30 Скiфи
03.40 Перетворення
04.00 Благословляю i 

молюся
04.30 Таїнства Києво-

Печерської Лаври
04.45, 05.25 Зона ночi 

Культура
04.50 Усмiшник
05.15 Останнiй лоцман

СТБ
05.15 «Чужие ошибки. 

Наследство патологоа-

натома»
05.55 Х/ф «Змеелов» (1)
07.40 Х/ф «Доченька 

моя» (1)
09.45 Х/ф «Женщина жела-

ет знать»
17.40, 22.00 «Вiкна-

Новини»
17.50 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок»
20.00 «Национальное 

талант-шоу «Танцуют 
все!-5»

22.40 «Национальное 
талант-шоу «Танцуют 
все!-5». Итоги голосо-
вания»

00.55 «ВусоЛапоХвiст»
01.55 Х/ф «Счастливого 

пути!» (1)

ТОНИС
06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00, 05.30 Служба 
новостей «Социальный 
пульс»

06.30, 17.50 Отдел кадров
06.50, 18.53, 21.30 Эконо-

мический пульс
06.55, 15.15, 16.30, 17.45, 

18.55, 21.35 Погода
07.00 Утреннее espresso
09.00, 19.00 Сериал «Сума-

сбродка» (1)
10.00, 16.50, 04.30 Алло, 

доктор!
11.15 Х/ф «Берег его 

жизни» 3 с.
14.00 Социальный статус: 

ваш дом
15.30 Дикая Америка
16.00 Страна советов
20.00 Социальный статус: 

ваши права
21.40 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Вячеслав 
Колосков

22.40 Кинофан: Х/ф «Силь-
нейший удар» (2)

00.40 Кинофан: Х/ф «Силь-
нейший удар-2» (3)

02.20 Амурные мелодии 
(3)

03.10 Х/ф «Желание 
Энтони» (3)

05.20 Кумиры

ТЕТ
06.00, 12.55 Сериал «Кто в 

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

и Стич» (1)
08.40 Мультсериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка» (1)

09.00 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 73 с. (1)

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

11.55 Богиня шопинга
12.30, 17.05 Маша и 

модели 2
13.35, 17.45 Сериал «Моя 

прекрасная няня» (1)
14.40 Одна за всех
15.05, 21.55 Даешь моло-

дежь!
15.40, 02.05 У ТЕТа тато!
16.05, 02.30 Досвидос
16.40, 00.20 Вайфайтеры
19.25, 01.10 БарДак
20.25 Шуры-Муры
21.15 Виталька
22.40 Слава со Славеком 

Славиным
23.00 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
23.25 Сериал «Потерян-

ная» 20 с. (2)
00.45 Дурнев + 1

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00 Утро с «Украиной»
09.25, 13.00 Сериал 

«След» (1)
10.00, 20.00 Сериал «Спа-

сти босса» (1)
11.00, 21.00 Сериал «Кар-

пов» (1)
12.00, 04.20 Ток-шоу 

«Пусть говорят»
15.35 Чистосердечное 

признание
16.00 Право на защиту
17.00, 19.00, 04.00 События
17.10, 19.15, 04.15 События 

Спорт
17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

(1)
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
22.00 Сериал «Я - телох-

ранитель. Старые 
счеты» (1)

01.45 Х/ф «Осада пришель-
цев» (2)

03.15 Добро пожаловать
05.10 Серебряный 

апельсин

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

«Киевское время»
06.45, 08.25, 18.50, 23.45, 

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

06.50, 07.25, 08.40 «Обзор 
прессы»

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

07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15, 06.15 «Биз-
нес-время»

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

08.30, 19.50, 23.45, 02.30, 
03.30, 04.30, 06.20 
«Хроника дня»

08.45, 08.55, 09.15, 10.35, 
12.35, 13.10, 14.10, 16.10, 
17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 
23.50, 00.35, 02.35, 
03.35, 04.35 «Погода»

09.20, 13.20, 14.20 «5 
элемент»

10.10, 19.30, 02.10 «Время 
интервью»

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

15.15 «Сканер»
16.15, 04.40 «Лесной 

патруль»
17.25, 04.10 «Не первый 

взгляд»
18.15 «Окно в Европу»
21.40, 03.00, 06.00 «Время-

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

NEWS»
00.40 «Арсенал»

НТН
05.55 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.55 Х/ф «Один шанс из 

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

дела»
10.00 Сериал «CSI: Нью-

Йорк - 8»
11.00 Сериал «NCIS: Лос-

Анджелес»
12.00 Сериал «Детективы»
12.30 Сериал «Журов - 2»
14.35 Сериал «Литейный»
16.45, 19.00, 02.20, 04.45 

«Свiдок»
17.00 Сериал «Гражданин 

начальник - 3»
19.30 Сериал «Лето 

волков»
23.00 Х/ф «Взрыв на рас-

свете» (1)
00.50 Х/ф «Грехи наши» (2)

К1
06.30 «Утро на К1»
07.30 «Мультфильмы»
09.15, 13.05 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.10, 02.15 Сериал «Тайны 
Смолвиля»

15.00, 18.00 «Званый ужин»
16.00 «Шопинг монстры»
17.00 «Дом на зависть 

всем»
19.00 «КВН- 2012»
21.45 «Рассмеши комика»
22.45, 01.50 «Штучки»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.35 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
00.25 «Бойцовский клуб»

11 КАНАЛ
04.55 Служба розыска 

детей
05.00 Сериал «Стройбатя»
05.45 Очевидец.Смешно 

до боли
06.35 Подъем
06.50, 20.50 «STREET 

STYLE»
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 01.05, 03.10 
канала

07.30 «Мой малыш»
08.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.55 Сериал «Во-

ронины»
13.15, 14.25 Kids’ Time
13.20 Мультсериал «Бар-

боскины»
13.25 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья»
15.55 Сериал «Светофор»
19.30 «Клиника семейной 

медицины»
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 «Променад»
22.00 «Дело вкуса»
22.30 «Лучшие»
23.10 Украина чудес 2
01.35 Сериал «Одна ночь 

любви»
02.25 Сериал «Последний 

аккорд»

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

ники убойного отдела. 
Черный чулок»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Вести

09.30 «Вся Россия»
09.45 «1000 мелочей». 

Ток-шоу

10.20 «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 «Все будет хорошо!»
13.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»
14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Земский 

доктор»
18.30, 02.30 «Прямой 

эфир»
19.20 Сериал «Цвет 

черемухи»
21.05 Сериал «Собачья 

работа»
22.05 «Юрмала - 2012»
23.55 Сериал «Опера. Хро-

ники убойного отдела. 
Исповедь»

00.50 «Комната смеха»

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

щение Мухтара-2». 
«Холодное утро»

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

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
«Сегодня»

08.25 «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной

09.15 «Безумный день»
09.35 «Спасатели»
10.05 Сериал «Эра стрель-

ца-2». 4 с.
11.30 «До суда»
12.30 «Суд присяжных»
14.30, 03.00 «Суд присяж-

ных. Окончательный 
вердикт»

15.40 «Таинственная Рос-
сия. Рязанская область. 
Огнем и мечом?»

17.35, 01.55 «Прокурор-
ская проверка»

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

19.35 Сериал «Пятницкий. 
Глава вторая». «Не 
слишком высоко, 
не слишком низко», 
«Семья»

21.25 «Карпов. Пятницкий. 
Послесловие»

22.20 Сериал «Адрена-
лин». 11, 12 с.

00.10 «Алла Пугачёва. 
«Признание женщины, 
которая по1т»

01.10 «Школа злословия». 
Ток-шоу Татьяны 
Толстой и Авдотьи 
Смирновой

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Жить здорово!»
10.25 «Контрольная 

закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Федеральный 

судья»
16.10 «Малахов+»
17.00 Сериал «Неравный 

брак»
18.40 «Поле чудес»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Боже, какой 

пустяк!» Концерт 
Александра Иванова и 
группы «Рондо»

23.40 «Вечерний Ургант»
00.40 «Городские 

пижоны». Сверхновый 
Шерлок Холмс. «Эле-
ментарно»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
01.00, 05.05 Телеканал 

«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 Федеральный судья
12.20 Малахов +
13.10 Сериал «Неравный 

брак»
14.00 Вечерние новости
15.05 «Поле чудес»
16.00 «Пусть говорят»
17.00 «Время»
17.30 Концерт «Боже, 

какой пустяк!»
19.10 «Вечерний Ургант»
20.00 «Городские 

пижоны». Сверхновый 
Шерлок Холмс. «Эле-
ментарно»

20.50 Х/ф «Где-то»
22.20 Х/ф «Горячие головы»
23.40 Сериал «Terra nova»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Жених для 

Барби». 4 с.
10.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«Роковой диагноз»

11.00 «Своими глазами»
12.00 «48 минут»
13.00 Х/ф «Воздушные 

пираты»
15.00, 17.00, 01.00 «Особое 

мнение»
16.00, 02.00 Сериал «Же-

них для Барби». 5 с.
18.00 «Кейс»
19.00, 04.00 «Всё так»
20.00, 05.00 Сериал «След 

оборотня». 9 с.
21.00, 03.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«Новоселье»

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 

Про выборы
10.10, 16.30 Вокруг света
11.00 Цивилизация. 

Курск. 10 лет спустя
14.30 Вечер с Николаем 

Княжицким
17.30 Цивилизация. 

Каратели. Правда о 
латышских стрелках

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

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.40 Х/ф «Это случилось в 

милиции» 6+
08.20 Петровка, 38, 13.10, 

15.55 16+
08.40, 02.30 «Врачи» Ток-

шоу 12+
09.30, 12.30, 15.30, 17.50 

События
09.50 Х/ф «Дом с сюрпри-

зом» 3-4 с. 12+
11.40 «Pro жизнь» Ток-шоу 

16+
12.45 Деловая Москва
13.30 М/ф «Чебурашка идет 

в школу»
13.40 «Треугольник» 16+
14.30 Сериал «Тихий 

центр» 12+
16.15 Реальные истории. 

«Первые шаги» 12+
16.45 «Право голоса» 16+
18.15 Х/ф «Укрощение 

строптивых» 12+
20.15 Наталья Расторгуева 

в программе «Жена» 
12+

21.45 События 25-й час
22.20 Х/ф «Не послать ли 

нам... гонца?» 12+
00.20 Х/ф «Продлись, прод-

лись очарованье...» 6+
02.00 Док.фильм «Усатый 

нянь» 12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
06.00 Советские муль-

тфильмы
09.00, 15.30 Док.фильм 

о Кино
11.30, 17.30 Сериал «Ста-

лин. Live»
12.20, 18.30 Сериал «Дети 

Арбата»
14.20 Х/ф «Не ходите, 

девки замуж»
20.30 Х/ф «Афганский 

излом»
23.30 Х/ф «Легкая жизнь»
01.00 Х/ф «Плюмбум, или 

опасная игра»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Ме-

лодрама «Посылка с 
Марса» 6+

09.10, 17.10, 01.10 Триллер 
«Столкновение с опас-
ностью» 12+

10.45, 18.45, 02.45 Триллер 
«Безумный следова-
тель» 16+

12.20, 20.20, 04.20 Драма 
«Заговор против коро-
ны» 16+

14.10, 22.10, 06.10 Комедия 
«Милу в мае» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
04.00, 08.00, 12.00 Х/ф 

«Волны черного моря». 
3 с.. «Белеет парус 
одинокий»

05.05, 09.05, 13.05 М/ф «Три 
лягушонка». 1 с.. «Сбор-
ник мультфильмов»

06.00 М/ф «Небесные 
танцоры». 15, 10.00 с.. 
М/ф «Золотое перыш-
ко». М/ф «Вершки и 
корешки»

07.00 М/ф «Уроки тетушки 
совы. Уроки доброты». 
10,11, 11.00 с.. «Сборник 
мультфильмов»

14.00 Х/ф «Волны черного 
моря». 4 с.. «Белеет 
парус одинокий»

15.00 М/ф «Три лягушонка». 

2 с.. М/ф «Заколдован-
ный мальчик»

16.00 М/ф «Небесные 
танцоры». 16 с.. М/ф 
«Рыбья упряжка». М/ф 
«Две сказки»

17.00 М/ф «Уроки тетушки 
совы. Уроки доброты». 
12,13 с.. «Сборник 
мультфильмов»

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Чича»
08.00 Х/ф «Гу-га»
10.20 Х/ф «Воздухопла-

ватель»
12.00 Х/ф «Ночная смена»
13.30 Х/ф «На помощь, 

братцы!»
15.00 Х/ф «Дорога в ад». 

1 с.
16.30 Х/ф «Дорога в ад». 

2 с.
18.00 Х/ф «Переступи 

порог»
20.00 Х/ф «Ванечка»
22.00 Х/ф «Единственная...»
00.00 Х/ф «Драгоценный 

подарок»
01.30 Х/ф «Букет мимозы и 

другие цветы»

КИНОКЛУБ
05.30 Х/ф «Похищенная» 

16+
07.15 Х/ф «Дружбаны» 16+
09.10, 01.15 Х/ф «Где-то» 

12+
11.00, 03.00 Х/ф «Бюро 

убийств» 12+
13.00 Х/ф «Слепота» 18+
15.05 Х/ф «Убить пере-

смешника» 6+
17.15 Х/ф «Зорро» 6+
19.20 Х/ф «Деньги на 

двоих» 16+
21.25 Х/ф «Буря» 12+
23.15 Х/ф «Мистер Ганджу-

бас» 18+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Назад в СССР» 12+
05.10 Фильм-

спектакль»Ревизор» 
12+

07.00 «Музыкальная 
карусель» 12+

08.00, 14.00, 02.00 «Рож-
денные в СССР» 12+

09.00 «Мы помним ваши 
лица» 12+

10.00 «Международная 
панорама» 16+

10.30 «Желаем счастья 
вам!» 12+

11.00 Док.фильм «Радо-
сти, огорчения, мечты 
Ольги Корбут» 12+

11.35 Фильм-спектакль 
«Ревизор» 12+

13.00, 19.00 «Мы поем 
стихи...» 12+

15.00 Программа «ТЕМА» 
12+

16.00 Концерт, посвящен-
ный Дню милиции 12+

17.20 Док.фильм «Птица 
счастья завтрашнего 
дня» 12+

17.40 Х/ф «Алло, Варшава!» 
12+

20.00 «Колба времени» 16+
21.00 «Кинопанорама» 

12+
22.00 «В мире животных» 

6+
22.45 «Пока все дома» 12+
23.20 Телевизионная 

повесть «День за днем» 
12+

00.25 «Это было, было...» В. 
Козин 12+

00.50 Праздничный «Го-
лубой огонек» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Не ссорь-

тесь, девочки!». 9 с.
19.00 Сериал «Версия-2». 

2 с. «Скелет из шкафа», 
2 часть

20.00 Сериал «Гончие». 
7 с. «Женская доля», 
3 часть

21.00 Сериал «Соль 
земли». 4 с.

22.30 Сериал «Соль 
земли». 5 с.

00.00 Сериал «Не ссорь-
тесь, девочки!». 10 с.

01.00 Сериал «Версия-2». 
3 с. «Скелет из шкафа», 
3 часть

TV 1000
02.00 Комедия «Аутсай-

деры»
03.50 Драма «Мамонт»
06.05 Драма «Наперекор 

судьбе»
08.10 Комедия «Законы 

привлекательности»
10.00 Боевик «Кровь за 

кровь»
12.00 Драма «Молодость 

без молодости»
14.15 Комедия «Мертвец в 

колледже»
16.00 Приключения «Пять 

детей и волшебство»
18.00, 00.00 Драма «Спро-

си у пыли»
20.05 Криминальное 

кино «Пылающая 
равнина»

22.00 Криминальное 
кино «Капоте»

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.00, 07.20 Мультсериал 

«Бен-10. Инопланетная 
сверхсила» (1)

08.00, 18.00 Сериал «Опер-
группа» (1)

09.00, 21.00 Новости 2+2
09.25, 21.25 Проспорт
09.30 «ГАИ. Дорожные 

войны»
10.05 Штопор. Улётное 

видео по-русски
10.25 «Убойное видео»
11.05 «Нереальные 

истории»
11.55 Секретные терри-

тории. «2012 - заключи-
тельное предсказание»

13.00, 14.00 Сериал «Сол-
даты-7» (1)

15.00 Сериал «Естествен-
ный отбор» (1)

16.00, 17.00 Сериал «Стра-
ховщики» (1)

19.00, 20.35, 21.30, 22.10 
«Улётное видео 
по-русски. Опасные 
профессии»

20.00 «Сумасшедшее ви-
део по-украински-3»

22.50 Улётное видео. 
Пилоты

23.00, 00.10 Сериал «Спар-
так. Месть» (3)

01.20 Х/ф «Хитмэн» (2)

TV1000 ACTION
03.00 Боевик «Пустыня 

смерти»
05.00 Триллер «Нераз-

рывная связь»
07.00 Драма «Рыжий пёс»
09.00 Приключения 

«Синдбад и Минотавр»
10.50 Криминальное 

кино «Красный угол»
13.00 Криминальное 

кино «Крэйзи»
15.00 Фильм ужасов 

«Кровь Луны»
17.00 Боевик «Пригово-

ренные»
19.00 Боевик «Особь»
21.00 Криминальное ки-

но «Законопослушный 
гражданин»

23.00 Мягкая эротика «Гру-
дастые спасательницы»

00.30 Мягкая эротика 
«Пальчики оближешь!»

ДОМ КИНО
02.00 Х/ф «Кремень» 16+
05.15, 07.10, 01.55 «Окно 

в кино»
05.20 Сериал «Апостол», 

10 с. 16+
06.15 Сериал «Папаши», 

15 с.
07.15 Х/ф «Счастливый 

билет», закл. 16+
09.00 Х/ф «Последняя 

осень» 16+
11.45 Х/ф «Девчата»
13.20 Х/ф «Хорошо сидим!» 

16+, Х/ф «Прогулка по 
Парижу» 12+

16.05 Сериал «Апостол», 
11 с. 16+

17.00, 01.00 Сериал «Папа-
ши», закл

17.55 Х/ф «Комната по-
терянных игрушек», 
закл. 18+

19.35 Х/ф «Лифт» 18+
21.05 Х/ф «Красавец-муж-

чина» 16+
23.15 Х/ф «Дворянское 

гнездо»

ГУМОР ТБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Волга-

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

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «Аленький 

цветочек»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Секрет 

Фараона»
21.15 Комедия «Пле-

мянник, или Русский 
бизнес 2»

MAXXI-TV
06.30, 19.30 Йога
07.15, 18.55 Союзмуль-

тфильм
07.35 «Сбросим лишнее»
07.55, 14.50 «Создано при-

родой»
08.35, 19.10 «Все про все»
08.45, 15.20 «Восточные 

танцы»
09.45, 00.10 MaxxiМузыка
10.00, 16.00 «Кухня на 

шпильках»
10.45 Взрослые дети
11.20 Фестиваль «ТВ 

Старт»
12.00 Х/ф «Странная 

женщина»
14.00, 15.55, 21.25 «Выдаю-

щиеся мужчины»
20.05 Что такое хорошо и 

что такое плохо?
20.45 «Тур-Гламур»
21.30 «Путеводитель 

выходного дня»
22.10 Х/ф «Пришла и 

говорю»

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 10:00 Урок для 
родителей 

19:00 – 19:20 Кривбасс-
Центр

19:20 – 19:35 Новости 
регионов

19:35 – 19:50 Новый курс
19:50 – 20:00 Наследие

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»

УТ-1

П’ятниця, 9 листопада
Cхід 7.03 Захід 16.20
Тривалість дня 9.17

Схід 10.10 
Захід 13.49

ДіваНестор, Марк
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УТ-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 06.55, 07.55, 11.30, 

22.45, 23.30 Погода
06.10 Мультфильм
06.20 Мир православия
07.00, 23.35 Эра здоровья
07.25 Полезные советы
07.40 Олимпийский 

вызов
08.00, 09.50 Шустер-Live
09.30 Школа юного супе-

рагента
11.35 Зеленый коридор
11.50 Сериал «Агент 

особого назначения» 
2-8 с.

17.25 Золотой гусь
17.50, 01.35 Мир атома
18.15 Бенефис Ю.Гальцева 

и Е.Воробей
20.40 Кабмин: событие 

недели
20.50 Мегалот
21.00, 01.20 Итоги дня
21.20 Украинская песня
21.50 Звезды юмора. 

К.Новикова, 
Е.Петросян, Е.Воробей

22.50 Суперлото, Тройка, 
Кено

23.00 Твой голос
23.55 Особый взгляд
00.15 Мировой рекорд 

украинской песни
01.55 «Потомки» с 

Н.Рыбчинской и 
К.Гнатенко

02.55 Телеакадемия
04.20 Док.фильм «Наука 

и вино»
05.15 Мультсериал «Ка-

спер. Школа страха»

КАНАЛ «1+1»
06.00 М/ф «Смурфы» (1)
06.35 «Настоящие врачи 

- 2»
07.35 «Кулинарная акаде-

мия. Юлия Высоцкая»
08.00 «Светская жизнь»
09.00 «Кто там?»
10.10, 10.35 Мультсериал 

«Чип и Дейл» (1)
11.00 «Мир наизнанку - 2: 

Индия»
12.50 М/ф «История игру-

шек - 3» (1)
14.50 Х/ф «Колдунья» (1)
17.00 «Киев вечерний»
18.30 «Рассмеши комика»
19.30, 05.20 ТСН: 

«Телевизионная служба 
новостей»

20.15 «Операция красота 
- 2»

22.00 Х/ф «Нокаут» (2)
23.50 Х/ф «Ее звали Ники-

та» (2)
01.55 Х/ф «Три дня на по-

бег» (2)

ИНТЕР
04.50 «Парк автомобиль-

ного периода»
05.15 «Большая политика 

с Евгением Киселевым»
08.00 «Позаочi»
09.00 «Орел и Решка»
10.00 «Украина, вставай!»
10.50 Программа «Семей-

ный пес»
12.05 «Большая Разница»
14.05 Сериал «Жена 

Сталина»
17.55 «Вечерний квартал»
20.00, 03.40 «Подроб-

ности»
20.25 «Красное или 

черное»
22.10 Большой бокс. 

Владимир Кличко vs. 
Мариуш Вах

02.00 Х/ф «Огненная 
стена» (2)

04.05 Док.фильм «Миф о 
Распутине или Чисто 
английское убийство»

ICTV
05.10 Погода
05.15 Факты
05.35, 05.05 Свитанок
06.25 Другой футбол
06.55 Козырная жизнь
07.35 Последний герой-2
08.50 Звезда YouTube
10.00 Дача
10.30 Квартирный вопрос
11.25 Экстренный вызов
12.25 Несекретные файлы
13.40 Спорт
13.45 Смотреть всем!
15.55 Х/ф «Доспехи»
17.45 Максимум в Украине
18.45 Факты. Вечер
19.00 Х/ф «Тринадцатый 

район»
20.45 Х/ф «Тринадцатый 

район-2: Ультиматум»
22.50 Наша Russia
23.10 Х/ф «Рокки-2» (2)
01.45 Х/ф «Возмездие» (2)
03.35 Х/ф «Самка» (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»
07.45 «В гостях у Ладика и 

Маши»
08.00 «Контакт»
09.00 «Перчинка»
09.30, 13.15, 17.00 «Юриди-

ческая консультация»
09.35 «Интеркласс»
09.50, 13.20, 15.00, 19.15 

«Рассуждалки»
10.00 «Медицинский 

журнал»
10.15 «Шаг навстречу»
10.20 Х/ф «Назар Стодоля» 

1 категория
11.40 «Пiдземка»
11.50 «Афиша»
12.35 Погода
12.45 «Косметичка»
13.30 «Сделано руками»
14.00 «Телеспортклуб»
14.30 «Книжная полка»
15.10 «Мульт-сюрприз от 

Ладика и Маши»
16.30 «Зооквартал»
17.10 «Телегазета»
17.20, 02.40 Х/ф «Встреч-

ный» 1 категория
19.30 «Беседы о вечном»
20.00 «Чоловiчий клуб»
20.15 «На землi на рiднiй...»
20.20 «Епiзоди колиш-

нього»
20.30, 01.30 «Мiсто. 

Тиждень»
21.10 «Уїк-енд експрес»
21.40 «Близкие Путеше-

ствия»
22.00 «Мiський роман»
22.30, 02.00 Док.фильм 

«В. Щербицький - на 
перехрестi думок»

23.00 «Я i мiй дiм»
00.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
04.30, 05.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.25 Сериал «Последний 

аккорд»
07.00 Интуиция
08.05 Дома мажоров
09.00 Мультсериал «Кунг-

фу Панда: Удивитель-
ные легенды»

09.35 Мультсериал «Пинг-
вины из Мадагаскара»

10.00 Готуй
11.00 Наши в Раше
12.00 Сериал «Кухня»
16.10 ШоумаSтгоуон
19.00 М/ф «Гуфи»
20.40 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение»
23.00 Х/ф «Иствикские 

ведьмы» (2)
01.20 Спортрепортер
01.25 Х/ф «Знамение» (2)

СТБ
05.25 «Наши любимые 

мультфильмы: Приклю-
чения Буратино» (1)

06.30 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80» (1)

07.50 «Караоке на Май-
дане»

08.50 «Завтрак с Юлией 
Высоцкой»

09.00 «Едим дома»
10.05 «Зваженi та 

щасливi-2»
14.15 «Национальное 

талант-шоу «Танцуют 
все!-5»

19.00 «Х-Фактор-3»
22.50 «Моя правда. 

«Зваженi та щасливi». 
Женское счастье»

23.55 «Х-Фактор. Итоги 
голосования»

01.00 «Детектор лжи-2»
01.55 Х/ф «Вокзал для 

двоих» (1)

ТОНИС
06.00 Страна советов
06.45, 08.30, 15.30, 18.55, 

19.55 Погода
06.50 Ф-стиль
07.10 Будь в курсе!
07.50, 16.25 Цивилизация 

Incognita
08.00 Служба новостей 

«Социальный пульс»
08.50, 16.50 Мультфильмы
09.00, 05.10 Шамвари: 

территория диких 
животных

09.40 80, 05.35 островов 
вокруг света

10.05 Х/ф «Приключения 
Электроника» (1)

14.25 Арт City
15.00 За семь морей

17.00, 04.00 Дневник для 
родителей

17.25 Жизнь в новом мире
18.15, 04.30 Кумиры
18.30 Социальный пульс 

выходных
19.00 Великие махина-

торы
20.00, 03.30 Ронин. 

Ток-шоу с Дмитрием 
Выдриным

20.45 В гостях у Дмитрия 
Гордона. Вячеслав 
Колосков

21.50 Ванга. Предсказание
23.00 Кинофан: Х/ф «Оди-

нокие сердца» (3)
01.10 Амурные мелодии 

(3)
02.05 Х/ф «Другая женщи-

на» (3)
04.40 Чудаки

ТЕТ
06.00 Ешь и худей
06.50, 11.40 Сериал «Кто в 

доме хозяин?» (1)
07.25 Мультсериал 

«Лунтик» (1)
07.40 Твинисы
08.00 Телепузики
08.35 Лентяево
09.00 Мультик с Лунтиком
09.25 Мультсериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка» (1)

09.45 Мультсериал «Чер-
ный плащ» (1)

10.45 Ералаш
11.05 Приколы на пере-

менке
13.05 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
14.50 Х/ф «Угадай кто» (1)
16.55 М/ф «Правдивая 

история Красной 
Шапки» (1)

18.20 Х/ф «Доктор Дулиттл 
2» (1)

20.05 Виталька
21.15 Даешь молодежь!
22.40 Слава со Славеком 

Славиным
23.00 Х/ф «Лепрекон 3: 

Приключения в Лас-
Вегасе» (2)

00.50 Comedy Woman
01.40 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.00 Серебряный 

апельсин
07.00 Утро с «Украиной»
09.00 Лучший повар на 

селе
10.00 Домой на праздники
11.00 Сериал «Дорожный 

патруль - 11» (1)
12.00 Сериал «Преступле-

ние будет раскрыто» (1)
14.00 Х/ф «Позвони в мою 

дверь» (1)
18.00, 19.20 Сериал «Краса-

вица» (1)
19.00, 03.30 События
22.30 Сериал «Я - телох-

ранитель. Ошибка в 
программе» (1)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 00.00 «Киев-

ское время»
06.40, 09.35, 15.15, 19.25, 

01.55 «Тема недели»
06.45, 07.10, 08.20, 18.55, 

23.35, 00.20, 03.25 
«Время спорта»

06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 
10.10, 10.55, 13.55, 16.10, 
17.20, 17.55, 19.20, 23.40, 
00.25, 00.55, 02.35, 
03.35, 04.35, 05.55, 06.25 
«Погода»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
01.00, 02.00, 04.00, 05.00 
«Время новостей»

07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.20 «Бизнес-
время»

07.30 «Клуб 700»
08.30 «Не первый взгляд»
09.10 «Интеллект.ua»
10.15 «Здоровые исто-

рии»
11.10 «Трансмиссия»
11.30 «Автопилот-тест»
12.10 «Окно в Европу»
13.10 «Путь к победе»
13.30 «Драйв»
14.10, 23.50 «История 

успеха»
14.25 «Игра судьбы»
16.15 «Арсенал»
17.25 «Феерия пуше-

ствий»
17.45, 02.30, 03.30, 04.30, 

05.50, 06.20 «Хроника 
недели»

18.15, 04.40 «Время 
интервью»

19.35, 02.10 «Машина 
времени»

20.10, 01.10, 05.10 
«Портреты з Сергеем 
Дорофеевым»

21.10 «Большая политика»
21.40, 03.00, 06.00 «Окно в 

Америку»
22.00, 03.40 «В кабинетах»

22.30, 02.40 «Мастер-класс 
с Наталкой Фицич»

00.30 «Мотор»
04.10 «Феерия путеше-

ствий»

НТН
06.00 «Легенды бандит-

ской Одессы»
06.50 Сериал «Строго на 

юг» (1)
09.45 «Железный Оскар»
10.30 «Крутые 90-е»
11.30 «Речовий доказ». 

Капкан для «шакалов»
12.00, 23.15 «Главный 

свидетель»
13.00 Х/ф «Взрыв на рас-

свете» (1)
15.00 Сериал «УГРО - 4»
19.00 Сериал «Под при-

крытием»
00.00 «Случайный сви-

детель»
00.20 Х/ф «2016: конец 

ночи» (2)
02.10 «Речовий доказ»
03.40 «Агенты влияния»
05.00 «Уроки тетушки 

Совы»
05.25 «Правда жизни»

К1
06.30 «Утро на К1»
07.30, 10.00 «Мультфиль-

мы»
08.30 М/ф «Сказки Ганса 

Христиана Андерсена» 
(1)

09.00 Мультсериал 
«Приключения мишек 
Гамми» (1)

10.25 М/ф «Альфа и Омега: 
Клыкастая братва» (1)

12.15 Х/ф «Первый рыцарь 
при дворе короля 
Артура» (1)

14.05 «Подари себе 
жизнь»

14.50 Х/ф «М + Ж» (1)
16.35 Сериал «Всегда 

говори всегда» (1)
18.15 «КВН- 2012»
21.40 Сериал «Сверхъе-

стественное» (2)
00.10 Х/ф «Красавчик 

Алфи» (3)
02.05 Х/ф «Вики Кристина 

Барселона» (2)
03.35 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
05.25 Сериал «Последний 

аккорд»
07.00 Интуиция
08.05 Дома мажоров
08.30 «Лучшие»
09.00 «Мой малыш»
09.30 «Два берега»
10.00 «Перевоплоще-

ние»
10.40 «Просто собака»
11.00 «Respect TV»
11.30 «Клиника семейной 

медицины»
12.00 Сериал «Кухня»
16.10 ШоумаSтгоуон
19.00 М/Ф «Гуфи»
20.40 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение»
23.00 Х/ф «Иствикские 

ведьмы»
01.20 Спортрепортер
01.25 Х/ф «Знамение»
03.30 Сериал «Одна ночь 

любви»
04.20, 05.15 Зона ночi
04.25 Загублений рай

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00, 12.30 «Вся Россия»
04.10 «Юрмала - 2012»
05.40, 06.15 Х/ф «Я тебя 

никогда не забуду»
06.00, 09.00, 12.00 Вести
07.15 «Чудеса России»
07.45 «Утренняя почта»
08.20 «Субботник»
09.15 «Последняя песня 

сыщика Экимяна»
10.05 Мультфильм
10.15 Сериал «Семейный 

очаг»
12.20 Местное время. 

Вести-Москва
12.40 «Честный детектив»
13.10 «Городок». Дайд-

жест
13.40 «Власть факта»
14.30 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей»
15.55, 02.05 «Субботний 

вечер»
18.00 Вести в субботу
18.45 «Танцы со Звездами». 

Сезон - 2012
21.30 Концерт, посвящен-

ный Дню сотрудника 
органов внутренних 
дел Российской Феде-
рации

00.15 Х/ф «Женская 
дружба»

НТВ-МИР
04.05 Комедия «Кубанские 

казаки»
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

17.00 «Сегодня»
06.20 «Смотр»
06.50 «Главная дорога»
07.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
08.25 «Русская начинка»
08.55 «Кулинарный 

поединок» с Оскаром 
Кучерой

09.55 «Квартирный 
вопрос»

11.30 «Своя игра». Про-
должение

12.15 «Наши» со Львом 
Новоженовым»

13.05 «Возвращение 
Мухтара-2». «Професси-
ональный риск»

14.25 «Л.И.Брежнев. 
Смерть эпохи»

15.20 «Очная ставка»
16.20 «Александр 

Журбин. Мелодии на 
память»

17.25 «Профессия - ре-
портёр»

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

18.55 « Русские сенсации». 
Информационный 
детектив

19.50 «Ты не поверишь!»
20.45 «Метла». Ток-шоу 

Наталии Метлиной
21.40 Сериал «Проснёмся 

вместе?». «Обручаль-
ное кольцо», «Пуля»

23.30 «Луч света»
00.00 «Реакция Вассер-

мана»
00.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
01.00 «Музыкальный 

ринг НТВ: Сосо Павли-
ашвили - Авраам Руссо»

02.10 «Кремлёвские 
похороны. Надежда 
Аллилуева»

03.05 Сериал «Адвокат». 
«Призрачность», 
«Семейные ценности», 
«Любовь до гроба»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 

17.45 Новости
06.15 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи»
07.50 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.35 «Смешарики. Новые 

приключения»
08.50 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.55 «Жизнь как кино»
12.15 «Абракадабра»
14.15 «Да ладно!»
15.15 «Народная меди-

цина»
16.30 «Жди меня»
17.55 «Человек и закон»
19.00 «Минута славы» 

шагает по стране»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
23.05 Х/ф «Где-то»
01.00 Х/ф «Путешествие 

мсье Перришона»
02.20 Х/ф «Портрет жены 

художника»
03.45 Х/ф «Стоянка поезда - 

две минуты»
04.55 «Поле чудес»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
02.00, 06.00, 08.00, 11.00 

Новости
02.10 «Эммануил Витор-

ган и Алла Балтер. По 
обе стороны жизни»

02.55 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи»

04.25 «Играй, гармонь 
любимая!»

05.00 Умницы и умники
05.45 «Слово пастыря»
06.15 Смак
06.45 «Жизнь как кино»
07.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
08.15 «Абракадабра»
10.10, 11.15 Х/ф «Одиноким 

предоставляется обще-
житие»

11.55 «Да ладно!»
12.30 «Народная меди-

цина»
13.20 «Жди меня»
14.20 Вечерние новости
14.30 «Человек и закон»
15.25 «Минута славы» 

шагает по стране»
17.00 «Время»
17.20 «Сегодня вечером»
18.50 Х/ф «Мулен Руж»
20.55 Х/ф «Трое на шоссе»
22.20 Х/ф «Прощальная 

гастроль «Артиста»
23.40 Сериал «Terra nova»
01.05 «Поле чудес»

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 «Новень-

кая»
11.30 Программа «Живое 

слово»
12.00 «В Нью-Йорке с 

В.Топаллером»
13.00, 21.00 Х/ф «За пре-

красных дам»
15.00, 23.30 Сериал «Ав-

тобус». 1 с. «В личных 
целях»

16.00 «Эхо недели»
16.30 «Американский 

ликбез» «Первые штаты 
Америки. Нью-Йорк»

17.00, 02.00 «Код доступа»
18.00 «Цена победы»
19.00, 05.00 Док.фильм 

«Великий обман. Учи-
тель и убийца»

20.00 «Израиль за не-
делю»

23.00 «Городские ле-
генды»

00.30 Х/ф «Жена ушла»

TBI
06.30 Благая весть с Риком 

Реннером
07.00, 17.30 Время помнить
07.45 Цивилизация. 

Каратели. Правда о 
латышских стрелках

09.15, 14.00 Правдивые 
истории. Парк Юрского 
периода с.1

09.45 Великие истории 
любви 20 века. Николай 
II и Александра Федо-
ровна

10.15, 16.30 Вокруг света
11.15 World Stories. Между-

народные корреспон-
денты

12.00 Исторические 
хроники с Николаем 
Сванидзе. Маршал 
Семен Тимошенко

13.00 Здоровая жизнь с 
Ириной Трухачевой

13.30 Деловая кухня
14.30 Музыка для 

взрослых
18.15 Цивилизация. 

Мурманск. Битва за 
Арктику

19.30 Исторические 
хроники с Николаем 
Сванидзе. Клавдия 
Шульженко

20.30, 02.00 Игра в слова и 
не только

21.30, 03.00 Лекции и 
события

23.30 Великие истории 
любви 20 века. Амелия 
Эрхарт и Джордж 
Путнам

00.00 Х/ф «Порок на экс-
порт» (2)

04.00 Клипы Jazz с Алексе-
ем Коганом

04.30 Х/ф «Шпион в маске» 
(1)

ТВ ЦЕНТР
03.20 Марш-бросок 12+
03.55 Х/ф «Это случилось в 

милиции» 6+
05.40 АБВГДейка
06.05 «День аиста» 6+
06.30 Православная 

энциклопедия 6+
07.00 Док.фильм «Аллига-

торы» 6+
07.45 М/ф «Петушок и 

солнышко», «Веселая 
карусель»

08.05 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане»

09.30, 15.30, 17.00, 22.10 
События

09.45 Городское собрание 
12+

10.30 Х/ф «Петровка, 
38» 12+

12.15 Х/ф «Капитан» 6+
14.25 «День города» Теле-

игра. 6+
15.45 Петровка, 38 16+
16.00 Сериал «Расследова-

ния Мердока» 12+
17.05 Х/ф «Дважды в одну 

реку» 12+
19.00 «Постскриптум»
20.00 Сериал «Мисс 

Фишер» 16+
22.30 «Культурный 

обмен» 12+
23.00 Х/ф «Ночной визит» 

12+
01.40 Док.фильм «Две 

жизни Леонида Бреж-
нева» 12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
06.00 Советские муль-

тфильмы
09.00 Вокруг смеха
10.40 Док.фильм о Кино
12.40 Х/ф «Адвокат»
16.40 Сериал «Железный 

занавес»
21.40 Х/ф «Жандарм в Нью-

Йорке»
22.50 Х/ф «Жандарм из 

Сен-Тропе»
00.40 Киноляпы
02.40 Саундтреки
03.40 Кинотрейлеры

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Комедия 

«Гений» 12+
10.40, 18.40, 02.40 Комедия 

«Мамаши» 12+
12.20, 20.20, 04.20 Драма 

«Изумительный» 16+
14.20, 22.20, 06.20 Триллер 

«Монстры» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
04.00, 08.00, 12.00 Х/ф 

«Волны черного моря». 
4 с.. «Белеет парус 
одинокий»

05.00, 09.00, 13.00 М/ф 
«Три лягушонка». 2 с.. 
М/ф «Заколдованный 
мальчик»

06.00 М/ф «Небесные 
танцоры». 16, 10.00 с.. 
М/ф «Рыбья упряжка». 
М/ф «Две сказки»

07.00 М/ф «Уроки тетушки 
совы. Уроки доброты». 
12,13, 11.00 с.. «Сборник 
мультфильмов»

14.00 Х/ф «Ни слова о 
футболе»

15.10 М/ф «Три лягушонка». 
3 с.. «Сборник муль-
тфильмов»

16.00 Х/ф «Меняю собаку 
на паровоз»

17.05 М/ф «Исполнение 
желаний». М/ф «Ива-
нушко»

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Переступи 

порог»
08.00 Х/ф «Ванечка»
10.00 Х/ф «Единственная...»
12.00 Х/ф «Драгоценный 

подарок»
13.30 Х/ф «Букет мимозы и 

другие цветы»
15.00 Х/ф «Криминальный 

талант». 1 с.
16.30 Х/ф «Криминальный 

талант». 2 с.
18.00 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
20.00 Х/ф «Хрусталев, 

машину!»
22.40 Х/ф «Чужая жена и 

муж под кроватью»
00.00 Х/ф «Соленый пес»
01.30 Х/ф «Мы жили по 

соседству»
03.00 Х/ф «Собачье серд-

це». 1 с.
04.30 Х/ф «Собачье серд-

це». 2 с.

КИНОКЛУБ
05.00 Х/ф «Слепота» 18+
07.05 Х/ф «Убить пере-

смешника» 6+
09.15, 01.05 Х/ф «Зорро» 6+
11.20, 03.10 Х/ф «Деньги на 

двоих» 16+
13.25 Х/ф «Буря» 12+
15.15 Х/ф «Цирк! Цирк! 

Цирк!» 6+
16.45 «Плюс кино» 12+
17.15 Х/ф «Борсалино» 16+
19.20 Х/ф «Опасный квар-

тал» 16+
21.00 Х/ф «Главное - не 

бояться!» 16+
23.00 Х/ф «Шальные день-

ги» 16+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Международная 

панорама» 16+
04.30 «Желаем счастья 

вам!» 12+
05.00 Док.фильм «Радо-

сти, огорчения, мечты 
Ольги Корбут» 12+

05.35, 23.10 Фильм-
спектакль «Ревизор» 
12+

07.00, 13.00 «Мы поем 
стихи...» 12+

08.00, 02.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

09.00 Программа «ТЕМА» 
12+

10.00 Концерт, посвящен-
ный Дню милиции 12+

11.20 Док.фильм «Птица 
счастья завтрашнего 
дня» 12+

11.40 Х/ф «Алло, Варшава!» 
12+

14.00 «Колба времени» 16+
15.00 «Кинопанорама» 

12+
16.00 «До и после ...» 12+
17.05 «Новости поп-

музыки. Сан-Ремо» 12+
18.15 Х/ф «Субботний 

вечер» 12+
18.50 «Кабачок 13 сту-

льев» 12+
20.00 Х/ф «Мелодрама с 

покушением на убий-
ство» 16+

21.10 Фильм-концерт 
«Зима - зима» 12+

22.00 «Назад в СССР» 12+
01.00 «Музыкальная 

карусель» 12+
03.00 «Мы помним ваши 

лица» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Не ссорь-

тесь, девочки!». 10 с.
19.00 Сериал «Версия-2». 

3 с. «Скелет из шкафа», 
3 часть

20.00 Сериал «Гончие». 
8 с. «Женская доля», 
4 часть

21.00 Сериал «Соль 
земли». 5 с.

22.30 Сериал «Соль 
земли». 6 с.

00.00 Сериал «Не ссорь-
тесь, девочки!». 11 с.

01.00 Сериал «Версия-2». 
4 с. «Скелет из шкафа», 
4 часть

02.00 Сериал «Гончие». 9 
с. «Покер на четырёх 
тузах», 1 часть

TV 1000
02.00 Криминальное 

кино «Пылающая 
равнина»

04.00 Криминальное 
кино «Капоте»

06.00 Драма «Молодость 
без молодости»

08.20 Комедия «Мертвец в 
колледже»

10.00 Приключения «Пять 
детей и волшебство»

12.00 Комедия «Выход на 
сцену»

13.55 Драма «Я так давно 
тебя люблю»

16.00 Комедия «В поисках 
Галактики»

18.00, 23.50 Комедия 
«Мексиканец»

20.20 Комедия «Переход-
ный возраст»

21.55 Боевик «Миссия. 
Невыполнима»

«2+2»
08.00, 08.50, 09.30 Муль-

тсериал «Грандиозный 
Человек-паук» (1)

09.55 Проспорт
10.00, 03.00 Сериал «Мо-

лодой Индиана Джонс. 
Сокровище павлиньего 
глаза» (1)

12.05 Сериал «Молодой 
Индиана Джонс. Ветер 
перемен» (1)

14.10, 14.45 Штопор. Улёт-
ное видео по-русски-3

15.05 Х/ф «800 Лье вниз по 
Амазонке» (1)

17.20 ЧУ 15 тур. Кривбасс 
- Волынь

19.30 Х/ф «Робокоп» (1)
21.35 Х/ф «Крепкий оре-

шек-4» (2)
00.05 Сериал «Спартак. 

Месть» (3)
01.20 Х/ф «Мститель» (2)
04.30 Сумасшедшая 

скрытая камера
05.05 Мультфильмы

TV1000 ACTION
03.00 Приключения 

«Синдбад и Минотавр»
05.00 Фильм ужасов «Аку-

лоосьминог»
07.00 Фильм ужасов 

«Акулозавр»
09.00 Криминальное 

кино «Красный угол»
11.10 Криминальное 

кино «Крэйзи»
13.00 Боевик «Пригово-

ренные»
15.00 Фильм ужасов 

«Лихорадка. Весеннее 
обострение»

17.00 Фильм ужасов 
«Битва в пустыне»

19.00 М/ф «Ренессанс»
21.00 Триллер «Жребий»
23.00 Мягкая эротика 

«Пальчики оближешь!»
00.30 Мягкая эротика 

«Мстители»

ДОМ КИНО
02.00 Х/ф «Комната поте-

рянных игрушек» 18+
05.20 Сериал «Апостол», 

11 с. 16+
06.15 Сериал «Папаши», 

закл
07.10, 16.00, 17.50, 01.55 

«Окно в кино»
07.15 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...»
08.30 Х/ф «Джентльмены 

удачи»
10.00 Х/ф «Поцелуй» 12+
11.05 Х/ф «Олимпийская 

деревня» 12+
12.30 Сериал «Любитель-

ница частного сыска 
Даша Васильева - 2» 12+

16.05 Сериал «Апостол», 
закл. 16+

17.00, 01.00 Сериал «Воен-
ная разведка. Западный 
фронт», 1 с. 16+

17.55 Х/ф «Самка» 16+
19.20 Х/ф «Ночной про-

давец» 16+
20.45 Х/ф «Особо важное 

задание» 12+
23.00 Х/ф «Городской 

романс»
00.40 Х/ф «Дрессировщи-

ки» 12+

ГУМОР ТБ
05.00 Комедия «Свадьба с 

приданным»
07.00, 17.10, 22.25 Битва 

анекдотов
07.30, 12.40 Ржаники
08.20, 11.20, 17.45 Смех с 

доставкой на дом
09.50 Комедия «Добро по-

жаловать в Эдельвейс»
13.00 Гуморины из 

торбины
15.00 Комедия «Пикник»
18.55 Клуб юмора
20.05 «Милицейская 

академия»
20.40 Комедия «Если ве-

рить Лопотухину» 1 с.

MAXXI-TV
06.30, 17.30, 01.00 

MaxxiМузыка
07.50 «Сбросим лишнее»
08.10 «Сделано руками»
08.50, 18.05 Йога
09.35, 14.55 Союзмуль-

тфильм
10.20 «Путеводитель 

выходного дня»
10.55, 21.00 «Выдающиеся 

мужчины»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.50 «Буду Артистом!»
12.25 «5 идей для детской»
13.00 Тур-Гламур
17.50 «Время для себя»
18.50 Х/ф «Пришла и 

говорю»
21.05 «Женские откро-

вения»
21.55 «Все про все»
22.10 «КиноМакси»
22.50 Х/ф «Девушка с 

гитарой»

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»
09:00 – 09:20 Кривбасс-

Центр
09:20 – 09:35 Новости 

регионов
09:35 – 09:50 Новый курс
09:50 – 10:00 Наследие 
19:00 – 19:20 Новости 

регионов
19:20 – 19:35 Календарь 

событий
19:35 – 20:00 Новая волна

Субота, 10 листопада
Cхід 7.04 Захід 16.19
Тривалість дня 9.15

Схід 2.23 
Захід 14.13

ТерезиСтефан, Арсеній, Дмитрій



19•ЧЕРВОНИЙ ГІРНИК• СЕРЕДА, 31 ЖОВТНЯ 2012 РОКУ

Телебачення

Купуйте газету «Червоний гірник» в кіосках «Друк», «Преса-М», поштових відділеннях «Укрпошти»

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

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.10, 08.20, 09.00, 

11.00, 11.30, 15.45, 17.55, 
18.40, 23.30 Погода

06.10 Мультфильм
06.30, 09.55 Шаг к звездам
07.15 Моя земля - моя 

собственность
07.30 Сельский час
08.00 Укравтоконтинент
08.25 Полезные советы
08.40, 23.50 Самбо Украины
09.05 Смешной и еще 

смешнее
09.30 Золотой гусь
10.40 Кто в доме хозяин?
11.05 Как это?
11.35 Честь имею при-

гласить
12.20 Шеф-повар страны
13.15 Караоке для взрослых
14.05 Сериал «Агент особо-

го назначения» 9,10с
15.55 Футбол. Чемпионат 

Украины. Премьер-лига. 
«Металлург» (Донецк) - 
«Шахтер» (Донецк)

16.45 В ПЕРЕРЫВЕ: Погода
18.05 Деловой мир. Неделя
18.50 Бенефис Е.Воробей
20.40 Главный аргумент
20.50 Официальная 

хроника
21.00, 01.20 Итоги недели
21.40 Точка зрения
22.00 Фольк-music
22.55 Тройка, Кено, Максима
23.00 Эра бизнеса. Итоги
23.35 Олимпийский вызов

КАНАЛ «1+1»
06.05 Х/ф «Поцелуй ведь-

мы» (1)
07.50 М/ф (1)
08.10, 05.15 «Ремонт +»
09.00 «Лото-Забава»
10.10, 10.35 Мультсериал 

«Чип и Дейл» (1)
11.00 «Кулинарная акаде-

мия. Юлия Высоцкая»
11.25 «Четыре свадьбы - 2»
12.55 «Джентльменскийй 

набор»
15.30 Х/ф «Боги, наверное, 

сошли с ума-2» (1)
17.30 Х/ф «Выбор моей 

мамочки» (1)
19.30, 23.35 «ТСН-неделя»
20.15 «Голос. Дети»
22.25 «Светская жизнь»

ИНТЕР
05.15 Мультсериал «Маша 

и Медведь»
05.30 Большой бокс. 

Владимир Кличко vs. 
Мариуш Вах

09.20 «Школа доктора 
Комаровского»

09.55 «ВОСКРЕСЕНЬЕ С 
«КВАРТАЛОМ»»

10.55 «Сваты у плиты»
11.20 Х/ф «Карнавальная 

ночь»
13.05 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж»
14.20 Сериал «Ключи от 

счастья»
18.05, 20.55 Сериал «Одес-

са-мама»
20.00 «Подробности 

недели»
22.55 «Что? Где? Когда?»

ICTV
05.55, 06.15 Погода
06.00 Факты
06.20, 04.35 Свитанок
07.10 Квартирный вопрос
08.05 Анекдоты по-

украински
08.40 Дача
09.25 Смотреть всем!
10.25 ОлимпиЛяпы
11.30 Козырная жизнь
12.00 Другой футбол
12.35 Спорт
12.45 Наша Russia
13.05 Х/ф «Доспехи»
14.55 Х/ф «Тринадцатый 

район»
16.45 Х/ф «Тринадцатый 

район-2: Ультиматум»
18.45 Факты недели
19.45 Последний герой-2
20.55 Х/ф «Начало»

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, 11.20 «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 «Подкидыш» 1 

категория
10.30 «Косметичка»
11.05 «Чоловiчий клуб»
11.25 «Епiзоди колишнього»
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 теле-

журнал»
15.45, 19.00 «Близкие 

Путешествия»
16.00 «Сделано руками»
16.35, 03.15 Х/ф «Мечта» 1 

категория
18.25 «Перчiнка»
18.55 «Шаг навстречу»
19.15 «Мiський роман»
19.45 Молодiжна програ-

ма «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»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.50 Сериал «Последний 

аккорд»
06.40 Интуиция
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
08.25 Дома мажоров
09.15 Мультсериал «Кунг-

фу Панда: Удивительные 
легенды»

09.50 Мультсериал «Пинг-
вины из Мадагаскара»

10.15 Шоу Шара
11.15 Воскресный офис
12.15 Сериал «Счастливы 

вместе»
15.50 М/ф «Гуфи»
17.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение» (перевод 
С.Притулы)

20.00 ШоумаSтгоуон
22.25 Проснуться знаме-

нитым
23.25 Х/ф «Список клиен-

тов» (2)

СТБ
04.50 «Наши любимые 

мультфильмы: Дюймо-
вочка, Заколдованный 
мальчик» (1)

06.05 Х/ф «Одиночное 
плавание» (1)

07.35 «Завтрак с Юлией 
Высоцкой»

07.45 «Едим дома»
09.05 «Караоке на Майдане»
10.05 «МастерШеф-2»
14.00 «Х-Фактор-3»
19.00 «Битва экстрасенсов. 

Апокалипсис»
21.45 Х/ф «Пять лет и один 

день» (1)
23.50 Х/ф «Жена по кон-

тракту» (1)

ТОНИС
06.00 Чудаки
06.30, 14.25 Мультфильмы
06.45, 19.00, 04.35 Великие 

махинаторы
07.35, 20.40 Светские 

хроники
08.00 Социальный пульс 

выходных
08.40, 11.35, 18.55, 20.10 

Погода
09.00 Ванга. Предсказание
10.00, 02.35 Будь в курсе!
10.40 Ф-стиль
11.05 80 островов вокруг 

света
11.50 Х/ф «Десять негритят»
15.10 За семь морей
15.45 Арт City
17.00, 20.00 Цивилизация 

Incognita
17.10, 03.25 Ронин. Ток-шоу 

с Дмитрием Выдриным
17.50 Украина-Европа: 

маятник Фуко
18.30, 23.30, 03.00 Мир за 

неделю
20.15, 04.25 Кумиры
21.05, 05.20 Константин Ха-

бенский. Несерьезный 
разговор

22.00 Кинофан: Х/ф «Конец 
игры» (1)

ТЕТ
06.00 Ешь и худей
06.50 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
07.25 Мультсериал «Лун-

тик» (1)
07.40 Твинисы
08.00 Телепузики
08.35 Лентяево
09.00 Мультик с Лунтиком
09.25 Мультсериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка» (1)

09.45 Мультсериал «Чер-
ный плащ» (1)

10.45 М/ф «Мулан 2» (1)

11.55 Х/ф «Доктор Дулиттл 
5» (1)

13.40, 18.30 Алё, директор?!
14.45 Одна за всех
15.10 М/ф «Правдивая исто-

рия Красной Шапки» (1)
16.45 Х/ф «Доктор Дулиттл 

2» (1)
19.35 Виталька
21.25, 00.40 Даешь моло-

дежь!
22.15 Слава со Славеком 

Славиным
22.50 Х/ф «Месть придур-

ков» (1)

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.00 Серебряный 

апельсин
06.50 События
07.10 Х/ф «Большой папа» (1)
09.00 Добро пожаловать
10.00 Тайны звезд
11.00 Х/ф «Зачем ты 

ушел» (1)
13.00 Сериал «Преступле-

ние будет раскрыто» (1)
15.00, 21.10 Сериал «Интер-

ны» (1)
16.00, 20.00 Сериал «СОБР»
19.00, 03.30 События 

недели
22.15 Ток-шоу «Великий 

футбол»

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 00.00 «Киев-

ское время»
06.45, 07.10, 08.25, 18.55, 

23.35, 00.20, 03.20 
«Время спорта»

06.50, 07.15, 08.10, 08.55, 
10.55, 11.15, 13.10, 14.10, 
14.55, 16.10, 17.10, 17.50, 
19.20, 00.25, 00.40, 03.25, 
06.25 «Погода»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00, 04.00, 05.00 
«Время новостей»

07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15 «Бизнес-
время»

07.30 «Клуб 700»
08.30 «Феерия путеше-

ствий»
09.10 «Окно в Америку»
09.35, 15.15, 20.50, 02.20, 

03.30, 06.20 «Тема 
недели»

10.10 «Технопарк»
11.20 «Трансмиссия-тест»
12.10 «Жизнь интересна»
13.15 «Мотор»
14.20 «Игра судьбы»
16.15 «Фактор безопас-

ности»
17.15 «Палата»
17.30, 04.10 «Новости 

Киевщины»
18.15 «Окно в Европу»
19.30, 01.10, 05.10 Обще-

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

21.00, 02.25 «Время: итоги»
21.40 «Время-тайм»
22.00, 03.40 «Территория 

закона»
22.35 «Кино с Яниной Со-

коловой»
23.40 «Рекламная кухня»

НТН
05.55 «Легенды бандит-

ской Одессы»
06.40 Х/ф «Контрудар» (1)
08.15 Сериал «Лето 

волков»
11.30 «Легенды уголовно-

го розыска». Ростовские 
фантомасы

12.00, 03.50 «Агенты 
влияния»

12.45 «Сирия: война и вера»
13.50 «Матушка Алипия»
14.45 Сериал «Под при-

крытием»
19.00 Сериал «Каменская - 6»
22.50 «Крутые 90-е»
23.50 Х/ф «Свадьба» (2)

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

Клыкастая братва» (1)
09.00 Мультсериал 

«Приключения мишек 
Гамми» (1)

10.00 «Мультфильмы»
10.30 Х/ф «Первый рыцарь 

при дворе короля 
Артура» (1)

12.25 Х/ф «Мой пёс Скип» (1)
14.20, 03.20 Х/ф «Воз-

вращение высокого 
блондина» (1)

16.05 Сериал «Всегда 
говори всегда» (1)

18.00 «Рассмеши комика»
19.00 «КВН- 2012»
21.40 Сериал «Сверхъесте-

ственное» (2)
00.10 Х/ф «Остров на-

дежды» (1)

11 КАНАЛ
05.50 Сериал «Последний 

аккорд»
06.40 Интуиция
07.45 Церковь Христова

08.00 Спросите у доктора
08.25 Дома мажоров
09.15 Мультсериал «Кунг-

фу Панда. Удивительные 
легенды»

09.50 Мультсериал «Пинг-
вины из Мадагаскара»

10.15 «Бюро адвокатских 
расследований»

10.30 «Родительский 
клуб»

10.45 «STREET STYLE»
11.00 «Просто собака»
11.20 «Мой новый дресс-

код»
11.40 Воскресный офис
12.15 Сериал «Счастливы 

вместе»
15.50 М/Ф «Гуфи»
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 «Перевоплощение»
21.40 ШоумаSтгоуон
22.25 Простнуться зна-

менитым
23.25 Х/ф «Список кли-

ентов»

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Вся Россия»
04.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

04.35 Х/ф «Метель»
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 «Семейный 

очаг»
12.20 Местное время. 

Вести-Москва
12.30 «Шутки большого 

человека. Евгений 
Моргунов»

13.20 «Городок»
14.15 Х/ф «Не самый удач-

ный день»
16.05 «Смеяться раз-

решается»
18.00 Вести недели
19.30 Х/ф «Поздняя 

любовь»
21.25 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловье-
вым». Профилактика

НТВ-МИР
05.45 «Безумный день»
06.00, 08.00, 11.00, 14.00 

«Сегодня»
06.20 «Сказки Баженова»
06.50 «Первая передача». 

Автомобильная про-
грамма

07.20 «Их нравы»
08.25 «Едим дома!»
09.00 «Развод по-русски»
09.55 «Дачный ответ»
11.25 «Своя игра». Про-

должение
12.10 «Еда без правил» с 

Сергеем Жигуновым
13.05 «Возвращение 

Мухтара-2». «Призрак 
праведной жизни»

14.25 «Следствие вели...»
15.20 «И снова здрав-

ствуйте!»
16.20 «Золотая пыль»
17.00 «Сегодня. Итоговая 

программа» с Кириллом 
Поздняковым

18.00 «Чистосердечное 
признание»

18.50 «Центральное теле-
видение. Информаци-
онно-развлекательный 
воскресный канал»

21.15 Сериал «Проснёмся 
вместе?». «Махнемся, 
не глядя?», «Опасные 
дороги»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Человек ниот-

куда»
07.30 «Смак»
08.05 «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. 

«Мошенники»
13.20 Х/ф «Жестокий 

романс»
17.00 «Большие гонки. 

Братство колец»
18.40 «ДОстояние РЕспу-

блики: Игорь Тальков»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.40 «Yesterday live»
23.45 «Познер»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
02.00, 06.00, 08.00 Новости
02.10 Х/ф «Пляжный раз-

бойник»
03.15 Х/ф «Человек ниот-

куда»
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. 

«Мошенники»
09.10 Сериал «Уча-

сток»
11.15 Х/ф «Жестокий 

романс»
13.45 «Большие гонки. 

Братство колец»
15.10 «ДОстояние 

РЕспублики: Игорь 
Тальков»

17.00 Воскресное 
«Время»

18.00 «Мульт лич-
ности»

18.30 «Yesterday live»
19.25 «Познер»
20.25 Х/ф «Билет в 

Томагавк»
21.55 Х/ф «Роман «alla 

Russa»
23.15 Сериал «Terra 

nova»
23.55 «Играй, гармонь 

любимая!»

RTVI
06.00 «Сканер»
07.00, 09.30 «Муль-

тфильмы»
08.00 Х/ф «Как Ива-

нушка-дурачок за 
чудом ходил»

10.00, 03.00 Х/ф «По-
лосатый рейс»

12.00 «Страна и люди»
13.00, 21.00 Х/ф «Сын 

за отца»
15.00, 23.30 Сериал 

«Автобус». 2 с. «Не-
веста на дороге»

16.00 «Арт-навигатор»
16.30, 23.00 «Русский 

акцент»
17.00 «Без дураков»
18.00 Программа радио-

станции «Эхо Москвы»
19.00, 05.00 Док.фильм 

«Великий обман. Мил-
лионеры из психушки»

20.00 «В Нью-Йорке с 
В.Топаллером»

TBI
07.00, 17.30 Время помнить
07.45 Цивилизация. 

Мурманск. Битва за 
Арктику

09.15, 14.00 Правдивые 
истории. Парк Юрского 
периода с.2

09.45 Великие истории 
любви 20 века. Амелия 
Эрхарт и Джордж 
Путнам

10.15, 16.30 Вокруг света
11.15 Игра в слова и не 

только
12.00 Исторические 

хроники с Николаем 
Сванидзе. Клавдия 
Шульженко

13.00 Здоровая жизнь с 
Ириной Трухачевой

13.30 Деловая кухня
14.30 Вечер с Николаем 

Княжицким
18.15 Цивилизация. Ту-

104. Последние слова 
летчика Кузнецова

19.30 Исторические 
хроники с Николаем 
Сванидзе. Маршал 
Семен Тимошенко

20.30, 01.00 Итоги с Вахтан-
гом Кипиани

21.30 Лекции и события
23.30 Великие истории 

любви 20 века. Николай 
II и Александра Федо-
ровна

ТВ ЦЕНТР
03.25 М/ф «Русалочка»
03.55 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане»
05.20 Крестьянская за-

става 6+
05.55 «Взрослые люди» 12+
06.25 «Фактор жизни» 6+
07.00 «Врача вызывали?» 16+
07.45 Наши любимые 

животные
08.15 «Барышня и кули-

нар» 6+
08.50 «Сто вопросов взрос-

лому» 6+
09.30, 21.50 События
09.45 «Хроники москов-

ского быта. Внебрачные 
дети» 12+

10.35 Х/ф «Огарева, 6» 12+
12.20 «Приглашает Борис 

Ноткин» 12+
12.50 Московская неделя
13.25 «Города мира. Рим» 

16+
14.00 Петровка, 38 16+
14.15 Док.фильм «Где нахо-

дится нофелет?» 12+
14.50 Х/ф «Подруга особого 

назначения» 12+
19.00 «В центре событий»
20.00 Праздничный кон-

церт к Дню сотрудников 
органов внутренних 
дел. 12+

22.10 «Временно досту-
пен» 12+

23.15 Х/ф «В поисках при-
ключений» 12+

01.00 Х/ф «Капитан» 6+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
06.00 Советские муль-

тфильмы
09.00 Вокруг смеха
10.40 Док.фильм о Кино

12.40 Сериал «Железный 
занавес»

17.40 Х/ф «Адвокат»
21.40 Х/ф «Жандарм из 

Сен-Тропе»
22.50 Х/ф «Жандарм в Нью-

Йорке»
00.40 Киноляпы
02.40 Саундтреки
03.40 Кинотрейлеры

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Комедия 

«Шекспир по новому. 
Много шума из ничего» 
12+

09.40, 17.40, 01.40 Драма «8 
с половиной» 12+

12.00, 20.00, 04.00 Траги-
комедия «Довольно 
добрый человек» 16+

13.55, 21.55, 05.55 При-
ключения «Христофор 
Колумб. Открытие 
Америки» 12+

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

слова о футболе»
05.10, 09.10, 13.10 М/ф «Три 

лягушонка». 3 с.. «Сбор-
ник мультфильмов»

06.00, 10.00 Х/ф «Меняю 
собаку на паровоз»

07.05, 11.05 М/ф «Исполне-
ние желаний». «Сборник 
мультфильмов»

14.00 Х/ф «Дом с привиде-
ниями»

15.25 М/ф «Свирепый 
бамбр». 1 с.. М/ф «Кто 
поедет на выставку»

16.00 М/ф «Ключ»
17.00 М/ф «Золотая 

антилопа». «Сборник 
мультфильмов»

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
08.00 Х/ф «Хрусталев, 

машину!»
10.40 Х/ф «Чужая жена и 

муж под кроватью»
12.00 Х/ф «Соленый пес»
13.30 Х/ф «Мы жили по 

соседству»
15.00 Х/ф «Собачье сердце». 

1 с.
16.30 Х/ф «Собачье сердце». 

2 с.
18.00 Х/ф «Поезд вне рас-

писания»
20.00 Х/ф «Бакенбарды»
22.00 Х/ф «Я свободен, я 

ничей»

КИНОКЛУБ
05.15 Х/ф «Буря» 12+
07.10 Х/ф «Цирк! Цирк! 

Цирк!» 6+
09.00, 01.00 Х/ф «Борсали-

но» 16+
11.10, 03.10 Х/ф «Опасный 

квартал» 16+
13.00 Х/ф «Главное - не 

бояться!» 16+
15.00 Х/ф «Шальные день-

ги» 16+
17.10 Х/ф «Чёрный тюль-

пан» 6+
19.10 Х/ф «Семейка Джон-

сов» 12+
21.00 Х/ф «11-11-11» 16+
22.40 «Плюс кино» 12+
23.10 Х/ф «Будущее» 18+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 Концерт, посвящен-

ный Дню милиции 12+
05.20 Док.фильм «Птица 

счастья завтрашнего 
дня» 12+

05.40 Х/ф «Алло, Варшава!» 
07.00, 01.00 «Мы поем 

стихи...» 12+
08.00 «Колба времени» 16+

09.00 «Кинопанорама» 
12+

10.00 «До и после ...» 12+
11.05 «Новости поп-

музыки. Сан-Ремо» 12+
12.15 Х/ф «Субботний 

вечер» 12+
12.50 «Кабачок 13 стульев» 

12+
14.00 Х/ф «Мелодрама с 

покушением на убий-
ство» 16+

15.10 Фильм-концерт 
«Зима - зима» 12+

16.00 Док.фильм «Рыцарь 
комедии. Эраст Гарин» 
12+

17.00, 02.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

18.00 «Мюнхгаузен-клуб» 
12+

19.00 «Что? Где? Когда?» 12+
20.15 «Утренняя почта» 

в гостях у «Лестницы 
Якоба» 12+

22.00 «Международная 
панорама» 16+

22.30 «Желаем счастья 
вам!» 12+

23.00 Док.фильм «Радости, 
огорчения, мечты Ольги 
Корбут» 12+

23.35 Фильм-спектакль 
«Ревизор» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Не ссорь-

тесь, девочки!». 11 с.
19.00 Сериал «Версия-2». 

4 с. «Скелет из шкафа», 
4 часть

20.00 Сериал «Гончие». 9 
с. «Покер на четырёх 
тузах», 1 часть

21.00 Сериал «Соль земли». 
6 с.

22.30 Сериал «Соль земли». 
7 с.

TV 1000
02.00 Комедия «Переход-

ный возраст»
03.40 Боевик «Миссия. 

Невыполнима»
05.40 Комедия «Выход на 

сцену»
07.35 Драма «Я так давно 

тебя люблю»
09.40 Комедия «В поисках 

Галактики»
11.30 Драма «Учитель на 

замену»
13.15 Боевик «Ограбление 

по-итальянски»
15.20 Комедия «Спокойной 

ночи»
17.00 Драма «Авиатор»
20.00 Комедия «Райское 

наслаждение»
22.10 Боевик «Миссия. 

Невыполнима 2»

«2+2»
08.00 Журнал Лиги Чемпи-

онов УЕФА 2012-2013
08.40, 09.35 Мультсериал 

«Грандиозный Человек-
паук» (1)

10.00 Сериал «Молодой 
Индиана Джонс. Загадка 
блюза» (1)

12.05 Сериал «Молодой 
Индиана Джонс. Скан-
дал 1920» (1)

14.10, 14.45 Штопор. Улёт-
ное видео по-русски-3

15.05 Х/ф «Робокоп» (1)
17.20 ЧУ 15 тур. Арсенал - 

Черноморец
19.30 ЧУ 15 тур. Металлист 

- Карпаты
21.30 ПРОФУТБОЛ
22.40 «Футболист ?1»

TV1000 ACTION
03.00 Фильм ужасов «Аку-

лоосьминог»

05.00 Фильм ужасов «Аку-
лозавр»

06.40 Криминальное кино 
«Парк Горького»

09.00 Комедия «Плохой 
Санта»

11.00 Фильм ужасов 
«Лихорадка. Весеннее 
обострение»

13.00 Триллер «Снайпс»
15.00 М/ф «Ренессанс»
17.00 Боевик «Вавилон н.э.»
19.00 Боевик «Супергерой-

ское кино»
21.00 Боевик «Урок вы-

живания»
23.00 Мягкая эротика 

«Мстители»

ДОМ КИНО
02.00 Х/ф «Самка» 16+
03.20 Х/ф «Крыса на под-

носе»
03.40 Х/ф «Время собирать 

камни» 12+
05.15, 07.10, 15.50, 01.55 

«Окно в кино»
05.20 Сериал «Апостол», 

закл. 16+
06.15 Сериал «Военная 

разведка. Западный 
фронт», 1 с. 16+

07.15 Х/ф «Игрок» 12+
08.50 Х/ф «Покушение» 12+
09.25 Х/ф «Огни притона» 

18+
11.15 Х/ф «Правдивая 

история об Алых пару-
сах» 12+

14.25 Х/ф «На крючке» 16+
15.55 Сериал «Возмездие», 

1 с. 16+
17.00, 01.00 Сериал «Воен-

ная разведка. Западный 
фронт», 2 с. 16+

17.55 Х/ф «Стихотворение» 
16+

18.15 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»

20.25 Х/ф «Прогулка по 
Парижу» 12+

21.50 Х/ф «Вавилон ХХ» 12+
23.25 Х/ф «За витриной 

универмага»

ГУМОР ТБ
05.00 Комедия «Ревизор»
07.00, 17.10, 22.25 Битва 

анекдотов
07.30, 12.40 Ржаники
08.20, 11.20, 17.45 Смех с 

доставкой на дом
09.50 Комедия «Амазонки»
13.00 Гуморины из 

торбины
15.00 Комедия «В ожида-

нии любви»
18.55 Клуб юмора
20.05 «Милицейская 

академия»
20.40 Комедия «Если ве-

рить Лопотухину» 2 с.

MAXXI-TV
07.50 «Сбросим лишнее»
08.10 «Сделано руками»
08.50, 18.30 Йога
09.35 Союзмультфильм
10.20 «Джунгли шоу-

бизнеса»
10.55, 21.10 «Выдающиеся 

мужчины»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.50 «5 идей для детской»
12.20 «Буду Артистом!»
13.00, 22.00 «Все про все»
14.20 «Фестиваль «ТВ 

Старт»
17.15 «Тур-Гламур»
18.00 «Время для себя»
19.05 Х/ф «Девушка с 

гитарой»
21.15 «Женские откро-

вения»
22.10 Портретные очерки. 

Мария Миронова
23.05 «КиноМакси»

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»
09:00 – 09:20 Новости 

регионов
09:20 – 09:35 Календарь 

событий
09:35 – 10:00 Новая волна
19:00 – 19:30 День за днем
19:30 – 19:45 Мир про-

фессий
19:45 – 20:00 Украина в 

кадре

Неділя, 11 листопада
Cхід 7.06 Захід 16.17
Тривалість дня 9.11

Схід 3.41 
Захід 14.40

ТерезиАнастасія, Клавдія, Анна, Аврамій

УТ-1

g Реклама
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СПОРТ 1

06.00, 03.15 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Твенте - 
Фейенорд

08.10, 05.05 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Брюгге - Зульте 
Варегем

10.05 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Болтон - Кардифф Сити

12.00 Теннис WTА. Tournament 
of Champions 2012. Бол-
гария, София. 1/2финала. 
1-й матч

14.15, 02.45 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

14.50 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Химик - БК 
Говерла

16.40 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Се-
зон 2012-2013. Аякс - Витесс

18.35 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 
2012-2013. Дерби Каунти - 
Блэкпул

20.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор 1

21.30 Англия. Обзор Футболь-
ной лиги

22.05 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Донецк - БК 
Черкаские Мавпы

00.00 Теннис WTА. Tournament 
of Champions 2012. Бол-
гария, София. 1/2финала. 
2-й матч

СПОРТ 2
07.00, 20.30 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. ЦСКА - Локомотив

08.50, 04.20 Теннис WTА. 
Tournament of Champions 
2012. Болгария, София. 1-й 
день. 1-й матч

11.00, 17.55, 00.00 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

11.35 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Се-
зон 2012-2013. Аякс - Витесс

13.30, 02.30 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Дерби Каунти - 
Блэкпул

15.30 Теннис WTА. Tournament 
of Champions 2012. Болга-
рия, София. 1-й день. 2-й матч

18.30 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Химик - БК 
Говерла

22.25 Футбол. Чемпионат Нидер-
ланды. Эредивизие. Обзор

23.30 Футбол. Англия. Обзор 
Футбольной лиги

00.40 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Донецк - БК 
Черкаские Мавпы

EUROSPORT
09.30 Мотоспортивный 

уикенд. 0+
10.40 Технология чемпионов. 

Журнал. 0+
11.00, 19.15 Снукер. International 

Championship. Китай. 
Финал. 0+

12.00 Футзал. Кубок мира. 
Тайланд. Групповой этап. 
Австралия - Мексика. 0+

13.30 Футзал. Кубок мира. 
Тайланд. Групповой этап. 
Португалия - Япония. 0+

14.00, 17.30, 00.15 Футзал. Кубок 
мира. Тайланд. Групповой 
этап. Аргентина - Италия. 0+

15.30 Футзал. Кубок мира. 
Тайланд. Групповой этап. 
Марокко - Иран. 0+

16.00, 01.00 Футзал. Кубок мира. 
Тайланд. Групповой этап. 
Испания - Панама. 0+

18.30, 23.30, 01.45 Футбол. 
Евроголы. Журнал. 0+

20.15 Вот это да!!! Специальный 
выпуск. 0+

21.15 Евроспорт. Лучшая 
десятка. 0+

21.45 Вот это да!!! 0+
22.00 Про рестлинг. Обзор 

WWE (World Wrestling 
Entertainment). 0+

22.30 Про рестлинг. Vintage 
Collection. США. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 10.00, 22.45, 01.00 

Футбол NEWS
06.10 Черноморец - Металлург 

Д. Чемпионат Украины
08.10 Ворскла - Арсенал К. Чем-

пионат Украины
10.25, 15.30 Журнал. Лига 

Чемпионов УЕФА
10.50 Реал - Сарагоса. Чемпио-

нат Испании
12.45, 01.15 Street Style
13.00 Futbol Mundial
13.30 МЮ - Арсенал. Чемпионат 

Англии
16.00 Чемпионат Испании. 

Обзор тура. Премьера
17.00, 18.15, 19.25 Футбол LIVE
17.25 LIVE. Динамо-2 - Алексан-

дрия. Чемпионат Украины. 
Первая Лига

20.00 Чемпионат Италии. 
Обзор тура. Премьера

20.50 Чемпионат Германии. 
Обзор тура. Премьера

21.55 LIVE. Вест Бромвич - Саут-
гемптон. Чемпионат Англии

23.55 Чемпионат Англии. 
Обзор тура. Премьера

01.30 ПРОФИЛАКТИКА
05.00 Программа передач

СПОРТ 1
07.00 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Аякс - 
Витесс

08.55 Англия. Обзор Футболь-
ной лиги

09.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор 11-го тура

10.35, 23.00 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. ЦСКА - 
Локомотив

12.30, 00.55 Теннис WTА. 
Tournament of Champions 
2012. Болгария, София. 
1/2финала. 2-й матч

15.00, 03.10 Теннис WTА. 
Tournament of Champions 
2012. Болгария, София. Финал

17.35, 05.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

18.40 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Донецк - БК 
Черкаские Мавпы

20.30 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

21.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Твенте - 
Фейенорд

СПОРТ 2
06.30 Гольф. European Tour 

Weekly. Обзор
07.00, 11.00, 21.00 Футбол. 

Англия. Обзор Футбольной 
лиги

07.30, 11.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

08.35 Теннис WTА. Tournament 
of Champions 2012. Болга-
рия, София. 2-й день. 1-й 
матч

12.35 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Донецк - БК 
Черкаские Мавпы

14.30, 00.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Твенте - 
Фейенорд

16.30 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Анжи - Терек

18.25 Теннис WTА. Tournament 
of Champions 2012. Болга-
рия, София. 2-й день. 2-й 
матч

21.30 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

22.05 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Рединг - Арсенал

EUROSPORT
09.30, 18.45 Снукер. Азиатский 

тур. PTC3. День 1. 0+
11.00, 13.45 Вот это да!!! 0+
11.15, 17.30 Футбол. Евроголы. 

Журнал. 0+
12.00 Футзал. Кубок мира. 

Тайланд. Групповой этап. 
Колумбия - Соломоновы 
о-ва. 0+

13.30 Конноспортивный 
журнал. 0+

14.00 Футзал. Кубок мира. 
Тайланд. Групповой этап. 
Россия - Гватемала. 0+

15.30 Футзал. Кубок мира. 
Тайланд. Групповой этап. 
Кувейт - Сербия. 0+

16.00, 01.30 Футзал. Кубок мира. 
Тайланд. Групповой этап. 
Египет - Чехия. 0+

18.15 Евроспорт. Лучшая 
десятка. 0+

21.00 Вот это да!!! Специальный 
выпуск. 0+

22.00 Бокс. Титульный бой 
по версии IBF в тяжелом 
весе. 0+

00.00 Автоспорт. Академия GT. 
Дорога в Дубаи. Журнал. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 00.50, 03.05 Футбол 

NEWS
06.10, 11.55, 16.00 Чемпионат 

Германии. Обзор тура
07.05, 11.00, 14.45, 21.30, 03.20 

Чемпионат Англии. Обзор 
тура

08.10 Динамо-2 - Александрия. 
Чемпионат Украины. Первая 
Лига

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE

10.20, 14.00, 17.05 Чемпионат 
Италии. Обзор тура

13.00, 17.55, 04.20 Чемпионат 
Испании. Обзор тура

17.50 Street Style
19.00 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

21.00 «Один на один с Гамулой». 
А. Шовковский. 1 часть

22.50 МЮ - Арсенал. Чемпионат 
Англии

01.10 Барселона - Сельта. 
Чемпионат Испании

05.20 Программа передач

СПОРТ 1
06.30, 19.05 Футбол. Англия. 

nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Болтон - Кардифф 
Сити

08.25 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор тура

09.00 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Дерби Каунти - Блэкпул

11.10, 23.35 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Анжи - Терек

13.05 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Брюгге - Зульте 
Варегем

15.00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Твенте - Фейенорд

16.55 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

17.30 Англия. Обзор Футболь-
ной лиги

18.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Обзор

21.00 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

21.40 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Се-
зон 2012-2013. Аякс - Витесс

СПОРТ 2
06.30, 11.30 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Обзор

07.00, 20.00 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Анжи - Терек

08.50 Теннис WTА. Tournament 
of Champions 2012. Болга-
рия, София. 3-й день. 1-й матч

12.00, 02.25 Баскетбол. Супер-
лига Украины. БК Киев - БК 
Донецк

14.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Обзор

15.00, 00.30 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Брюгге - Зульте 
Варегем

17.00 Теннис WTА. Tournament 
of Champions 2012. Болга-
рия, София. 3-й день. 2-й матч

19.30 Футбол. Англия. Обзор 
Футбольной лиги ?10

22.00 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

22.35 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Челси - Манчестер 
Юнайтед

EUROSPORT
09.30, 16.30, 01.45 Снукер. Ази-

атский тур. PTC3. День 2. 0+
11.00 Футзал. Кубок мира. 

Тайланд. Групповой этап. 
Аргентина - Италия. 0+

12.00 Футзал. Кубок мира. 
Тайланд. Групповой этап. 
Португалия - Бразилия. 0+

13.30 Футзал. Кубок мира. 
Тайланд. Групповой этап. 
Япония - Ливия. 0+

14.00 Футзал. Кубок мира. Тай-
ланд. Групповой этап. Коста 
Рика - Украина. 0+

15.30 Футзал. Кубок мира. 
Тайланд. Групповой этап. 
Парагвай - Таиланд. 0+

19.00, 00.45 Футбол. Next Gen 
Series. Боруссия Дортмунд - 
Интер Милан. 0+

20.55 Направление гольф. 
Журнал. 0+

21.00, 00.05 Избранное по 
средам. 0+

21.05 Конный спорт. Кубок 
мира. Лион (Франция). 0+

22.05 Новости конного спорта. 
0+

22.10, 23.15 Выбор месяца. 
Журнал. 0+

22.15 Гольф. HSBC 
Championship. 0+

23.25 Гольф клуб. Новости 
гольфа. 0+

23.30 Парусный спорт. Rolex 
Farr 40. 0+

00.00 Яхт клуб. Новости парус-
ного спорта. 0+

00.10 Event Discovery. Журнал. 
0+

00.15 Олимпийский журнал. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 07.55, 02.35, 03.40 Футбол 

NEWS
06.15 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
07.00 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
08.10 Шахтер - Металлург З. 

Чемпионат Украины
10.00, 15.40, 20.00, 20.45 Футбол 

NEWS. LIVE
10.25 МЮ - Арсенал. Чемпионат 

Англии
12.20 Futbol Mundial
12.45, 16.30 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
13.40 Барселона - Сельта. 

Чемпионат Испании
16.00 «Один на один с Гамулой». 

А. Шовковский (2-а часть). 
Премьера

17.30 Шахтер - Челси. Лига 
Чемпионов УЕФА

19.30, 20.15, 21.00, 23.45 «Ночь Ли-
ги Чемпионов: главный матч»

21.30 LIVE. Лучшие моменты 
матчей. Лига Чемпионов 
УЕФА

00.30 Обзор дня. Лига Чемпио-
нов УЕФА. Премьера

01.45 Ювентус - Нордшелланд. 
Лига Чемпионов УЕФА. 

05.00 Программа передач

СПОРТ 1
06.00, 19.20 Футбол. Чемпионат 

Бельгии. Брюгге - Зульте 
Варегем

08.00 Гольф. European Tour. 
Barclays Singapore Open. 
Первый день. LIVE

12.10 Англия. Обзор Футболь-
ной лиги

12.45, 02.45 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

13.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Аякс - 
Витесс

15.30, 03.20 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Дерби Каунти - 
Блэкпул

17.25 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. ЦСКА - 
Локомотив

21.15 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

21.50 Гольф. European Tour. 
Barclays Singapore Open. 
Первый день

05.10 Гольф. Портреты

СПОРТ 2
06.30 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Аякс - 
Витесс

08.25, 14.00, 21.15 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

09.00, 03.00 Футбол. Англия. Ку-
бок Лиги. Рединг - Арсенал

11.00 Теннис WTА. Tournament 
of Champions 2012. Болга-
рия, София. 4-й день. 1-й 
матч

13.30 Футбол. Англия. Обзор 
Футбольной лиги

14.40 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Челси - Манчестер 
Юнайтед

16.30 Гольф. European Tour. 
Barclays Singapore Open. 
1-й день

21.50 Теннис WTА. Tournament 
of Champions 2012. Болга-
рия, София. 4-й день. 2-й 
матч

00.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

01.10 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
ЦСКА - Локомотив

04.45 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Брюгге - Зульте 
Варегем

EUROSPORT
09.30 Снукер. Азиатский тур. 

PTC3. 1/4 финала. 0+
11.00 Футзал. Кубок мира. 

Тайланд. Групповой этап. 
Португалия - Бразилия. 0+

12.00 Футзал. Кубок мира. 
Тайланд. Групповой этап. 
Мексика - Италия. 0+

13.30 Футзал. Кубок мира. 
Тайланд. Групповой этап. 
Австралия - Аргентина. 0+

14.00 Футзал. Кубок мира. 
Тайланд. Групповой этап. 
Марокко - Испания. 0+

15.30 Футзал. Кубок мира. 
Тайланд. Групповой этап. 
Иран - Панама. 0+

16.30 Футбол. Next Gen Series. 
Боруссия Дортмунд - Интер 
Милан. 0+

18.00 Вот это да!!! Специальный 
выпуск. 0+

19.00, 01.30 Снукер. Азиатский 
тур. PTC3. 1/2 финала. 0+

21.00 Боевые искусства. 
Бойцовский клуб. Гран-при. 
Финал. Токио (Япония). 16+

00.00 Покер. Европейский тур
01.00 Автоспорт. Чемпионат 

мира в классе Туринг. 
Журнал. 0+

01.25 Бизнес класс. Журнал. 0+
02.30 Технический перерыв. 

0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 07.55, 02.45 Футбол NEWS
06.15 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
07.10 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
08.10 Челси - Шахтер. Лига Чем-

пионов УЕФА. Премьера
10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS. LIVE
10.25 Лучшие моменты матчей. 

Лига Чемпионов УЕФА
12.30 Ювентус - Нордшелланд. 

Лига Чемпионов УЕФА
14.30, 18.00 Обзор дня. Лига 

Чемпионов УЕФА
16.05 Русенборг - Металлист. 

Лига Европы УЕФА
19.15 Street Style
19.35, 21.00, 00.00 «Путь к 

Амстердаму»
19.50 LIVE. Лучшие моменты 

матчей. Лига Европы УЕФА
22.00 LIVE. Металлист - Русен-

борг. Лига Европы УЕФА
00.45 Байер - Рапид. Лига Евро-

пы УЕФА. Премьера
03.00 Челси - Шахтер. Лига 

Чемпионов УЕФА
05.00 Программа передач

СПОРТ 1
06.00 Футбол. Англия. nPower 

Championship. Сезон 
2012-2013. Дерби Каунти - 
Блэкпул

08.00 Гольф. European Tour. 
Barclays Singapore Open. 
Второй день. LIVE

12.10, 20.10 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

12.45 Теннис WTА. Tournament 
of Champions 2012. Болга-
рия, София. Финал

15.45, 04.10 Баскетбол. Супер-
лига Украины. БК Киев - БК 
Донецк

17.35, 01.40 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

18.15 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Анжи - Терек

20.45 Гольф. European Tour. 
Barclays Singapore Open. 
Второй день

02.15 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Брюгге - Зульте 
Варегем

СПОРТ 2
06.35 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Твенте - 
Фейенорд

08.30, 21.10 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

09.05, 05.25 Теннис WTА. 
Tournament of Champions 
2012. Болгария, София. 1/2 
финала. 1-й матч

11.30 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

12.05 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
ЦСКА - Локомотив

14.00 Гольф. European Tour. 
Barclays Singapore Open. 
2-й день

18.45 Теннис WTА. Tournament 
of Champions 2012. Бол-
гария, София. 1/2 финала. 
2-й матч

21.45 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Норвич - Тоттнем

23.40 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 
2012-2013. Дерби Каунти - 
Блэкпул

EUROSPORT
09.30, 01.00 Автоспорт. Ака-

демия GT. Дорога в Дубаи. 
Журнал. 0+

09.45, 00.00 Футбол. Next Gen 
Series. Боруссия Дортмунд - 
Интер Милан. 0+

11.00 Футзал. Кубок мира. 
Тайланд. Групповой этап. 
Марокко - Испания. 0+

12.00 Футзал. Кубок мира. 
Тайланд. Групповой этап. 
Колумбия - Россия. 0+

13.30 Футзал. Кубок мира. 
Тайланд. Групповой этап. 
Гватемала - Соломоновы 
о-ва. 0+

14.00, 01.15 Футзал. Кубок мира. 
Тайланд. Групповой этап. 
Сербия - Чехия. 0+

15.30 Футзал. Кубок мира. 
Тайланд. Групповой этап. 
Кувейт - Египет. 0+

16.45 Фигурное катание. 
Гран-при. Кубок России. 
Мужчины. Короткая про-
грамма. 0+

18.00 Фигурное катание. 
Гран-при. Кубок России. 
Женщины. Короткая про-
грамма. 0+

18.30 Фигурное катание. Гран-
при. Кубок России. Танцы. 
Короткая программа. 0+

19.30 Футбол. Жеребьевка 
Чемпионата Европы среди 
женщин. 0+

20.00 Конноспортивный 
журнал. 0+

20.15 Боулинг. PBA. 0+
21.15 Сильнейшие люди 

планеты. Чемпионская лига. 
Гибралтар. 0+

22.15 Снукер. Азиатский тур. 
PTC3. Финал. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 00.55, 03.40 Футбол 

NEWS
06.15, 12.45 Металлист - Русен-

борг. Лига Европы УЕФА
08.10 Байер - Рапид. Лига 

Европы УЕФА
10.00, 15.40, 22.15 Футбол 

NEWS. LIVE
10.25 Лучшие моменты матчей. 

Лига Европы УЕФА
12.20 «Один на один с Гамулой». 

А. Шовковский (2-а часть)
14.40 Обзор матчей. Лига Евро-

пы УЕФА. Премьера
16.00, 17.15, 18.25, 19.45, 20.55 

Футбол LIVE
16.25 LIVE. Сумы - Зирка. Чемпи-

онат Украины. Первая Лига
18.55 LIVE. Говерла - Ворскла. 

Чемпионат Украины
21.25 LIVE. Майнц - Нюрнберг. 

Чемпионат Германии
23.25 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру. Пре-
мьера

23.55 Чемпионат Италии. Пре-
дисловие к туру. Премьера

00.25 Futbol Mundial. Премьера
01.10 Чемпионат Англии. Пре-

дисловие к туру. Премьера
01.40 Говерла - Ворскла. Чем-

пионат Украины
03.55 Сумы - Зирка. Чемпионат 

Украины. Первая Лига
05.50 Программа передач

СПОРТ 1
06.00 Гольф. European Tour. 

Barclays Singapore Open. 
Третий день. LIVE

10.10, 20.00 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

10.50 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Твенте - 
Фейенорд

12.45, 04.05 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Болтон - Кардифф 
Сити

14.40 Гольф. Обзор турнира 
Kharkov Open 2012

15.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Красные Крылья - БК 
Донецк. LIVE

18.00 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Лестер - Ноттингем 
Форест

20.40 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Черкаские 
Мавпы - БК Будивельнык

22.30 Гольф. European Tour. 
Barclays Singapore Open. 
Третий день

СПОРТ 2
08.00 Футбол. Англия. nPower 

Championship. Сезон 
2012-2013. Дерби Каунти - 
Блэкпул

09.50, 04.00 Теннис WTА. 
Tournament of Champions 
2012. Болгария, София. 1/2 
финала. 2-й матч

12.15, 23.35 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

12.50 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Азовмаш - БК Донецк

14.40 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Лестер - Ноттингем 
Форест. LIVE

16.50 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Челси - Манчестер 
Юнайтед

18.45 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Красные Крылья - БК 
Донецк

20.35 Теннис WTА. Tournament 
of Champions 2012. Болга-
рия, София. Финал

23.00 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

EUROSPORT
09.30 Фигурное катание. Гран-

при. Кубок России. Танцы. 
Короткая программа. 0+

10.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зольден (Австрия). 
Слалом-гигант. Женщины. 
Заезд 2. 0+

10.30, 13.30 Зимние виды. Ски 
Пасс. Журнал. 0+

10.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Леви (Финляндия). 
Слалом. Женщины. Заезд 
1. 0+

12.00, 17.00 Фигурное катание. 
Гран-при. Кубок России. 
Женщины. Произвольная 
программа. 0+

13.45, 02.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Леви (Финляндия). 
Слалом. Женщины. Заезд 
2. 0+

14.45 Фигурное катание. 
Гран-при. Кубок России. 
Мужчины. Короткая про-
грамма. 0+

15.30 Фигурное катание. 
Гран-при. Кубок России. 
Мужчины. Произвольная 
программа. 0+

17.30, 00.00 Фигурное катание. 
Гран-при. Кубок России. 
Танцы. Произвольная про-
грамма. 0+

19.00, 01.15 Фигурное катание. 
Гран-при. Кубок России. 
Пары. Произвольная про-
грамма. 0+

20.30 Шары. Открытый чемпио-
нат Шотландии. 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 Чемпионат Англии. Пре-

дисловие к туру
07.15 Чемпионат Италии. Пре-

дисловие к туру
07.45, 12.25, 19.20 Предисловие 

к Астон Вилла - МЮ. Чемпио-
нат Англии

08.10 Металлист - Русенборг. 
Лига Европы УЕФА

10.00, 13.00, 15.40, 18.30, 20.15, 
21.45 Футбол NEWS. LIVE

10.25 Челси - Шахтер. Лига 
Чемпионов УЕФА

12.30, 13.10, 14.15, 15.25, 15.45, 
16.45, 17.55 Футбол LIVE

13.25 LIVE. Таврия - Заря. Чем-
пионат Украины

15.55 LIVE. Металлург З - Дина-
мо. Чемпионат Украины

18.45 Док.сериал «Выдающи-
еся футбольные тренеры 
мира». А. Фергюсон. Пре-
мьера

19.25 LIVE. Астон Вилла - МЮ. 
Чемпионат Англии

21.25 LIVE. Сарагоса - Депорти-
во. Чемпионат Испании

22.55 LIVE. Малага - Сосьедад. 
Чемпионат Испании

01.15 Металлург З - Динамо. 
Чемпионат Украины

03.25 Таврия - Заря. Чемпионат 
Украины

05.20 Программа передач

СПОРТ 1
06.00 Гольф. European Tour. 

Barclays Singapore Open. 
Четвертый день. LIVE

10.10, 04.35 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Лестер - Ноттин-
гем Форест

12.05 Гольф. Портреты
12.50, 17.25 Гольф. European 

Tour Weekly. Обзор
13.25 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Витесс - 
Твенте. LIVE

15.25 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Андерлехт - Брюг-
ге. LIVE

17.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Азовмаш - Спартак. LIVE

20.05, 01.45 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига

22.00 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Днепр - БК 
ОДЕССА

23.50 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - 
Херенвен

СПОРТ 2
06.15, 09.15 Баскетбол. Журнал 

Суперлиги
06.50, 14.05, 03.30 Гольф. 

European Tour Weekly. Обзор
07.25 Футбол. Англия. nPower 

Championship. Сезон 2012-
2013. Лестер - Ноттингем 
Форест

09.50, 04.10 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Красные Крылья - 
БК Донецк

11.40, 01.15 Теннис WTА. 
Tournament of Champions 
2012. Болгария, София. 
Финал

14.40 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Рединг - Арсенал

16.35 Бадминтон. China 
Masters. Шанхай, Китай. 
Финал. Мужчины. Пары

17.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - Хе-
ренвен. LIVE

19.30 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013

21.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Витесс - 
Твенте

23.25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Азовмаш - Спартак

EUROSPORT
09.30 Зимние виды. Ски Пасс. 

Журнал. 0+
09.45 Фигурное катание. 

Гран-при. Кубок России. 
Мужчины. Произвольная 
программа. 0+

10.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Леви (Финляндия). 
Слалом. Женщины. Заезд 
2. 0+

10.45, 13.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Леви (Финляндия). 
Слалом. Мужчины. Заезд 
1. 0+

12.00 Фигурное катание. 
Гран-при. Кубок России. 
Танцы. Произвольная про-
грамма. 0+

13.45, 01.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Леви (Финляндия). 
Слалом. Мужчины. Заезд 
2. 0+

14.45, 16.00, 17.30, 18.30, 00.15 
Футзал. Кубок мира. Тай-
ланд. 1/8 финала. 0+

19.30, 01.00 Фигурное катание. 
Гран-при. Кубок России. 
Гала-концерт. 0+

21.00 Бокс. Матч за звание 
чемпиона мира по версии 
IBF. 0+

22.00 Бокс. Матч за звание 
чемпиона мира по версии 
WBO. 0+

23.40 Конноспортивный 
журнал. 0+

23.55 Технология чемпионов. 
Журнал. 0+

00.00, 02.15 Мотоспортивный 
уикенд. Журнал. 0+

02.30 Технический перерыв

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 23.15, 00.30, 02.40 

Футбол NEWS
06.10, 11.30 Металлург З - Дина-

мо. Чемпионат Украины
08.10 Астон Вилла - МЮ. Чемпи-

онат Англии
10.00, 18.30, 21.30 Футбол 

NEWS. LIVE
10.25 Журнал. Лига Чемпионов 

УЕФА. Премьера
10.50 Street Style
11.00 Док.сериал «Выдающи-

еся футбольные тренеры 
мира». А. Фергюсон

13.30, 14.45, 17.55 Футбол LIVE
13.55 LIVE. Ильичевец - Днепр. 

Чемпионат Украины
15.55 LIVE. Металлург Д - Шах-

тер. Чемпионат Украины
18.45 LIVE. Мальорка - Барсело-

на. Чемпионат Испании
20.40 LIVE. Атлетико - Хетафе. 

Чемпионат Испании
22.40 LIVE. Леванте - Реал. 

Чемпионат Испании
00.45 Металлург Д - Шахтер. 

Чемпионат Украины
02.55 Ильичевец - Днепр. 

Чемпионат Украины
04.50 Futbol Mundial
05.20 Программа передач



21•ЧЕРВОНИЙ ГІРНИК• СЕРЕДА, 31 ЖОВТНЯ 2012 РОКУ

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

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

Публічна інформація

УВАГА!
На публічне обговорення (оприлюднення) виноситься про

ект рішення міської ради «Про визначення мінімальної вартос
ті місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого май
на фізичних осіб» та аналіз його регуляторного впливу на розви
ток територіальної громади та бізнессередовище. Зауваження 
та пропозиції будуть прийматись від громадян, суб’єктів госпо
дарювання, їх об’єднань, наукових установ та консультатив
нодорадчих органів у здійсненні державної регуляторної по
літики протягом місяця (крім вихідних та святкових днів) за 
адресою: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська,1 розробником 
проекту – фінансовим управлінням (каб. 204, тел. 921319), 
на електронні адреси виконкому міської ради radakr@ukrpost.
ua і виконкомів районних у місті рад Дзержинської, Жовтне
вої, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, ЦентральноМісь
кої, Довгинцівської dzr_vk@ukrpost.ua, zhv_vk@ukrpost.ua, ing
vk_@ctvnet.dp.ua, saks_1242@ukrpost.ua, trnvk@ukrpost.ua, cg
ispolkomzag@mg.dp.ua, dlg vk@riad.com.ua в мережі Інтернет.

КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
Дніпропетровська область

Проект рішення
Про визначення мінімальної вартості  
місячної оренди 1 кв. метра загальної площі 
нерухомого майна фізичних осіб

З метою збільшення надходжень фінансових ресурсів до дохідної 
частини бюджету міста, упередження ухилення від оподаткування фі-
зичних осіб, які отримують доходи від надання нерухомого майна в 
оренду; відповідно до Податкового кодексу України, статті 95 Житло-
вого кодексу Української РСР, Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року №1253 «Про затвер-
дження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за 
нерухоме майно фізичних осіб»; керуючись Законом України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Визначити мінімальну вартість місячної оренди 1 кв. метра за-
гальної площі нерухомого майна фізичних осіб (додаток).

2. Рекомендувати Криворізьким міжрайонним державним по-
датковим інспекціям Дніпропетровської області Державної подат-
кової служби (Гончар О.Л., Катченко В.Є., Ганненко О.О.) надавати 
роз’яснення фізичним особам з питань застосування рішення.

3. Фінансовому управлінню виконкому міської ради (Рожко О.В.) за-
безпечити:

3.1 виконання заходів щодо проведення відстежень результативності 
дії рішення відповідно до вимог Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Звіт оприлюд-
нювати 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;

3.2 спільно з управлінням розвитку підприємництва, відділом з 
питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю виконкому 
міської ради (Рижкова І.О., Полтавець А.А.) інформування населення 
міста про зміст рішення у визначені законодавством строки.

4. Рішення набирає чинності з 01.01.2013.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань планування бюджету та економіки; регулятор-
ної політики та підприємництва (Нусінов В.Я., Шевчик Д.В.), коорди-
націю роботи – на першого заступника міського голови Павлова К.Ю.

Додаток до проекту рішення міської ради
Визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра 

загальної площі нерухомого майна фізичних осіб
1. Мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі 

нерухомого майна фізичних осіб обчислюється щорічно в залежності 
від зміни середньої вартості 1 кв. метра новозбудованого об’єкта, по-
дібного до орендованого, яка обчислюється залежно від ринкової вар-
тості, згідно з відповідним Наказом Міністерства регіонального розви-
тку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

2. Мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної пло-
щі нерухомого майна фізичних осіб, згідно з Постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 29 грудня 2010 року №1253 «Про затвердження Ме-
тодики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме 
майно фізичних осіб», визначається за формулою:

 Р=  Рн  ,
  Кх12
де Р – мінімальна вартість місячної оренди 1 кв.метра загальної 

площі нерухомого майна у гривнях;
Рн – середня вартість 1 кв. метра новозбудованого об’єкта, подібно-

го до орендованого, що обчислюється залежно від ринкової вартості (з 
урахуванням ПДВ) у гривнях;

Рн = 5 024 грн. – прогнозний середньорічний показник опосередко-
ваної вартості спорудження житла в Дніпропетровській області на 2013 
рік, затверджений Наказом Міністерства регіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-комунального господарства України від 27 серп-
ня 2012 року №434 «Про прогнозні середньорічні показники опосеред-
кованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2013 рік»;

К – коефіцієнт окупності об’єкта в разі надання його в оренду, що 
відповідає проектному строку його експлуатації (від 5 до 100 років).

Середній строк експлуатації будівель у м. Кривому Розі, згідно з На-
казом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової по-
літики України від 30 вересня 1998 року №215 «Про затвердження Єди-
ного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та на-
явного інженерного обладнання» та Державними будівельними нор-
мами України В.1.2-14-2009 становить для житлових будівель – 100 
років, нежитлових будівель, у тому числі громадських – 100 років, ви-
робничих, складських – 60 років.

3. Установлюється такий розмір мінімальної вартості місячної орен-
ди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна:
житлові будівлі       5024 грн./кв.м  = 4,19 грн./кв.м;
 100 років х 12 місяців
нежитлові будівлі:
громадські будівлі        5024 грн./кв.м  = 4,19 грн./кв.м;
 100 років х 12 місяців
виробничі, складські будівлі     5024 грн./кв.м  = 6,98 грн./кв.м;
 60 років х 12 місяців

Мінімальна вартість місячної оренди 1кв. метра  
загальної площі нерухомого майна фізичних осіб у грн. (з ПДВ)

житлові будівлі нежитлові будівлі
громадські виробничі, складські

4,19 4,19 6,98

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішен
ня Криворізької міської ради «Про визначення 

мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра 
загальної площі нерухомого майна фізичних осіб»

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується 
розв’язати шляхом державного регулювання господарських 
відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми.

Відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податково-
го кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів України від 29 груд-
ня 2010 року №1253 «Про затвердження Методики визначення міні-
мальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб» 
мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі не-
рухомого майна фізичних осіб встановлюється відповідним органом 
місцевого самоврядування села, селища, міста, на території яких воно 
розташоване.

Проектом рішення Криворізької міської ради пропонується визна-
чити мінімальну вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі 
нерухомого майна фізичних осіб.

У разі невизначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. ме-
тра загальної площі нерухомого майна або неоприлюднення її до по-
чатку звітного податкового року, об’єкт обкладення податком на дохо-
ди фізичних осіб визначається орендарем (крім орендарів-фізичних 
осіб, які не є суб’єктами господарювання), виходячи з розміру оренд-
ної плати, передбаченого в договорі оренди.

З метою попередження ухиляння від оподаткування фізичних осіб, 
які отримують доходи від надання нерухомого майна в оренду, відпо-
відно до пункту 5 Методики визначення мінімальної суми орендного 
платежу за нерухоме майно фізичних осіб, затвердженої Постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року №1253, визначено 
значення мінімальної суми орендного платежу та підготовлено проект 
регуляторного акта щодо його визначення.

Сфера дії регуляторного акта розповсюджується на фізичних осіб 
– орендодавців та орендарів (крім орендарів-фізичних осіб, що не є 
суб’єктами господарювання), які згідно з підпунктом 170.1.2 пункту 
170.1 статті 170 Податкового кодексу України є податковими агента-
ми платників податку – орендодавців, визначають під час нарахуван-
ня доходу від надання в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) 
нерухоме майно (включаючи земельну ділянку, на якій розміщуєть-
ся нерухоме майно, присадибну ділянку), крім земельної ділянки сіль-
ськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового 
паю, мінімальну суму орендного платежу за повний чи неповний мі-
сяць такої оренди.

2. Обгрунтування, чому визначена проблема не може бути 
розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує дер-
жавного регулювання.

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою рин-
кових механізмів або чинних регуляторних актів тому, що Постано-
вою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року №1253 визна-
чати мінімальну вартість 1 кв. метра нерухомого майна фізичних осіб 
рекомендовано органам місцевого самоврядування. На теперішній 
час відсутній регуляторний акт, який визначає для фізичних осіб мі-
німальну вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі неру-
хомого майна.

Таким чином, вказана проблема потребує розв’язання шляхом при-
йняття рішення Криворізької міської ради «Про визначення мінімаль-
ної вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого 
майна фізичних осіб». Це надасть змогу фізичним особам – орендо-
давцям та суб’єктам господарювання-орендарям сплачувати податок 
на доходи фізичних осіб, дозволить не допустити втрат бюджету міс-
та, збалансувати інтереси територіальної громади та суб’єктів госпо-
дарювання.

3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути 
розв’язана за допомогою діючого регуляторного акта або вне-
сення змін до нього.

Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючо-
го регуляторного акта або за рахунок унесення змін до нього, оскіль-
ки на теперішній час відсутній регуляторний акт, що визначає для фі-
зичних осіб мінімальну вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної 
площі нерухомого майна.

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.

Прийняття зазначеного рішення дозволить визначити мінімальну 
вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого май-
на фізичних осіб, які отримують доходи від надання нерухомого май-
на в оренду.

При впровадженні регуляторного акта очікуються стабільні надход-
ження до бюджету міста від сплати податку на доходи фізичних осіб та 
попередження ухилення від оподаткування фізичних осіб та суб’єктів 
господарювання, на яких поширюється його дія.

У разі прийняття запропонованого проекту регуляторного акта очі-
куються такі вигоди та витрати:
Сфера впли

ву регуля
торного 

акта

Очікувані 
вигоди витрати

Територі-
альна гро-

мада

Стабільність соціально-еконо-
мічного розвитку міста та надхо-
джень до бюджету міста податку 
на доходи фізичних осіб надасть 
можливість вирішувати соціаль-
ні проблеми та виконувати благо-
устрій міста

Відсутні

Фізичні осо-
би, які отри-
мують дохо-

ди від надан-
ня нерухо-

мого майна в 
оренду

Упровадження регуляторно-
го акта через прозору процедуру 
врегульовує відносини орендо-
давця та орендарів-суб’єктів гос-
подарювання 

Витрати на спла-
ту податку на до-
ходи фізичних осіб 
в межах, установ-
лених Податковим 
кодексом України

Органи міс-
цевого само-
врядування

1. Попередження ухиляння від 
оподаткування фізичних осіб, які 
отримують доходи від надання 
нерухомого майна в оренду.

2. Сталі надходження податку фі-
зичних осіб, які передають неру-
хоме майно в оренду, до бюдже-
ту міста.

Відсутні

5. Визначення цілей державного регулювання.
Метою регуляторного акта є визначення мінімальної вартості мі-

сячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна фізичних 
осіб згідно з діючим законодавством.

6. Визначення та оцінка всіх прийнятих альтернативних 
способів досягнення визначених цілей, у тому числі тих, які не 
передбачають безпосереднього регулювання господарських 
відносин.

У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених ці-
лей доцільно розглянути такі можливості:

– пропозиція відмови від введення в дію запропонованого акта;
– прийняття запропонованого проекту рішення міської ради;
– здійснення регулювання нормативним актом іншого органу.
Перша альтернатива. Якщо орган місцевого самоврядування не ви-

значить мінімальну вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної 
площі нерухомого майна чи не оприлюднить її у спосіб, найбільш до-
ступний для членів територіальної громади, об’єкт обкладення подат-
ком на доходи з фізичних осіб визначається орендарем (крім орен-
дарів-фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання), виходячи з 
розміру орендної плати, передбаченого в договорі оренди. Це може 
спричинити заниження обсягів нарахованого до сплати податку й, від-
повідно, зменшити надходження до бюджету міста. Отже, така альтер-
натива не є прийнятною.

Друга альтернатива. Призведе до узгодження діяльності з надання 
в оренду майна фізичних осіб з реаліями сьогодення на ринку нерухо-
мості та поповнення доходної частини бюджету міста.

Третя альтернатива. Здійснення регулювання нормативним актом 
іншого органу не є можливим у зв’язку з тим, що право самостійно 
визначати мінімальну вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної 
площі нерухомого майна фізичних осіб, відповідно до чинного зако-
нодавства України, належить Криворізькій міській раді (шляхом при-
йняття відповідного рішення).

7. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення 
визначених цілей.

Уведення в дію запропонованого акта є єдиним шляхом досягнен-
ня встановлених цілей. Безумовність обраного виду правового регу-
лювання ґрунтується на імперативності (загальнообов’язковості) рі-
шень Криворізької міської ради для виконання на території міста Кри-
вого Рогу, що передбачено ст.144 Конституції України, ст.4 Податкового 
кодексу України та ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні».

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є єдиним з 
огляду на можливість виконання та ефективну реалізацію регуляторно-
го акта, який повністю відповідає повноваженням міської ради згідно з 
чинним законодавством України. Лише у такий спосіб можливо виріши-
ти зазначені проблеми, враховуючи інтереси територіальної громади, 
суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування.

8. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визна-
чених проблем шляхом прийняття запропонованого регуля-
торного акта.

Вирішення проблеми відбувається шляхом прийняття запропоно-
ваного проекту рішення міської ради, який ураховує діючу величину 
опосередкованої вартості 1 кв. метра житла, коефіцієнти функціональ-
ного використання та місцезнаходження об’єкта нерухомого майна, 
що передається в оренду.

Основою для розрахунку є Методика визначення мінімальної суми 
орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, затверджена По-
становою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року №1253, з 
використанням:

– прогнозного середньорічного показника опосередкованої вар-
тості спорудження житла за регіонами України на 2013 рік, яка за рі-
шенням Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житло-
во-комунального господарства України для Дніпропетровської облас-
ті на 2013 рік складає 5 024 грн. (Наказ від 27 серпня 2012 року №434). 
Цей показник буде змінюватися щорічно згідно з відповідним Нака-
зом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-ко-
мунального господарства України;

– коефіцієнта окупності об’єкта в разі надання його в оренду, що 
відповідає проектному строку експлуатації об’єктів нерухомості, згід-
но з рішенням Державного комітету будівництва, архітектури та жит-
лової політики України (Наказ від 30 вересня 1998 року №215 «Про за-
твердження Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від 
якості житла та наявного інженерного обладнання») та Державними 
будівельними нормами В.1.2-14-2009. Середній строк експлуатації бу-
дівель у м. Кривому Розі визначено для житлових будівель – 100 ро-
ків, нежитлових будівель, у тому числі громадських – 100 років, ви-
робничих, складських – 60 років.

У зв’язку з означеним, вирішення проблеми щодо визначення міні-
мальної вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухо-
мого майна фізичних осіб у місті можливо шляхом прийняття рішення 
Криворізької міської ради. Запропонований спосіб досягнення цілей є 
єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на 
загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у 
системі оподаткування норм зазначеного рішення.

9. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей 
у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.

Можливість досягнення цілей, передбачених п.5 аналізу, у разі при-
йняття зазначеного рішення є цілком реальною та обґрунтованою у 
зв’язку з тим, що метою розробки проекту рішення є цілеспрямова-
не вирішення проблеми.

Рішення буде запроваджено на належному рівні й підлягатиме 
обов’язковому виконанню органами місцевого самоврядування, ор-
ганами

Державної податкової служби, фізичними особами – орендодавця-
ми та суб’єктами господарювання-орендарями.

10. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей 
з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, те-
риторіальної громади та органів місцевого самоврядування.

Досягнення цим регуляторним актом встановлених цілей не вплине 
на економічні витрати територіальної громади, держави, а для фізич-
них осіб, які отримують доходи від надання нерухомого майна в орен-
ду, вони будуть приведені до економічно обґрунтованих розмірів.

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.

Унаслідок прийняття запропонованого регуляторного акта часові 
виміри не змінюються взагалі, а витрати та вигоди суб’єктів господа-
рювання майже не змінюються.

Досягнення встановлених цілей шляхом виконання вимог регуля-
торного акта принесе вигоди, а витрати будуть здійснюватися для фі-
зичних осіб, які отримують доходи від надання нерухомого майна в 
оренду, у межах, встановлених Податковим кодексом України. При За

кін
че

нн
я н

а 2
2 с

т
ор

.



22 •ЧЕРВОНИЙ ГІРНИК• СЕРЕДА, 31 ЖОВТНЯ 2012 РОКУ

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

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

Публічна інформація

цьому не всі вигоди, що виникатимуть, можуть бути кількісно визна-
чені. Невизначеними є такі кількісні показники, як надходження ко-
штів від сплати податку на доходи фізичних осіб, які отримують доходи 
від надання нерухомого майна в оренду, та кількість суб‘єктів господа-
рювання, які сплачують податок. Це пояснюється відсутністю окремо-
го коду бюджетної класифікації, на який надходять кошти від надання 
в оренду нерухомого майна. Тобто неможливо, виходячи зі звіту про 
виконання місцевих бюджетів управління Державного казначейства у 
м. Кривому Розі Дніпропетровської області, проаналізувати суму над-
ходжень цього платежу та кількість платників.

Крім кількісних показників до вигод належать:
– стабільний клімат для здійснення підприємницької діяльності, 

формування прозорих «правил гри» у сфері господарювання;
– досягнення соціально-економічного розвитку та вирішення про-

блем благоустрою міста, всебічного забезпечення прав членів терито-
ріальної громади;

– дотримання принципу верховенства закону та враховування осо-
бливостей соціально-економічного розвитку міста органами місцево-
го самоврядування;

– застосовування нормативного акта Криворізької міської ради, 
який відповідатиме вимогам чинного законодавства України, органа-
ми державної податкової служби та платниками податку на доходи фі-
зичних осіб.

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 та виконання вимог регуляторного акта не залежить 
від ресурсів виконкому міської ради, а фізичні особи – орендодавці 
та суб’єкти господарювання – орендарі повинні сплачувати податок на 
доходи фізичних осіб, виходячи з загальної площі орендованого неру-

хомого майна й мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра, пе-
редбаченої цим рішенням, працювати в діючому податковому полі, 
планувати подальшу діяльність.

13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропо-
нованого регуляторного акта.

На дію акта можуть впливати такі зовнішні чинники, як прийняття 
змін та доповнень до чинного законодавства України в цій сфері. У по-
дальшому внесення змін до зазначеного рішення можливе в разі змі-
ни діючого законодавства України або виникнення необхідності в нор-
мативному врегулюванні певних правовідносин.

14. Обґрунтування запропонованого терміну дії регулятор-
ного акта.

Термін дії визначеної мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. ме-
тра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб – 1 рік. Щорічно 
вона буде обраховуватися в залежності від зміни середньої вартості 
1 кв. метра новозбудованого об’єкта, подібного до орендованого, яка 
обчислюється залежно від ринкової вартості, згідно з відповідним На-
казом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України, у зв’язку з чим будуть вноситися 
відповідні зміни до запропонованого регуляторного акта.

За підсумками аналізу відстеження його результативності, у разі по-
треби та з прийняттям інших нормативних актів України, до цього також 
будуть уноситися відповідні зміни згідно з регуляторною процедурою.

15. Визначення показників результативності дії регулятор-
ного акта.

Показники результативності дії рішення міської ради та результа-
ти їх впровадження:

– стабільна кількість суб’єктів господарювання, на яких вона поши-
рюється;

– сталий обсяг надходжень до бюджету міста коштів, що будуть ви-
користовуватися на впровадження програм соціально-економічного 
та культурного розвитку міста.

Відповідно до частини 5 статті 12 Закону України «Про засади дер-
жавної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень 
поінформованості суб’єктів господарювання – фізичних осіб з осно-
вних положень рішення визначається чисельністю осіб, які ознайом-
ляться із зазначеним рішенням. Для мешканців Кривого Рогу такими 
джерелами інформації є:

– Криворізька міська комунальна газета «Червоний гірник»;
– офіційні веб-сторінки виконкому Криворізької міської ради в ме-

режі Інтернет у підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Інформа-
ційна база» www.kryvyіrih.dp.ua та виконкомів районних у місті рад 
(Дзержинської, Довгинцівської, Жовтневої, Інгулецької, Саксаганської, 
Тернівської, Центрально-Міської: www.dzr.dp.ua, www.dlgr.ho.ua, 
www.zhrrkrog.dp.ua, http://ing-org.dp.ua, http://svk.org.ua, www. trnvk.
dp.ua, http://vykonkom-tsmkr.gov.ua).

16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюва-
тися відстеження результативності дії регуляторного акта 
у разі його прийняття.

Базове відстеження результативності дії цього рішення буде здій-
снено через шість місяців після набуття ним чинності. Повторне – че-
рез дев’ять місяців.

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися фінансо-
вим управлінням виконкому міської ради шляхом аналізу статистич-
них даних, наявних у інформаціях, наданих Криворізькими міжрайон-
ними державними податковими інспекціями Дніпропетровської об-
ласті Державної податкової служби відносно надходжень до бюджету 
міста та виявлених ухилянь від оподаткування фізичних осіб, які отри-
мують доходи від надання нерухомого майна в оренду.

Зворотний зв’язок. Адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська,1
Рожко Олена Василівна – начальник фінансового управління викон-

кому міськради.
Телефон: (0564)74-57-54
Електронна адреса: 05finupr@ukrpost.ua

Повідомлення про оприлюднення регуляторного акта – проекту рішення виконкому міської ради «Про затвердження Порядку надання дозволу  
на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами» та аналізу його регуляторного впливу

Відповідно до Закону України «Про засади державної регулятор-
ної політики у сфері господарської діяльності», на виконання вимог рі-
шення виконкому міської ради від 12.06.2012 №202 «Про затверджен-
ня Регламенту виконавчого комітету Криворізької міської ради», з ме-
тою отримання пропозицій, зауважень громадян, суб'єктів господа-
рювання, їх об’єднань, наукових установ та консультативно-дорад-
чих органів у здійсненні державної регуляторної політики 3.11.2012 
в міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційних сторін-
ках в мережі Інтернет:

– виконкому міської ради у підрозділі «Регуляторна політика» 
розділу «Інформаційна база» www.kryvyіrih.dp.ua;

– виконкомів районних у місті рад Дзержинської, Довгинцівської, 
Жовтневої, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Місь-
кої www.dzr.dp.ua, www.dlgr.ho.ua, www.zhrrkrog.dp.ua, www.
ingorg.dp.ua, www.srvk.org.ua, www.trnvk.dp.ua, vykonkom
tsmkr.gov.ua оприлюднюється регуляторний акт – проект рішення 
виконкому міської ради «Про затвердження Порядку надання 
дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними 

відходами» та аналіз його регуляторного впливу.
Метою цього регуляторного акта є розробка Порядку надання 

дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними 
відходами відповідно до вимог Закону України «Про дозвіль
ну систему у сфері господарської діяльності».

Зі змістом зазначених матеріалів також можна ознайомитись що-
денно (крім святкових, вихідних днів) у розробника проекту – управ
ління екології виконкому міської ради (50101, м.Кривий Ріг, 
пл.Радянська,1, каб.403, тел.749256, 745641) та в управлін
ні розвитку підприємництва виконкому міської ради (50101, 
м.Кривий Ріг, пл.Радянська,1, каб.505, тел.741203).

Зауваження та пропозиції будуть прийматись протягом місяця 
(крім святкових, вихідних днів):

– у письмовій формі за адресою: 50101, м.Кривий Ріг, 
пл.Радянська,1, каб.403 (контактний телефон – 745641) роз-
робником проекту – управлінням екології виконкому міської ради, 
електронна поштова скринька: u.ekology@kryvyirih.dp.ua ;

50101, м.Кривий Ріг, пл.Радянська,1, каб.510 (контактний 

телефон – 741203) – управлінням розвитку підприємництва ви-
конкому міської ради;

– на електронні поштові скриньки виконкому міської ради radakr@
ukrpost.ua і виконкомів Дзержинської, Довгинцівської, Жовтневої, 
Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської район-
них у місті рад: dzr_vk@ukrpost.ua, dlg_vk@riad.com.ua, zhv_vk@
ukrpost.ua, ingvk@ctvnet.dp.ua, saks_1242@ukrpost.ua, trnvk@
ukrpost.ua, cgispolkomzag@mg.dp.ua в мережі Інтернет.

До плану діяльності виконкому міської ради на IV квартал 2012 
року проект регуляторного акта «Про затвердження Порядку на-
дання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпеч-
ними відходами» включено рішенням виконкому міської ради від 
13.06.2012 №173 «Про доповнення додатка 2 до рішення виконкому 
міської ради від 14.12.2011 №398 «Про реалізацію та планування ор-
ганами місцевого самоврядування регуляторної політики». Визна-
чений нормативний документ оприлюднено в міській комунальній 
газеті «Червоний гірник» та розміщено на офіційній сторінці в мере-
жі Інтернет 16.06.2012.

Управління розвитку підприємництва виконкому міськради.

Інформаційне повідомлення
Управління комунальної власності міста виконкому міської ради повідо-

мляє про перелік об’єктів, що підлягають приватизації, затверджений рі-
шенням Криворізької міськради від 24.10.2012 № 1449 «Про затверджен-
ня переліку об’єктів комунальної власності міста, що підлягають приватиза-
ції в 2012 році», та оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльнос-
ті – суб’єктів господарювання, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів приватизації:

– шляхом викупу:

№ 
з/п

Назва об’єкта та його адреса Пло
ща, 

кв.м

Балан
соутри
мувач

Ідентифіка
ційний код 
за ЄДРПОУ

1 Приміщення, що орендує фізична осо-
ба-підприємець Лушпенко Д.С., м. Кри-
вий Ріг, вул. Федоренка, буд.6, прим. 63

45,9 УКВМ 25522449

2 Приміщення, що орендує фізична осо-
ба-підприємець Червоний В.М, м. Кри-
вий Ріг, вул. Корнійчука, буд. 21, прим. 1в

71,5 УКВМ 25522449

3 Приміщення, що орендує фізична 
особа-підприємець Віхренко І.Ю., м. 
Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз’їзду, буд. 41, 
прим. 42

96,0 УКВМ 25522449

4 Гараж, що орендує фізична особа 
Павлюк О.В., м. Кривий Ріг, вул. Лені-
на, 27, гараж 10

43,6 УКВМ 25522449

– шляхом продажу через аукціон:
Будівля з інфраструктурою, Криво-

різький район, с. Вільне, вул. Каліні-
на, буд. 65

397,0  УКВМ 25522449

Учасникам конкурсу необхідно подати до конкурсної комісії такі докумен-
ти: заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 
встановленою формою; копію установчого документа претендента; копії ква-
ліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких 
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; 
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до 
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, заві-
рені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів 
оцінювачів; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого пре-
тенденту Фондом державного майна України; інформацію про претендента 
(документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду робо-
ти, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його 
штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у 
тому числі подібного майна тощо). Конкурсна пропозиція претендентів пода-
ється в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконан-
ня робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк ви-
конання робіт (у календарних днях).

Конкурс відбудеться 14 листопада 2012 р. об 11.00 за адресою: 
м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, управління комунальної власності 
міста, каб. 246.

Документи до комісії приймаються до 7 листопада 2012 р. включно.
Телефони для довідок: 74-75-79, 74-16-30.

Управління комунальної власності міста  
виконкому міської ради.
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ООО «Этель – БЦД»

УТЕПЛЕНИЕ CТЕН
Гарантия качества.
Тел. 4430353, 0962166025.

Хирургия
1. УДАЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЙ КОЖИ (па-
пилломы, бородавки, невусы) без рубцов.
2. СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ЛЕЧЕ-
НИЯ ВРОСШЕГО НОГТЯ (в/s пластины).
3. АППАРАТНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ПЕДИКЮР - удаление мозолей, на-
топтышей (без боли).
1. ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ 
НА ЛИЦЕ И ВЕКАХ (блефаропласти-
ка, липосакция подбородка).
2. КОРРЕКЦИЯ ФОРМЫ УШНЫХ РА-
КОВИН (коррекция лопоухости).
3. ИНТИМНАЯ ХИРУРГИЯ (обрезание 
крайней плоти, уменьшение малых 
половых губ).

г.  Кривой  Рог, ул. Филатова, 10.  
Тел. 64-51-53, 050-2840575, 096-732-26-85.

Шановні мешканці Тернівського району!

Бережіть свій будинок 
та своє майно!

Сплатіть заборгованість,  
і ви отримаєте гідні умови  

проживання в ньому!

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ: 

Реклама «ЧГ» 929716
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  Бюст басстрашного  
рахмановца Д.Б.Глинки.

Архіваріус

Добірку підготував Володимир БУХТІЯРОВ, тел.: 097-280-18-76.

Генеральские эполеты великих малороссов
Основатель криворожской  Рахмановки – Василий Рахманов
Дуют в этих местах летом ветры жаркие, а 
зимой – лютые. Камыш от них иссыхает, а с 
морозами вовсе чахнет, острым частоколом 
жутковато шумит при порывах январско-
февральских ветров. А еще эта земля пом-
нит топот конных ватаг из Крыма, могучую 
сечу между крымчаками и запорожцами. 
Тогда иначе, чем Дикое поле, эту местность 
не называли. 

Шумел камыш, а дере-
вья при этом не гнулись. 
По очень простой причине. 
Их просто не было. Иног-
да здесь останавливались 
на ночь солевые валки с 
отчаянными чумаками в 
качестве возниц и хозяев 
этого ценного груза. Чуть 
севернее между речками 
Ингулец и Саксагань под-
нимались мазанки и хле-
ва поселения и почтовой 
станции Кривой Рог.

Жизнь в этих местах за-
кипела от росчерка гусино-
го пера императора Россий-
ской империи Александра 
І. Он продолжал традицию 
своей бабки – царицы всея 
Руси Екатерины ІІ – разбаза-
ривать земли, которые еще 
вчера представляли части-
цу того самого Дикого поля. 
Такая щедрость выплески-
валась на исключительно 
избранных. Чиновники и 
офицеры вместе с земельны-
ми наделами получали еще и 
крепостных крестьян. Где-то 
между 1810 и 1816 годами 15 
тысяч десятин криворож-
ских черноземов получил 

генерал-майор Василий 
Рахманов. Его владения 
распространялись от бе-
регов Ингульца до Камы-
шовой балки. 

Когда-то старожил Рах-
мановки, а ныне покойный 
Емельян Кожемяка собрал 
богатейший материал об 
истории своего родного по-
селка. Вчитываясь в те стро-
ки из-под старой печатной 
машинки, наконец выясня-
ем, кто же именно из Рахма-
новых получил земли в по-
дарок. Дело в том, что женой 
Василия Сергеевича Рах-
манова была дочь граф-
ского рода Апраксиных. 
Екатерина последние годы 
провела в Александродаре, 
там и похоронена. 

Вернемся к основанию 
села. Василий Рахманов по-
явился на свет в 1764 году 
в семье не очень богатого 
дворянина Щигровского 
уезда Курской губернии. 
Семилетним пареньком 
был отправлен в Сухопут-
ный шляхетный кадетский 
корпус. Много лет он оста-
вался в его стенах. Отмен-

ную подготовку получил. 
От Закона Божьего до суро-
вой армейской муштры. Ка-
дет Рахманов особых звезд 
не хватал, но и задних не 
пас. Однажды в присутст-
вии отца заслужил царское 
благословение за отличную 
стрельбу из боевого писто-
лета. Екатерина ІІ положила 
свою властную руку на пле-
чо юного стрелка и спро-
сила: «В войско желаешь?» 
Смущенный Василий толь-
ко кивнул головой. 8 февра-
ля 1785 года ровно через 15 
лет учебы курянин получил 
свои первые офицерские 
эполеты и поручиком был 
зачислен в Тульский пехот-
ный полк. 

Уже в 1787 году поручик 
Рахманов выступил в свой 
первый боевой поход. Впол-
не вероятно, что на театр 
боевых действий против 
турок молодой офицер ехал 
по тракту через почтовую 
станцию Кривой Рог, мо-
жет быть даже коней здесь 
менял. Другой дороги на 
юг тогда просто не было. 
Будущий владелец земель 
под Кривым Рогом боевое 
крещение принял в битве с 
легионами турецкого сул-
тана и крымских ханов при 
Гангуре. Рота Рахманова из 
Тульского полка выстояла 
на позициях и конную ла-
вину противника на своем 
участке не пропустила. В 
бою на р. Сальче храбрый 
ротный командир получил 
пулевое ранение. Сначала 
думал, обойдется заботами 
полкового лекаря, а нет, не 

обошлось. Пришлось оста-
вить полк и ехать на дли-
тельное лечение. За пер-
вую свою войну Василий 
Рахманов повышен в чине 
до капитана пехоты. 

«Отставка» длилась чуть 
более месяца. Вернулся в ар-
мию в состав Астраханского 
гренадерского им. Вязьми-
тинова полка. Вскоре в чине 
премьер-майора зачислен 
в Днепровский пехотный 
полк. При этом вошел в 
полное доверие  у попу-
лярного в те годы генерала 
Зубова, одного из братьев-

фаворитов императрицы 
Екатерины ІІ. 

…Взбунтовались поляки. 
Их повел против империи 
великий Тадеуш Костюшко. 
Монархия бросила на ус-
мирение восстания несмет-
ную силу войск. На самом 
западе началась настоящая 
война, вторая на счету пре-
мьер-майора Рахманова. Его 
солдаты сошлись с непри-
ятелем у местечка 
Щекочин. Отряды 
Костюшко с тяже-
лыми боями отхо-
дили к Варшаве. 
Василий Рахманов 
со своим отрядом 
отличился в схват-
ке с поляками у за-
мка Мацейовицы. 
У его стен курянин 
отбил у восстав-
ших пушку, за что 
заслужил орден св. 
Георгия 4 ст., а по-
том и чин подпол-
ковника. Рахманов 

стал свидетелем пленения 
руководителя восстания Та-
деуша Костюшко. 

Вскоре для новоиспечен-
ного Георгиевского кавалера 
в третий раз прозвучали бо-
евые трубы. Европа позвала 
россиян на помощь в борь-
бе с молодым амбициозным 
корсиканцем. В голландской 
экспедиции Рахманову за-
помнились первые схватки 
союзников с армией Напо-
леона. Десант с востока до-
ставляли морским путем 
через Балтику. С кораблей 
сразу в штыковую при гол-

ландском Берген-оп-Зоме. 
Из отрывистых сведений 
тех лет стало известно, что 
подполковник В.С. Рахма-
нов оказался на территории 
Британского королевства 
(остров Гернсей). По воз-
вращению в лоно империи 
получил назначение в Ки-
евский гарнизонный полк. 
Это чтобы силы после по-
ходов восстановил.

По высочайшему по-
велению в 1803 году пол-
ковник Рахманов принял 
командование Колыван-
ским мушкетерским пол-
ком. 28 августа того же 
года впервые примерил 
генеральский мундир. Ге-
нерал-майор Василий Рах-
манов по воле императора 
возложил на себя шефство 
над Низовским мушкетер-
ским полком. В новой для 
себя войне с французами 
(1806-1807 гг.) генерал Рах-
манов принял бригаду 6-й 
пехотной дивизии. Отра-
жал атаки французов на 
реке Западный Буг. Участ-
ник всех основных боев 
той войны. Пролил кровь 
при Пултуском, брал при-
ступом г. Гутштадт (золотая 
сабля «За храбрость»), а в 
сечи при Гейльсберге заслу-
жил орден св. Владимира 3 
ст., а потом был грохочущий 
пушками Фридланд, тон-
кий лед Финского залива, 
два сражения при г. Куопио. 
Там бригада уничтожила 
вражеский десант с моря. 

В бою особенно отличил-
ся Низовский полк. За это 
комбригу на парадный сюр-
тук одели ленту ордена св. 
Анны 1 ст., а за усердие по 
расквартированию войск в 
г. Улеаборг – бриллиантовые 
врезки к этому ордену. Рус-
ского коменданта даже фин-
ны ценили. Вот так Рахма-
нов попробовал себя на 
военно-дипломатическом 
поприще. Это уже была  
война со шведами 1808-
1809 гг. С тех пор сканди-
навы, потомки викингов 
и Карла ХІІ, присмирели и 
стали одной из самых де-
мократических стран мира. 
К этому наш герой тоже 
руку приложил. 

В 1810 году был назначен 
командиром бригады в со-
ставе 6-й дивизии. В канун 
грозы 1812 года Рахманов 
состоял дежурным генера-
лом при штабе Финлянд-
ского корпуса генерал-лей-
тенанта Ф.Ф. Штейнгеля. 
Войска прикрывали север 
империи, а главное – дорогу 
на Петербург. Низовцы во 
главе с генералом Рахмано-
вым в срочном порядке при-
были под Ригу. Там Василий 
Сергеевич и встретил остер-
венелые атаки французско-
го маршала Макдональда 
на сердце Курляндии – Ригу. 
Потом 6-я пехотная диви-
зия вошла в состав корпуса 
генерала Витгенштейна. Ге-
нерал-майор Рахманов уча-
ствовал в боях за Полоцк 
и Чашники. Конечно, он 
тогда не знал, что именно 
Полоцк станет местом по-
следнего его пристанища. 

А тогда, в 1812 году, он 
водил в контратаки свою 
бригаду, часто находился 
в разгоряченных боем ря-
дах родного Низовского 
пехотного полка. Францу-
зы так и не прорвались к 
столице империи. После 
решающих сражений сна-
чала при Бородино, а по-
том при Малоярославце 
войско под командованием 
Михаила Кутузова изгнало 
агрессора за пределы дер-
жавы. Из журнала военных 
действий с 26.11 (08.12) по 
01(13).12.1812 г.: «Генерал 
граф Платов рапортом 
от 29 числа (ноября) донес, 
что он, следуя мимо горо-
да Вильно прямо на Ковен-
скую дорогу, 28 числа (ноя-
бря) нашел неприятеля в 
пяти верстах от города, 
тянувшегося колоннами 
через Погулянку, и, что 
пропустя первую колонну, 
с которою генерал-адъю-
тант граф Орлов-Дени-
сов имел уже перестрелку, 
приказал немедленно гене-
рал-майору Рахманову и 
графу Орлову-Денисову с 
правого нашего фланга, ге-
нерал-майору Дехтереву с 
Ольвио польским гусарским 
и двумя драгунскими пол-
ками с центра и генерал-
майорам Иловайскому, Ку-
тейникову и Атаманскому 
под командованием князя 
Касаткина-Ростовского с 
левого, стремительно уда-
рить, чем колонна разорва-

на надвое и совершенно ис-
треблена». 

После этого боя о генера-
ле Рахманове долго никто 
не слышал. Молчали и те 
документы, которые уда-
лось просмотреть. И толь-
ко в боях по осаде крепости 
Эльбинг был «замечен». О 
генерал-майоре Рахманове 
заговорили очень громко. 
За это удостоенный ордена 
св. Георгия 3 ст. под номером 
311. Война для Василия Сер-
геевича закончилась у стен 
Данцига. Вот тогда-то, оче-
видно, он и получил в дар 
от царя те земельные наде-
лы под Кривым Рогом.

11 октября 1816 года ему 
присвоили звание генерал-
лейтенанта, при этом про-
должал командовать 1-й 
бригадой 6-й пехотной ди-
визии. Почти одновременно 
с повышением в звании Рах-
манова назначили началь-
ником 24-й пехотной диви-
зии. Она дислоцировалась 
в Чернигове. Именно туда 
новый начдив и выехал. В 
дороге случилось непопра-
вимое. Герой воен с Напо-
леоном Василий Рахманов 
скончался на почтовой 
станции Дубовицкая под 
Витебском. Случилось это 
11 сентября 1816 года. Ге-
нерала с почестями похо-
ронили в г. Полоцк, теперь 
Витебской области Респу-
блики Беларусь.

 Таким образом, гене-
рал Рахманов так никогда и 
не был на подаренных ему 
землях на юге современно-
го Криворожья. Известно, 
что уже в 1818 году село, 
названное Александрода-
ром, насчитывало 151 двор 
с 1149 душами населения. 
По некоторым данным, этот 
подарок оформлен именно в 
1818 году. Остается выска-
зать предположение, что 
15 тысяч десятин ингулец-
кой земли получила вдова 
генерала, а не он лично. 
Его к тому времени уже не 
было в живых.

А село развивалось. Его 
первые переселенцы из 
Черниговской и Могилев-
ской губерний ассимили-
ровались  с коренными 
криворожанами. Однако 
во все времена рахмановцы 
отличались свободолюби-
ем и смелостью. Совсем не 
случайно в их рядах выро-
сли асы ВВС братья Глинки. 
Дмитрий и Борис вдвоем 
уничтожили два немецких 
авиаполка. Младший стал 
кавалером двух «Золотых 
Звезд», а старший Борис 
– одной. Их отец с первой 
мировой войны явился с 
тремя Георгиевскими кре-
стами. 

Гордые, трудолюбивые 
рахмановцы на всех этапах 
истории поселка остава-
лись настоящими людьми. 
Они переняли дух велико-
го патриота и защитника 
Отечества генерал-лейте-
нанта Василия Сергеевича 
Рахманова. 

А еще душа их щедра и 
открыта от красот тамош-
ней природы.

g К 200-летию Отечественной войны 1812 года

  Орден св. Георгия  
3 ст. Таким был  

награжден генерал 
Рахманов.

 Свято-Николаевский храм в с. Рахмановка.

  В.С. Рахманов.
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Парк культури

g Сезон відкрито

Таланти, вишуканість, грація –  
це все ДП «Овація»
«Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт», – казав 
герой відомого мультика. Свого часу Палац культури 
Центрального ГЗК навіть за наявності поряд ще двох 
таких же закладів культури справді став централь-
ним осередком культури і мистецтв Жовтневого 
району. Згодом, ставши дочірнім підприємством, цей 
палац взяв собі назву «Овація», тобто з латинської: 
«тріумф, торжество». Нині ДП «Овація» тріумфально 
відкрило свій уже 47-й творчий сезон.

Судіть самі: тільки протягом 
2012 року директор ДП «Овація», 
заслужений працівник культури 
України Олена Василевська була 
удостоєна відзнаки Дніпропе-
тровської облдерж адміністрації 
«Краща жінка Придніпров’я». 
Ансамбль бального танцю «Фла-
мінго» під керуванням Андрія 
Чупріна посів І місце на Все-
українському фестивалі «Зір-
ки ХХІ століття». Вокальний ан-
самбль «Стожари» Миколи Ба-
бенка став лауреатом Всеукраїн-
ського фестивалю «Червона ка-
лина», а Грамотою Національної 
музичної спілки України на ньо-
му був удостоєний хор народ-
ної пісні ім. Раїси Зиміної (керів-
ник Марія Михайличенко). На 
міжнародному хореографічно-
му фестивалі «Радість Болгарії» 
диплом І ст. завоював театр тан-
цю «Ноктюрн» Альони та Воло-
димира Шульги. Там же в Болга-
рії на міжнародному фестивалі 
мистецтв «Слов’янський вінець» 
І місце посів ансамбль сучасно-
го естрадного танцю «Сузір’я» 
Тетяни Андрюшко. На міжна-
родному співочому фестивалі 
«Співограй» володаркою Гран-

прі стала солістка ДП «Ова-
ція» Катерина Коваленко, а гру-
па «Шоу-тайм» Андрія Сухарє-
ва посіла почесне ІІ місце. Серед 
дипломантів міжнародного фес-
тивалю «Кримські зорі» – театр 
естрадної пісні «Аліса» Інеси Ко-
мар і Тетяни Твердохліб, а також 
дві його солістки – Вікторія Мат-
війчук та Леонора Котляр.

Нині в ДП «Овація» працює 18 
творчих колективів, які мають 
звання народних та зразкових. 
У них навчаються співу, танцям, 
модельному мистецтву понад ти-
сяча їх учасників віком від 4 до 
тих, кому далеко за… Для бага-
тьох юних співаків і танцюристів 
ДП «Овація» – це не тільки міс-
це, де цікаво і з користю можна 
провести час, а й стартовий май-
данчик у майбутню професію, 

така собі злітна смуга до вершин 
творчості. Адже звідси родом ві-
домий гурт «Закльопки», профе-
сійні співачки Надія Майстрен-
ко, Оксана Комар, Аліса Стрига, 
Аліса Петрик. Усі вони, а також 
Андрій Сухарєв, група «М-Арт», 
були учасниками знаменитих 
телепроектів «Х-фактор», «Го-
лос країни», «Я – зірка» мину-
лих сезонів. У нинішньому сезо-
ні «Х-фактора» Євген Корабльов 
увійшов до двадцятки кращих, а 
Юрій Кисельов став учасником 
цьогорічного телепроекту «Тан-
цюють всі».

Той, хто не знає Кривого Рогу, 
може подумати, що абсолют-
на перемога нашої команди в 
телепроекті «Майданс-2012» 
пов’язана з випадковістю чи ве-
зінням. Насправді ж пояснен-
ня такому грандіозному успіху 
слід шукати в тій потужній про-
фесійній хореографічній школі, 
якою володіє Кривбас. До сло-
ва сказати, один з тренерів кри-
ворізької команди майдансе-

рів Коля (Микола Коваль) сам є 
вихідцем із зразкового ансамб-
лю народного танцю «Самоцві-
ти» Палацу культури Північного 
ГЗК, що віднедавна також вхо-
дить структурним підрозділом 
до ДП «Овація». Так що, як ка-
жуть філософи, випадковостей 
не буває. Випадковість – це не-
усвідомлена закономірність.

Безумовно, ця професійна 
школа не могла б успішно розви-
ватися без фінансової підтрим-
ки міста, його промислових під-
приємств. Скажімо, ДП «Овація» 
сьогодні за рівнем внутрішньо-
го опорядження, за рівнем звуко-
вої, світлотехнічної оснащенос-
ті сцени не поступиться і столич-
ним концертним залам. До по-
чатку нового творчого сезону тут 
придбано ще більш сучасне сце-
нічне технічне обладнання, яке 
дає змогу під час концертів ство-
рювати нові просторові, світло-
ві спец ефекти. Вітаючи худож-
ні колективи ДП «Овація» з від-
криттям нового творчого сезо-

ну, генеральний директор ПАТ 
«Центральний ГЗК», заслуже-
ний працівник промисловос-
ті України Павло Тимошенко за-
значив, що в інвестиційній про-
грамі Центрального комбінату 
на 2013 рік стаття фінансуван-
ня культури залишена в повно-
му обсязі, тобто й надалі творчі 
колективи палацу матимуть на-
дійну підтримку з його боку. Він 
привітав учасників телепроек-
ту «Майданс-2012» з гучною пе-
ремогою та вручив їм цінні пода-
рунки. А отже, підкреслив Павло 
Геннадійович, і в наступному се-
зоні всі перші місця на міжнарод-
них та всеукраїнських фестива-
лях повинні бути за колективами 
ДП «Овація».

А що кошти, які ПАТ «ЦГЗК» 
витрачає на культуру, служать на 
користь добрій справі, яскраво 
довів святковий концерт, у якому 
взяли участь золоті голоси цьо-
го палацу – Катерина Коваленко, 
Анастасія Калюжна, Ксенія Чуч-
ма, Андрій Сухарєв, Артем Но-
сач, Денис Зав’ялов, театр естрад-
ної пісні «Аліса» та ансамбль «Ру-
даночка», хореографічні колек-
тиви «Калинонька», «Фламінго», 
«Сузір’я», «Ноктюрн» та ін. Чима-
ло творчих сюрпризів приготува-
ли для глядачів і ведучі концер-
ту Людмила Деркач та Володимир 
Юрченко. Тож дві години про-
майнули, як одна чудесна мить.

Мотрона ПАНОВА. Фото Олександра ПАНКОВА.

g Добрі справи

Інтернетгалактика 91ї гімназії
«Без комп’ютерів, як без води, і ні 
туди і ні сюди» – сміливо модерні-
зували відоме прислів’я учні Кри-
ворізької гімназії №91. На щастя, ро-
зумінням цієї сучасної істини можуть 
похвалитись і дорослі, відповідальні 
за підвищення якості освіти в країні, 
використання комп’ютерної техніки 
в навчальному процесі. Днями в гім-
назії відкрили другий комп’ютерний 
клас, обладнаний новенькими ма-
шинами, підключеними до мережі 
Інтернет.

– Ми давно мріяли про 
новий комп’ютерний клас, 
оскільки гімназія – найбіль-
ший навчальний заклад у міс-

ті, у нас навчаються 1337 ді-
тей, – коментує приємну по-
дію директор гімназії Тетя-
на Бєлікова. – Напередодні 

1 вересня 7 навчальних за-
кладів нашого міста запро-
сили на обласну педагогічну 
конференцію, на якій міністр 
освіти Дмитро Табачник і гу-
бернатор Дніпропетровщи-
ни Олександр Вілкул вручили 
нам сертифікати на отриман-
ня 15 нових комп’ютерів. Ще 
8 комп’ютерів надійшли від 
управління освіти і науки ви-
конкому міськради, отож гім-
назія стала багатшою одразу 
на 23 сучасних машини. На-
шій радості не було меж. Але 
до таких подарунків ми були 
не зовсім готові – знадоби-
лись час і кошти, щоб облад-
нати новий кабінет. Здійснити 
це вдалося завдяки благодій-
ній допомозі батьків наших 

учнів, які власноруч зробили 
ремонт стін і стелі, купили жа-
люзі. Велику допомогу надав 
депутат Тернівської районної у 
місті ради Віктор Артюх – його 
коштом ми придбали зручні 
меблі для кабінету. Вийшло 

доволі затишно. Тепер діти 
зможуть і теорію інформатики 
вивчати, і практичні завдан-
ня виконувати. Стане кабінет у 
пригоді й другокласникам, які 
наступного року почнуть опа-
новувати інформатику.

Відкриття нового класу пе-
дагоги 91-ї гімназії перетво-
рили на урочисте свято: мо-
лодші школярі і старшоклас-
ники підготували для почес-
них гостей – мецената Віктора 

Артюха, депутата міської ради 
Ангеліни Штиленко і своїх не-
байдужих батьків – веселу 
концертну програму. Потіши-
ли присутніх віршами, жар-
тівливими частівками, роз-
смішили мініатюрами шкіль-

ної команди КВК.
– Мені приємно робити до-

брі справи, допомагати цій 
школі, де директор – дбай-
лива господиня, чуйний педа-
гог, – зізнався Віктор Артюх. – 
Нині в освіті велике значення 
приділяється і здоровому спо-
собу життя, й інтелектуаль-
ному розвитку молоді (опа-
нування нових комп’ютерних 
технологій, отримання інфор-
мації). Якщо у людини є по-
треба душі, а при цьому ще й 
можливість поділитись, чому 
ж не допомогти? Цього, до 
речі, і християнська віра на-
вчає. Тож нехай підростає по-
коління освічених, розумні-
ших і кмітливіших за нас.

Тетяна ДРЄЄВА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

«Комп’ютерні» жарти гімназистів:
Біллу Гейтсу ноутбук відкриває швейцар.
Українська збірна з комп’ютерного футболу промаху-
ється й по клавіатурі.
Коли водій зі стажем вставляє в комп’ютер флешку, 
він за звичкою її прокручує.
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Різнобарв’я

g  Люди і довкілля

Беркут поєднав кроманьйонця і неандертальця
На базі педагогічного інституту 
Криворізького національного університету 
відбулась VI конференція Міжнародної 
робочої групи вивчення соколоподібних 
та сов. Перед ученими загалом постало 
глобальне завдання – виробити дієві шля-
хи збереження різноманітності біосфери 
планети.

Завідуючий кафедрою зоо-
логії КНУ кандидат біологічних 
наук, доцент Володимир Стри-
гунов пригадав історію заро-
дження інтернаціонального 
руху дослідників хижих пта-
хів. Перший форум проходив 
далекого 1983 року в Москві, 
далі зустрічались у Києві, Кис-
ловодську, Пензі, Івановому. 
Представницький захід на цей 
раз обрав Кривий Ріг через по-
тужну наукову базу і вагомий 
внесок місцевих орнітологів 
у справу вивчення і охорони 
пернатих. У роботі конференції 
взяли участь 111 всесвітньові-
домих орнітологів із 14 країн, 
не встигли подолати півсвіту 

делегати від Танзанії та ще 
декількох держав, проте вони 
вільно спілкувалися з колега-
ми через пряму трансляцію 
Інтернетом.

Провідний російський клуб 
фотоанімалістів «Золота че-
репаха» представив виставку 
переможців міжнародних кон-
курсів серед любителів дикої 
природи. Обговорення точи-
лись довкола вивчення мі-
грацій і чисельності популяцій 
окремих видів хижих птахів у 
Північній Євразії. Також у полі 
зору фахівців опинились ме-
тодики штучного гніздування, 
хвороби, відновлення певних 
видів. Українці повідомили 

декілька майже сенсаційних 
фактів. Великі перспективи 
наступним дослідженням від-
крили спостереження студен-
тів КНУ за птахами із супутни-
ковими датчиками, причому 
карти польотів миттю в режи-
мі он-лайн ставали всесвітнім 
надбанням. Ще криворізькі 
орнітологи проводили фотопо-
лювання на відвалах одного із 
гірничо-збагачувальних ком-
бінатів, потужним об’єктивом 
вловили мітку на лапі орлана 
білохвостого та навіть розгле-
діли напис: виявляється, його 
кілька років тому окільцювали 
аж в Архангельську. Вселяла 
оптимізм звістка про успіхи 
працівника Одеського зоопар-
ку, родом з Кривбасу, в справі 
розведення у неволі благо-
родних соколів, дуже і дуже 
рідко кому таке під силу. Про-
сто приголомшила учасників 
конференції інформація про 
археологічну знахідку в Кри-
му, там у спільному похованні 

виявили скам’янілі  рештки 
неандертальця, кроманьйон-
ця… і беркута; раніше існував 
стійкий стереотип, нібито ці 
первісні предки взагалі жили в 
різні епохи, не те що поруч.

Окреме місце відводилось 
проблемі порятунку птахів 
від загибелі на лініях елек-
тропередач. Цікаві рішення 
запропонували монгольські 
винахідники своєрідних «від-
бійників», оточуючих високо-
вольтні дроти. Схожа практика, 
щоправда, використовується 
в Ульяновську. Грузинський 

дослідник Олександр Абула-
дзе, між іншим, частий гість 
на Криворіжжі, познайомив 
із нюансами своїх розробок в 
цьому аспекті – не посвяченій 
у тонкощі людині, такий наче 
не значний клопіт на Кавказі 
переріс у справжнє лихо, бо 
якщо у Східній чи Центральній 
Європі птахи літають віднос-
но невеликими зграями, то 
над гірськими ущелинами не 
рідкість і потік у 50-70 тисяч 
особин. Оригінальне рішення 
знайшло й «Дніпрообленерго».

Криворізькі організатори 

подбали про забезпечення 
якісним перекладом на англій-
ську мову виступів доповіда-
чів і друкованих матеріалів. 
За підсумками роботи конфе-
ренції видано два збірники 
загальним обсягом близько 
тисячі сторінок. Обов’язково 
варто згадати захоплення аме-
риканських професорів висо-
ким рівнем поліграфії книг та 
оперативністю їхніх укладачів, 
співробітники Гарвардського 
університету буквально ви-
прошували для себе додаткові 
примірники як взірці.

____________________________________________________________________________________________________________________________ Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.

Орлан.  Сокіл.  Беркут.

g  Мандрівні нотатки

«Закосить» та «Шкарпетки» з «Кедами»  
підкорювали скелі, болота, річки
У Національному природному парку 
«Гранітно-степове Побужжя», що в селі Мигія 
на Миколаївщині, Криворізька федерація 
спортивного туризму провела відкритий 
зліт педагогічного інституту КНУ. Участь у 
динамічному форумі на лоні заповідної при-
роди взяли 35 команд з вищих навчальних 
закладів та підприємств міста – загалом понад 
три сотні осіб, що вдвічі перевищило спочатку 
очікуваний рівень представництва.

Такому факту президент 
Федерації, головний суддя 
змагань Володимир Казаков 
не натішиться:

– Звісно, масовий захід 
влаштувати видалось дуже 
непросто, однак невимовно 
радує стрімке зростання ін-
тересу молоді до активного 
здорового способу життя й 
підтримка подібних праг-
нень з боку керівництва міс-
та й окремих установ. Збоїв 
у програмі зльоту не трапи-
лось, обійшлось зовсім без 
травм, ну, а те, що я від на-
пруження охрип до німоти, 
так це побіжна малосуттєва 
втрата.

Неофіційний чемпіонат 
зі спритності мав два класи 
складності. В обох належало 
продемонструвати техніку 
пішохідного, водного, гір-
ського, велосипедного ту-
ризму: проходження болота 
за допомогою жердини та по 

купинах, транспортування 
постраждалого, переправа 
через бурхливу річку, в тому 
числі – в брід, підкорення 
майже вертикальних скель, 
фігурне водіння велосипеда 
тощо. Осіння погода пода-
рувала якнайсприятливіші 
умови, краєвиди Мигійсько-

го каньйону надихали твори-
ти спортивні подвиги.

Бригада арбітрів випроха-
ла таки собі пільгу – відмо-
витись від конкурсу похідної 
каші, бо після куштування 
кількох десятків різновидів 
поживного харчу, точно слід 
було б лікуватись від пере-

їдання. Натомість, враховую-
чи численні побажання сту-
дентів, започаткували огляд 
художньої самодіяльності, 
жвавий гомін до світання ли-
нув живописною місцевістю.

Доречно було б, як на вра-
ження стороннього спостері-
гача, провести ще й конкурс 
на найсамобутнішу назву 
команди, вибір мав постати 
не з легких. «Закосить», «Ар-
харівці», «Вив’ємось», «Бор - 
 цухи», «Тушонка», «Не 
море…», «Від гвинта!», 
«Шкарпетки» і, відповідно, 
«Кеди». Переможцями у обох 
класах складності стали гур-
ти АрселорМітталСтілівців 
з прозаїчнішими йменнями 
«Квест» і «Квест-1».

_______________________________________________________________________ Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото автора.

g Благодійність

Дитячий яскравий 
сезон відкрито
Нещодавно відкрився новий 
сезон «Дитячого ШELTER+». Ця 
програма діє вже 7 років поспіль. 
Тут з дітлахами різного віку – від 
малечі до підлітків працюють 
дорослі волонтери. Вони роблять 
дозвілля на вихідних не тільки 
цікавим, але й корисним.

«Дитячий ШELTER+» був створений  як підліт-
ковий центр, та потім у нашій команді з’явилися 
люди, які бачили своє покликання в роботі з 
дітьми. З часом ми переконалися, що ефектив-
нішою була б робота з підлітками, якби її розпо-
чати на 3-4 роки раніше. Потім у центр почали 
приходити молоді волонтери, яким через не-
велику різницю у віці було важко працювати з 
дітьми, всього на декілька років меншими за 
них. Так з’явився «Дитячий ШELTER+» для дітей 
віком 6-12 років.

Цього навчального року програма проходитиме 
під назвою «Яскравий сезон «Дитячого ШELTER+», 
щосуботи планується приймати близько 150 ді-
тей. Кожен маленький учасник зможе обрати 2 
сектори з цікавого набору: «Умка» (англійська 
мова, комп’ютери), «Шустрік» (рухливі ігри,  
аеробіка), «Очумєлкі» (малювання, саморобки), 
«Витворялки» (танці, музика, театр), «Думка» 
(експерименти, розвиваючі ігри). У перерві між 
секторами на всіх чекає смачне частування, а 
потім веселим натовпом діти рушатимуть на те-
атралізований серіал, ігри, веселі пісні і мультики 
на великому екрані.

Зазвичай підтримка надходила більше з-за 
кордону. А цього року до  організації звернулися 
представники фундації «Ашан для молоді» і за-
пропонували співпрацю. Уперше не центр звер-
нувся за допомогою, а працівники фундації самі 
запропонували підтримку.

– Група «Ашан» – це міжнародна група. 
Фонд допомоги «Ашан для молоді» функціонує 
в різних країнах світу. Кожна держава готує 
проект, а потім його захищає. Саме «Дитячий 
ШELTER+» із представників усіх країн-учасни-
ків обрала і підтримала група. Він став першим  
проектом, який обрали на Україні, – розповіла 
директор магазинів «Ашан» у Кривому Розі На-
таля Пилипенко.

Співпраця культурно-громадського центру 
«ШELTER+» та фундації «Ашан для молоді» не об-
межуватиметься лише фінансовою допомогою, 
яку отримає «Дитячий ШELTER+». Найближчим 
часом керівництво «Ашану» планує запросити 
дітей, щоб не тільки показати їм цікаві анімації в 
залі, а й представити роботу магазину зсередини.

Ольга МИЗА.
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g Проза жизни

В кабинете 
директора

– А, это ты, Брюквин? Входи, входи, дав-
но тебя дожидаюсь. Видишь, какая тебе 
честь: сам директор школы отложил свои 
дела, чтобы с тобой побеседовать!

– Я больше не буду…
– Ага, знает кошка, чье мясо съела! Зна-

чит, предчувствуешь, о чем пойдет раз-
говор?

– Я больше не буду…
– Это мы уже слышали. Вот передо 

мной целый список твоих приключений. 
Просто какой-то мифологический герой! 
Двенадцать подвигов Геракла!

– Я больше не буду…
– Начнем с 1 апреля. В этот день тебя 

не было в школе. Так думали учителя. А на 
самом деле ты все уроки просидел в «жи-
вом уголке», изображая шимпанзе!

– Я больше не буду…
– 4 апреля, в понедельник, на уроке 

физкультуры ты забросил в баскетболь-
ную корзину рюкзак ученицы Ани Карнаухо-
вой, который упал на голову твоему одно-
класснику Петухову!..

– Я больше не буду…
– 6 апреля на уроке истории ты сделал 

сенсационное открытие: оказывается, 
декабристы получили свое название из-за 
того, что они все родились в декабре и на 
Сенатской площади праздновали свой день 
рождения!

– Я больше не буду…
– 11 апреля во время перемены ты де-

монстрировал приемы каратэ, в резуль-
тате чего пробил ногой перегородку и вле-
тел в учительскую!..

– Я больше не буду…
– Во вторник, 12 апреля, ты забрался в 

кабинет химии и пытался растворить в 
азотной кислоте свой дневник, но, к счас-
тью, не нашлось подходящей посуды…

– Я больше не буду…
– Через неделю, 19-го числа, учитель-

ница русского языка попросила тебя на 
доске написать сегодняшнее число. И 
ты, не задумываясь, написал: «Сигодне 
фторник, дивитнадцатое опреля», чем 
вызвал сердечный приступ у Людмилы 
Аркадьевны.

– Я больше не буду…
– Вчера на уроке литературы ты по-

лучил сразу две «двойки». Одну – за то, 
что подсказывал, а вторую – за то, что 
подсказывал неправильно. По-твоему, 
выходит, что Муму – это кличка коровы, 
которая утопилась, не выдержав гнета 
царского самодержавия!

– Я больше не буду…
– Ну что мне с тобой делать, Брюк-

вин?! А ведь при желании ты можешь хо-
рошо учиться. Вот, например, в прошлом 
месяце ты получил вполне заслуженную 
«пятерку» по математике!

– Я больше не буду…

Шкільна мозаїка

g Если в семье школьник

Идеальный завтрак для детей
С завтраком врачи связывают много 
положительных эффектов для здоро-
вья. 

Например, ученые 
вычислили, что жен-
щины старше 40 лет, от-
казавшись от вредных 
привычек и начав пол-
ноценно завтракать по 
утрам, могут продлить 
жизнь минимум на 10 
лет. А другие исследо-
вания показали, что, за-
втракая, женщина по-
вышает свой шанс стать 
мамой мальчика, а, от-
казываясь от завтра-
ка, скорее всего, будет 
матерью девочки. Ди-
етологи и иммуноло-
ги наперебой повторя-
ют рекламную фразу о 
том, что завтрак обес-
печивает энергией на 
весь день. Народная му-
дрость призывает ни с 
кем не делиться завтра-

ком. Но интересно: так 
же, как для взрослых, 
полезен завтрак для де-
тей и что такое полез-
ный детский завтрак?
Полезный  
завтрак

Дети, которые завтра-
кают, по заверениям пе-
диатров, физически бо-
лее активны, реже бо-
леют благодаря более 
крепкому иммунитету, 
и в целом они чувству-
ют себя гораздо лучше 
не завтракающих свер-
стников.

Проблема лишнего 
веса, которая сегодня 
актуальна и для детей, 
также обходит сторо-
ной тех, кто хорошо за-
втракает. Эта полезная 

привычка позволяет 
им без труда соблюдать 
народную мудрость о 
том, что завтрак нужно 
съесть самому, обедом 
поделиться с другом, а 
ужин отдать врагу. Дру-
гими словами, тот, кто 
грамотно завтракает, 
получает страховку от 
постоянных перекусов, 
не переедает в течение 
дня и не наедается «до 
отвала» перед сном.
Быстрый завтрак

Завтрак на скорую 
руку – кукурузные хло-
пья, мюсли – поле-
зен только в том слу-
чае, когда главным с 
утра на кухне оказыва-
ется не умеющий гото-
вить папа. Тогда, конеч-

но, быстрый завтрак 
выигрывает на фоне 
бутербродов с колба-
сой и подгоревшей ов-
сянки. Во всех других 
случаях от кукурузных 
хлопьев и мюсли луч-
ше отказаться. Во-пер-
вых, из-за сахарной пу-
дры, шоколадной глазу-
ри и большого количе-

ства сахара кукурузные 
хлопья и мюсли бы-
стро приводят к карие-
су и лишнему весу. Во-
вторых, всевозможные 
красители в подобных 
продуктах без труда мо-
гут спровоцировать ал-
лергическую реакцию. 
В-третьих, сытость от 
такого завтрака прой-
дет быстро, а пользы 
для растущего организ-
ма, нуждающегося в ви-
таминах, минералах и 
других полезных веще-
ствах, может и вообще 
не быть.

Конечно, изредка в 
качестве лакомства и 
исключения завтрак 
может быть сладким и 
«бесполезным». Но не 
раньше, чем ребенок 

станет школьником – 
такова рекомендация 
института питания 
РАМН. А кормить ре-
бенка младше трех лет 
кукурузными хлопья-
ми может быть вооб-
ще опасно для его здо-
ровья (малыш может 
просто-напросто пода-
виться).

Идеальный  
завтрак

Чтобы завтрак был 
для ребенка максималь-
но полезным, в нем все-
го полезного должно 
быть по чуть-чуть. А 
именно, немного:
белковой пищи 

(творог, кефир, йогурт, 
молоко, мясо),
продуктов, бога-

тых углеводами (каши, 
та же овсянка, цельно-
зерновой хлеб),
витаминов и клет-

чатки (свежие овощи, 
фрукты или свежевы-
жатый сок из них).

А вот сладких, соле-
ных и щедро приправ-
ленных блюд в детском 
завтраке быть не долж-
но – идеальным они за-
втрак не сделают, полез-
ным тоже.

g Прогресс: за и против

Мобильник школьнику «да» или «нет»?
Современное общество трудно представить себе 
без сотовой связи. Тем более, что мобильные 
телефоны становятся с каждым годом всё доступ-
нее. И сейчас приобрести сотовый телефон может 
позволить себе практически каждый. Но необхо-
дим ли он вашему ребёнку-школьнику? 

Многие родители могут ска-
зать: «В наше время не было 
сотовых – и жили нормаль-
но, и не случалось ничего ни с 
кем». Так то оно так, но и жизнь 
раньше другая была, и взгляды 
в обществе на безопасность.

Так давать ли мобильный те-
лефон вашему ребёнку в школу? 
Давайте сначала разберём все 
плюсы и минусы использова-
ния сотовых телефонов детьми.

А решение уже будете при-
нимать сами.
Минусы мобильного 
телефона

1. Излучение. Хотя произ-
водители сотовых телефонов 
и утверждают, что их продук-
ция абсолютно безопасна, это 
далеко не так. Опасность пред-
ставляет собой любой прибор, 
включаемый в розетку и из-
лучающий магнитные волны, 
– от микроволновки до фена. 
И мобильники – не исклю-
чение. А если учесть, что им-
мунная система ребёнка не та-
кая окрепшая, как у взрослого, 
то... делайте выводы сами.

2. Зависть одноклассников. 

Нередко можно услышать, как 
школьники хвастаются друг 
перед другом, какими функци-
ями обладает их телефон. А че-
ресчур эмоциональные дети 
могут даже пустить в ход кула-
ки, чтобы доказать, что их теле-
фон «круче». Да и не все роди-
тели могут себе позволить ку-
пить аппарат своему ребёнку.

3. Внимание со стороны ху-
лиганов. А также уголовни-
ков и мошенников, которые 
не постесняются отобрать или 
украсть дорогой аппарат у без-
защитного ребёнка.

4. К тому же, игры и музыка 
на телефоне будут очень силь-
но отвлекать вашего ребёнка и 
его одноклассников от занятий.
Плюсы использования 
сотового телефона

1. Всегда на связи. Ещё лет 
двадцать назад – когда мы были 
ещё школьниками, а среди роди-
телей не было неработающих и 
домохозяек, – никто нас прокон-
тролировать не мог – после шко-
лы гуляли в соседних дворах (хо-
рошо, если только в соседних), 
забегали друг к другу в гости, а 

родители и знать не знали. Те-
перь, с приходом современной 
связи, не проконтролировать де-
тей просто невозможно.

2. Ваше спокойствие. Если 
вы задерживаетесь на работе, 
то можете одним звонком или 
СМС предупредить своего ре-
бёнка, и узнать, добрался ли он 
домой. Безусловно, в этой си-
туации мобильный телефон – 
ваш помощник.

3. Авторитет ребёнка в шко-
ле. Ну представьте: у всех од-
ноклассников есть мобилки, а 
у вашего – нет. Отсюда и ком-
плексы, и обида на родителей, 
и барьеры в общении со свер-
стниками.

Конечно, давать ли мобиль-
ный телефон в школу вашему 
ребёнку, решать только вам. 
Но, взвесив все плюсы и ми-
нусы, можно найти «золотую 

середину»: купить совсем не-
дорогую модель с ограничен-
ными возможностями, что-
бы ребёнок использовал теле-
фон лишь для его изначально-
го предназначения – связи.

Если в школе действуют соот-
ветствующие правила, то теле-
фон ребёнку всё равно придёт-
ся выключать (а есть школы, где 
телефоны сдают в камеры хра-
нения). А вот до школы и после 
неё вы будете контролировать 
перемещения своего ребёнка. 

Чтобы ребенок с удовольствием ел идеальный 
завтрак по утрам, мамам и папам всего лишь 
нужно научиться делать полезное вкусным и не 
забывать фантазировать.

Перед тем, как дать 
телефон ему в школу, 
необходимо провести 
«воспитательную» беседу, 
как ребёнок должен вести 
себя, чтобы потом избе-
жать проблем с учителями 
и одноклассниками.

По материалам Интернет-изданий.

Раньше я думал, что 
учить уроки  это самое 
ужасное в мире занятие.

Ничего подобного! Самое 
ужасное занятие  это учить 
уроки со своим ребёнком.

g С улыбкой
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Життя як життя

Е. МІСЦЕВИЙ.

– Гаврилівно, ти як?
– Та як, ніяк, Петрівно, – спи-

нилась, поставивши сумку на 
сходи. – Очунююсь потроху, 
вмовляю сама себе. Може, ко-
лись і вмовлю. Хоча навряд чи…

– Непросто це, – погодилась 
сусідка. – Після стількох років, 
що разом прожили, хіба ж мож-
на одразу з таким змиритись.

 – Не можна, – підтвердила, по-
правляючи хустку, з-під якої ви-
билось пасмо сивого волосся. – 
Ми ж з ним разом прожили трид-
цять з чимось років, вже й не зга-
даю точно скільки. Погано мені 
без нього, душа весь час ниє.

– Так, твій Іван був справжній 
мужчина. Йому б ще жити та й 
жити.

– Болячка клята його з’їла, – 
зітхнула Гаврилівна. – Коли б 
не вона, ще довго міг би жити й 
мене радувати.

– А ти це звідки? – хитнула су-
сідка головою в бік важкої сум-
ки. – Ніби з магазину йдеш.

– Так, звідти. Починаю потро-
ху скуплятись, адже наступного 
тижня уже сорок днів буде. Збе-
ремось, пом’янемо Івана. При-
йдеш?

– Звісно прийду. Тільки невже 
сорок днів відтоді минуло… Ти 
диви, як час летить.

– Летить, його не спиниш.
– То мо’ тобі поміч яка потріб-

на, ти ж одна лишилась? Прибі-
жу, допоможу, воно й тобі весе-
ліше буде.

– Веселіше мені вже не буде, 
але за слова твої добрі – крас-
ненько дякую.

З цим узяла сумку до рук і ста-
ла повільно підніматись схода-
ми на свій поверх. Дійшовши до 
квартири, вклякла на місці – пе-
ред дверима стояла добре знайо-
ма валіза, її власна валіза, котру 
вже бозна скільки років не діс-
тавали з антресолей, де та, пев-
но, вкрилася пилюкою та паву-
тинням. Натомість нині та стоя-
ла поруч порогу чистенька, про-
терта чиєюсь дбайливою рукою. 
Стояла прямо на майданчику, 
ніби покинута або навмисне ви-
ставлена за поріг.

Обійшовши її півколом, ніби 
небезпечну бомбу, жінка приту-
лила вухо до дверей, прислухаю-
чись досередини. Звідти доноси-
лись якісь голоси, схожі на бур-
мотіння, але слів було нечутно, 
тільки окремі звуки. Покинувши 
тут же сумку з придбанням, Гав-
рилівна збігла на кілька поверхів 
донизу й міцно натиснула кноп-
ку дверного дзвінка.

– О, Гаврилівно, це знову ти? – 
здивувалась Петрівна. – Тільки-
но ж бачились.

– Там таке, там, розумієш, 
хтось… – запиналась жінка від 
хвилювання.

– Та що там у тебе трапилось, 
що на тобі лиця немає, аж посі-
ріла?

– До квартири моєї хтось удер-
ся! – майже вигукнула. – Я по-
слухала, а там люди по кімнатах 
ходять!

– Ой, лишенько, крадії до тебе 
вдерлися! Це ж треба таке – та 
ще й серед білого дня! Треба в 
міліцію дзвонити! Бігом наби-
рай 102!

– З тим і прибігла…
Оперативна група навдиво-

вижу приїхала швидко, і кіль-
кох хвилин не минуло з момен-
ту виклику. Майже одночасно з 
нею примчав і задиханий від бігу 
дільничний.

– Маріє Гаврилівно, то що у 
вас тут трапилось? Що за ґвалт з 
крадіями посеред білого дня?

– Андрійку, як гарно, що ти 
нагодився, – зраділа жінка діль-
ничному капітану як доброму 
знайомому.

– Я тут неподалік був, а тут по-
відомляють – пограбування ста-
лося. Кажи – що за діла?

– Пішли вам ліпше покажу, – 
махнула жінка рукою оператив-
никам та дільничному.

Вони піднялись кілька повер-
хів нагору й спинились на по-
трібному майданчику.

– Ось, – показала жінка рукою 
на валізу. – Повертаюсь з мага-
зину, а вона тут стоїть.

– Ну стоїть, ну то й що? – не 
втямив капітан.

– Це моя валіза, з моєї кварти-
ри, – терпляче пояснила Марія 
Гаврилівна. – Хтось її звідти ви-
ніс та покинув прямо перед две-
рима. Я прислухалась – всереди-
ні хтось ходить, голоси чутно. 
Хто може до чужої оселі увійти 
без господарів? Тільки крадії, 
вже й добро моє приготувались 
виносити, почали з цієї самої ва-
лізи. Я її навмисно не чіпала, бо 
там же відбитки пальців.

– Он воно що, – почухав по-
тилицю дільничний. – Щось тут, 
хлопці, справді нечисто.

– Штурмуватимемо? – діло-
вито поцікавився головний ви-
кликаного наряду. – Зараз ви-
биваємо двері – і за схемою всіх 
в’яжемо, головою в долівку, ноги 
– на ширину плечей.

– Я вам виб’ю! – пригрози-
ла маленьким кулачком жінка. – 
Хто потім ставитиме? Чоловіка 
недавно поховала, тож сама ли-
шилась.

– Дійсно, поховала, – згодився 
дільничний. – І дітей немає.

– Не дав нам Бог діточок, – зі-
тхнула та. – Але ключі в мене є. 
Зараз тихенько відкриємо, а вже 
потім – усіх злодіїв гуртом і при-
тиснете.

Двері раптом рвучко відчини-
лися, а на порозі стояла моложа-
ва жінка, чомусь з ополоником у 
руках та у фартусі.

– Диви, скільки міліції набі-
гло, – насмішкувато промовила 
комусь всередину. – Може мого 
борщу захотіли? Ну то зараз на-
ллємо.

– Можна й до борщу налляти, – 
підморгнув кремезний чолов’яга, 
що визирнув із-за неї. – Оксано, 
ти чого гостей тримаєш на по-
розі, це не люб’язно з твого боку. 
Припрошуй їх до хати.

Керівник оперативної групи 
здивовано подивився на діль-
ничного, а той у свою чергу – на 
жінку, що їх викликала.

– Гаврилівно, що тут, в біса, 
коїться? Що за спектакль дурну-
ватий, в якому головним дурни-
ком відчуваю себе я… – насупив 
на неї брови.

– Слухай, капітане, ми підемо, 
– перервав його оперативник. – 
Ти вже тут сам розбирайся. Бо 
нам і без сімейних чвар справ 
вистачає, – на підтвердження 
рубанув себе по горлянці.

– Та йдіть, у разі чого рапорт 
опісля сам складу. Як з оцими 
всіма розберуся, – обвів погля-
дом усю принишклу компанію.

Як стих у під’їзді тупіт важ-
ких черевиків, дільничний про-
довжив:

– Зайдемо до оселі, громадяни.
– Та я вже давно вас припро-

шую, – посміхнулась молодиця з 
ополоником. – Заходьте, раді бу-
демо познайомитись.

Марія Гаврилівна увійшла до 
своєї господи як до чужого дому 
й побачила ще двох – ніби зна-
йомих чоловіка й жінку, які си-
діли на кухні за столом і смач-
но сьорбали з тарілок. Пе-
ред ними стояла відкоркована 
пляшка горілки, крупно нарі-
заний хліб, сало на дошці й кіль-
ка обчищених цибулин.

– Проходьте, капітане, сідай-
те, – запропонувала жінка, за-
нурюючи ополоника у кастру-
лю. – Вибачайте, що трохи не 
прибрано, але в нас горе ве-
лике – поминає-
мо мого дядь-
ка, який кіль-
ка днів тому 
помер, а ми 
про це тільки 
дізналися. Як 
узнали, то од-
разу примчали, 
та вже запіз-
но – чужі люди 
його поховали.

– Так, пізно дізна-
лись, – підтвердила та, 
що сиділа за столом. – 
А я так любила свого брата й 
так нині за ним сумуватиму, що 
сил ніяких немає.

– Я взнала тебе, – вигукнула 
Гаврилівна. – Ти сестра мого Іва-
на – Марина, я тебе бачила років 
десять тому. Ми тебе ще на вок-
залі зустрічали, коли ти зі своїм 
чоловіком, – кивок у бік її сусіда, 
– на море на відпочинок їхали. 
Ви тоді навіть на день лишитись 
не схотіли, бо дуже поспішали.

– Було таке, справді поспіша-
ли, бо ж по путівці їхали, – не 
стала відпиратись Марина. – 
А це дочка моя, Оксана, зі сво-
їм чоловіком Дмитром. А це мій 
чоловік – то ж відірвись від та-
рілки, – гупнула його по спині, – 
Анатолій. Ось ми всі тут разом.

– І що ви тут усі разом робите? 
– почав діставати дільничний 
бланк протоколу. – Незаконне 
прокинення до чужої оселі кара-
ється законом…

– Яке ж незаконне, яка ж вона 
чужа? – сплеснула руками ново-
явлена сестра. – Тут жив мій рід-
ний брат, я – його рідна сестра. 
Яка ж чужа?

– Нехай не зовсім чужа, – тро-
хи розгубився міліціонер. – Але 
ж проникнення…

– Та не було ніякого проник-
нення, – наступала на нього Ма-
рина, взявши руки в боки. – Мій 
покійний брат колись давно дав 
мені ключі від цієї квартири – 
користуйся, мовляв, Мариноч-
ко, як зі мною щось станеть-
ся. Тож коли дізналася про таке 
горе, то одразу й приїхала. Зара-
зом, щоб з цією оселею нічого не 
сталося. Бо люди нині самі знає-
те які: тільки лиши десь щось, то 
одразу – фіть, і нема, шукай вітру 
в полі. Тим паче, нерухомість, 

яка вели-
кі тися-
чі коштує. 
Ні, тут 

рука господарська потріб-
на, щоб чого не сталося.

– Маріє Гаврилівно, я щось ні-
чого не второпаю. Про що тут 
ця громадянка розповідає, мені 
може хтось, врешті, пояснити?

– Здається, я розумію про що 
вона меле, – мало не сповзла на 
стілець жінка, гублячи хустку по 
ходу.

– Ну то й мені відкрий очі на 
цю правду життя, – починав по-
троху нервуватися капітан.

– Пане міліціонере, нічого тут 
дивного немає, – розвела рука-
ми Марина. – Ця жінка, – ки-
вок в бік Гаврилівни, – вона ніх-
то, вона просто жила якийсь час 
поруч мого рідного брата. Щось 
на зразок коханки чи економ-
ки, не знаю вже як точно її на-
звати. Квартира ця – братова, 
вона йому лишилась після наших 
батьків. Ми ж з родиною переїха-
ли до іншого міста, а він тут був. 
Потім з цією – як там вас, про-
бачте, звуть – зійшовся. Ну по-
жили вони трохи, а нині, коли 
Івана більше немає, – демонстра-
тивно втерла неіснуючу сльозин-
ку, – нехай вимітається геть. Нам 
з її речей нічого не потрібно – що 
знайшли, то спакували до валізи, 
що не побачили, то нехай заби-
рає й забирається куди хоче. Ді-
тей в Івана не було, тож ми – єди-
ні спадкоємці всього братового 
майна: і квартири, і гаражу, і на-
віть тієї машини-розвалюхи, що 
в ньому стоїть. Ось і вся правда 
життя. Чи я щось не так розпові-
ла, дорогенька?

– Чого мовчиш, Гаврилівно? 
– повернувся дільничний до 
неї. – Що вона таке каже? Я ж 
тебе років сім знаю, відколи на 

цю дільницю прийшов.
– Правду вона каже, Андрію. 

Правду…
– Невже за стільки років, що 

прожили разом з Іваном, ви так і 
не побралися? – щиро здивував-
ся правоохоронець. – Я ж гадав, 
що ви давно одружені.

– Збиралися, скільки разів 
збиралися подати заяву. Тільки 
так і не зібралися, якось часу не 
вибрали для цього. То одне, то 
інше... То те, то се…

– Ну й діла, – похитав головою 
дільничний. – Тоді я взагалі ні-
чого не розумію. Виходить, що 
вона…

– Так, вона у всьому права, тут 
зайва – я, – схлипнула Марія Гав-
рилівна, підводячись зі стільця 
та потроху йдучи до дверей.

Прийшла четвірка на це ди-
вилась з погано прихованою не-
терплячкою, як на того брудного 
жебрака, що чвалає трамвайним 
проходом, випрошуючи копій-
чину «на прожиття» – швидше б 
пройшов і не мозолив очі своєю 
присутністю.

– А документи у вас є? – рап-
том згадав капітан.

– Не переймайся, дільничний, 
все владнаємо по закону, як і го-
диться, – утихомирила його се-
стра покійника. – Ми вже були в 
адвоката на консультації, днями 
подамо документи на отримання 
спадщини після брата. Бо, окрім 
нас, на неї розраховувати більше 
нікому…

… Валіза, що раптом стала 
важелезною, відтягувала руку. 
Гаврилівна біля колись рідного 
під’їзду сіла прямо на неї й гірко 
заплакала, примовляючи:

– Ваню-Ванюшо, навіщо ти 
мене лишив одну-однісіньку на 
всьому білому світі? Забери мене 
до себе, і знову будемо разом, 
горя не знаючи…

Сіла на валізу та й заплакала
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Шоколадом 
лечить  
печаль
Ученые доказали, что 
некоторые продукты 
могут повышать настро-
ение. Представляем 
ТОP-10:

1. Зерновой хлеб содержит 
триптофан, который является 
предшественником серотонина 
– «гормон радости».

2. Шпинат и зеленый салат 
богаты фолиевой кислотой. До-
казано, что у трети страдающих 
от депрессии дефицит этого ве-
щества.

3. Вода. Ее дефицит вызыва-
ет усталось – отсюда плохое на-
строение. Для хорошего само-
чувствия рекомендуется выпи-
вать 8 стаканов воды в день.

4. Рис и картофель дают чув-
ство насыщения, увеличивая 
концентрацию серотонина.

5. Мясо индейки богато тиро-
зином – аминокислотой, кото-
рая повышает устойчивость ор-
ганизма к воздействию стресса.

6. Сухофрукты содержат 
большое количество магния. 
Пригоршня сухофруктов в 
день поможет взять стресс под 
контроль.

7. Апельсины и мандарины 
– кладезь витамина С. Ежеднев-
ная его норма (150 мг) содер-
жится в двух апельсинах. Этого 
достаточно, чтобы уменьшить 
состояние нервозности.

8. Орехи богаты селеном, ко-
торый снижает тревожное со-
стояние.

9. Молочные продукты со-
держат триптофан, который 
увеличивает уровень серото-
нина в организме. Если вы не 
большой любитель молока, но 
не откажетесь от мороженого, 
то замена будет вполне равно-
ценной. Например, биоморо-
женое – натуральный эколо-
гичный продукт, обогащенный 
полезными бифидобактерия-
ми и пробиотиками. А значит, 
способно не только поднять на-
строение, но и сохранить ба-
ланс микрофлоры кишечника.

10. Шоколад способствует 
синтезу фенилэтиламина – ве-
щества, оказывающего антиде-
прессивный эффект.

Без хвороб

Є ПИТАННЯ  
ЩОДО МОДЕРНІЗАЦІЇ  
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я?  

ЗВЕРТАЙТЕСЯ!
Телефон «гарячої» лінії 
Головного управління  

охорони здоров’я  
Дніпропетровської  

облдержадміністрації:
0800507250

Чому я повинен 
звертатися  
за необхідною  
медичною  
допомогою  
до свого сімейного  
лікаря, а не одразу 
до вузькопрофіль
ного спеціаліста?

Сімейний лікар надає кваліфі-
ковану первинну медичну допо-
могу усім членам родини. Він спо-
стерігає за станом здоров’я паці-
єнтів, діагностує та лікує пошире-
ні хвороби. При потребі направляє 
на обстеження, електрокардіогра-
фію, флюорографію, рентген-діа-
гностику, лабораторні обстежен-
ня. Сімейний лікар ставить діагноз 
і призначає лікування. Якщо вини-
кає необхідність консультації, сі-
мейний лікар направляє пацієнта 
до вузькопрофільного спеціаліста, 
де пацієнт отримує необхідну ме-
дичну допомогу.

Сімейний лікар не виконує 
функції хірурга, офтальмолога, 
стоматолога та інших вузькопро-
фільних спеціалістів. Проте знання 
та професійні навички сімейно-
го лікаря дозволяють йому комп-
лексно оцінити стан здоров’я паці-
єнта, а відтак вчасно діагностувати 
та попередити захворювання, чого 
не може здійснити вузькопрофіль-
ний спеціаліст.

Окрім цього, сам пацієнт не за-
вжди може визначити, який фа-
хівець йому потрібен, наприклад, 
невропатолог або травматолог. Та-
ким чином пацієнт втрачає безліч 
часу на відвідування непотрібних 
йому лікарів.

g Как поднять настроение

Депрессии – нет!
Если относиться к межсезонью как к предвестью 
неотвратимой зимы, недолго впасть в осеннюю де-
прессию. Но поднять себе настроение – в ваших же 
силах.

Света белого не вижу
Дни становятся короче, почти 

все светлое время суток мы про-
водим на работе, отсюда и по-
давленное настроение – сказы-
вается дефицит солнечного све-
та. Старайтесь обеденный пере-
рыв проводить вне офиса, даже 
если погода кажется вам не про-
гулочной. Ведь лучи солнца все 
равно проникают сквозь толщу 
туч и благотворно сказывают-
ся на иммунной системе, обме-
не веществ и, в конечном ито-
ге, самочувствии. Дома замени-
те старые тусклые лампочки на 
новые, более мощные. Искусст-
венный свет, конечно, не заме-
нит солнечный, но ваше настро-
ение он вполне способен «обма-
нуть».

Танцуют все
Движения полезны всег-

да, а особенно когда вам груст-
но. Займитесь гимнастикой по 
утрам, больше двигайтесь в те-
чение дня, ходите в бассейн. Не 
нравятся однообразные упраж-
нения? Запишитесь на танцы! 
Тут точно скучать не придется 
– беллиданс, боди-балет, зумба, 
капоэйра – все, чем вы хотели 
заняться, но постоянно не хва-
тало времени. Физическая ак-

тивность не только поднима-
ет настроение, но и укрепляет 
иммунитет. Это именно то, что 
нужно осенью.

На полном серьезе
Улыбайтесь, даже когда вам 

этого совсем не хочется. Ученые 
считают, что улыбка — это про-
цесс, связанный с деятельнос-
тью мозга. При возбуждении 
передней зоны гипоталамуса 
поток нервных импульсов пере-
дается в систему, отвечающую 
за наши эмоции, мышечный то-
нус ослабевает, появляется до-

вольное выражение на лице. Но 
возможна и обратная реакция – 
ваша счастливая гримаса может 
вызвать положительные эмо-
ции, передающиеся в мозг.
Как справиться  
с  депрессией
Следите за своим аппети-

том и состоянием веса. В осен-
нее и зимнее время нам необхо-
димо накапливать силы, а не те-
рять их. Кроме того, отсутствие 

аппетита и потеря веса могут 
стать причиной заболевания.
Соблюдайте правильный 

режим дня, сон должен быть не 
менее 8 часов, чтобы организм 
набирался сил.
Особенно полезно в осен-

нее время принимать ванны пе-
ред сном, а утром – контраст-
ный душ.

Не загоняйте себя еще 
больше в депрессию, заставь-
те себя сделать что-нибудь при-
ятное, что принесет удовольст-
вие – посмотрите кино, сходите 
в театр, сделайте перестановку в 
квартире.
В осенние дни рекомендует-

ся больше общаться с друзьями, 
родными и просто приятными 
людьми. Если нет возможности 
встретиться с друзьями, то мож-
но поговорить по телефону.
Если самостоятельно вы-

браться из депрессии не полу-
чается, то посетите врача. Ни в 
коем случае нельзя заниматься 
самолечением осенней депрес-
сии антидепрессантами.

Не волнуйтесь, осенняя де-
прессия – это не так страшно, 
она случается у каждого второ-
го. Главное, чтобы депрессия не 
затягивалась, пробуйте само-
стоятельно выбраться из нее!

За матеріалами Інтернет-видань.

Перед тим, як скориста ти ся порадами, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем

Экспрессметод
Если настроение нужно поднять в экстренном порядке, есть не

сколько способов, которые не отнимут много времени и сил.
1. Сделать массаж ступней. Там много акупунктурных точек, связанных 

с важными центрами головного мозга. Следует хорошо растереть пальцы 
и помассировать ступни. Процедура отлично снимает напряжение.

2. Выпить чай с мятой. Мята – прекрасный антидепрессант, снимает 
нервное напряжение, восстанавливает силы, уравновешивает эмоции.

3. Принять ванну с ароматическими маслами. Аромат выбирайте в за-
висимости от цели: лаванда успокаивает и снимает напряжение, ваниль 
улучшает настроение, цитрусовые бодрят и повышают тонус.

Признаки осенней депрессии:
постоянная сонливость
«зверский» аппетит, хочется съесть что-то очень вредное
повышение массы тела
резкое снижение активности во 2-й половине дня.

g На замітку
Алкоголь і сигарети – 
руйнівники вітамінів

Алкоголь руйнує вітаміни А, гру-
пи В, а також кальцій, цинк, калій, 
залізо, магній.

Нікотин - вітаміни А, С, Е і селен.
Кофеїн - вітаміни В, РР, знижує 

вміст в організмі заліза, калію, цин-
ку, кальцію.

Аспірин зменшує вміст вітамінів 
групи В, С, А, а також калію і каль-
цію.

Снодійні засоби затримують за-
своєння вітамінів А, D, E, В12, дуже 
знижують рівень кальцію.

Антибіотики руйнують вітаміни 
групи В, залізо, кальцій, магній.

g Зверніть увагу

Цикорій посилює кашель
Тепер багато хто воліє лікуватися різноманітними 
травами, вважаючи: якщо вони не допоможуть, 
то хоча б не зашкодять. Але це не так. Люди іноді 
й не підозрюють, наскільки варто бути обережни-
ми з «дарами природи»! Адже насправді практич-
но кожна трава має протипоказання.

При тривалому прийомі 
АЛОЕ виникає особлива чут-
ливість до інших лікарських 
препаратів. Не можна прийма-
ти його при вагітності або мен-
струації, маточних кровотечах, 
при схильності до шлунково-
кишкових кровотеч, при за-
хворюваннях печінки, жовчно-
го міхура, при геморої, циститі.

БЕЗСМЕРТНИК не можна 
вживати при гіпертонії.

КОРА ГРАНАТА може ви-
кликати слабість, запаморо-
чення, розлад зору.

Зловживання препаратом, 
зробленим на основі КРО
ПИВИ, сприяє появі тром-

бофлебітів, гіпертонії.
Протипоказана при гіперто-

нії ЛЕВЗЕЯ, неприпустима і 
при глаукомі – може виклика-
ти розширення кровоносних 
судин очного дна.

Не варто приймати МАТЕ
РИНКУ при вагітності і під 
час менструації.

РОДІОЛА РОЖЕВА (ЗО
ЛОТИЙ КОРІНЬ) при пере-
дозуванні здатна викликати 
дратівливість, безсоння, голо-
вний біль, при хворобах ни-
рок протипоказана.

ПРЯНОЩІ, ХВОЩ ПО
ЛЬОВИЙ, БЕРЕЗОВІ БРУНЬ 
КИ, ФІАЛКУ ТРИКОЛІРНУ 

варто приймати надзвичайно 
обережно при хворих нирках.

ЦИКОРІЙ посилює ка-
шель.

Зелена частина коренеплоду 
МОРКВИ здатна спровокува-
ти кардіоспазм.

ВАЛЕРІАНУ (корені) не ре-
комендується вживати трива-
лий час і у великій кількості, 
бо вона погано діє на органи 
тpaвлeння, викликає головний 
біль, нудоту, збуджений стан, 
порушення в роботі серця.

СПОРИШ, ГІРЧАК ПЕР
ЦЕВИЙ заборонено прийма-
ти хворим на тромбофлебіт;

КАЛИНА протипоказана 
при хворобах нирок і подагрі.
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g У рамках медичного реформування

Лікувальні установи міста поповнюються 
медобладнанням світового рівня
Минулої п’ятниці в комунальному 
закладі «Міська клінічна лікарня №2» 
Дніпропетровської облради відчувалась 
якась особлива й приємна атмосфера. У 
рамках проведення медичної реформи 
лікувально-профілактичні заклади нашо-
го міста (як первинного, так і вторинного 
рівнів) отримали унікальне медобладнання. 
А вручив його медикам мер Кривого Рогу 
Юрій Вілкул.

– Ось уже 10 місяців ми 
з вами працюємо в умовах 
медичного реформування, 
– зазначив міський голова. 
– До початку медреформи 
по-різному ставились і ме-
дики, і городяни. Та зараз 
можна сказати, що за цей 
час значно поліпшились 
медобслуговування насе-
лення й умови праці наших 
медиків. Я переконаний у 
тому, що все нове в рефор-
мі призведе до значного 
покращення якості обслу-
говування криворіжців. 
За вашими замовленнями 

протягом року надходить 
нове медобладнання.

Думаю, що до кінця 2012 
року буде виконано всі наші 
заявки, зокрема на багато й 
такого медобладнання, яке 
чекають у другій міській 
лікарні. У тому числі й най-
новіші томографи для всіх 
лікувальних установ міста.

Це дасть вам можливість 
лікувати на високому рівні 
кожну людину, котра звер-
нулась за меддопомогою. 
Навіть найкласніші меди-
ки, не маючи сучасного об-
ладнання, не зможуть по-

вноцінно лікувати хворого. 
Зараз у Кривому Розі ми 
отримуємо медобладнання 
світового рівня. Починаю-
чи від сімейного лікаря й 
до великих лікарень. Із та-
ким обладнанням сімейні 
лікарі та медсестрички вже 
можуть зробити експрес-
аналіз на наявність цукру 
та холестерину. Коли таке 
було?

Зробити також на висо-
кому рівні кардіограму ра-
зом із розшифруванням і 
поставити правильний діа-
гноз. А потім направити, 
після вже первинного об-

стеження, до лікарні. 
Це вже немала допомо-
га для вас, фахівців.

Юрій Вілкул також 
повідомив медикам 
«тисячки», їхнім коле-

гам про те, що розробля-
ється в рамках модернізації 
ще одна програма. А саме: 
кожен сімейний лікар буде 
мати ноутбук і зможе на 
кожного свого хворого за-
вести медкартку. Матиме 
також схему лікування і в 
режимі «онлайн» консуль-
туватиметься зі спеціаліста-
ми. Коли є необхідність, то 
«вийде» на Київ, щоб отри-
мати ту чи іншу консульта-
цію. Важливо, за словами 
мера, що нині наше місто 
отримало 12 авто швидкої 
допомоги найвищого у сві-
ті класу «Е», котрі вже ви-

їжджали на лінії. А також 8 
реанімобілів (раніше було 
два таких стареньких). Це, 
по суті, реанімація на ко-
лесах, тому хворі будуть 
доставлятися зовсім в ін-
ших станах. Реанімобілі вже 
привезуть первинно обсте-
женого пацієнта, бо одразу 
надавали меддопомогу.

Міський голова після 
спілкування з медиками 
урочисто вручив сертифі-
кати на сучасне медоблад-
нання. Так, сертифікати на 
цифрові мамографи отри-
мали з рук Ю. Вілкула го-
ловні лікарі сьомої та чет-
вертої міськлікарень Петро 
Стародубський та Григорій 
Лазорик. Сертифікати на 
обладнання для медобслу-
говування було вручено 
головним лікарям Центрів 
первинної медико-санітар-
ної меддопомоги №7 та №4 
– Анжеліці Черниш та Ан-
желіці Логіновій. А ось та-

кий сертифікат, але вже на 
імпортне ендоскопічне об-
ладнання отримав головлі-
кар «тисячки» Олександр 
Клітний.

– За всю свою медичну 
практику я не бачив такої 
кількості японських «Олім-
пусів», – зізнався керівник 
другої міської клінічної лі-
карні. – А між тим, саме 
«Олімпус» – найкращий 
виробник ендоскопічного 
обладнання. Запевняю: уже 
в найкоротший термін це 
обладнання працюватиме 
на благо мешканців нашого 
міста. Спасибі за таку уні-
кальну медапаратуру.

Та на цьому приємності 
не скінчилися: уже на те-
риторії «тисячки» медпра-
цівники вже згаданого чет-
вертого Центру первинної 
ланки меддопомоги та водії 
отримали з рук мера ключі 
від п’яти комфортних лег-
кових автомобілів.

g  Між нами, жінками

Не дамся раку в руки
Наприкінці жовтня в Україні традиційно триває 
інформаційна кампанія до Всеукраїнського дня 
боротьби з раком молочної залози. 

Ця недуга посідає сумне лідерство 
серед онкозахворювань у жінок – такий 
невтішний факт нагадали дівочій ауди-
торії студентів КНУ фахівці Криворізького 
онкологічного диспансеру. Як свідчить 
медична практика, саме в молодому віці 
захворювання виявляє себе найагресив-
ніше – прискорено прогресує.

Про проблеми поширюваності небез-
печного захворювання зі студентками 
вели розмову завідуюча поліклінікою 
диспансеру Любов Чайченко та дитячий 
онколог Сергій Кулак. Йшлося насампе-
ред про необхідність регулярного само-
обстеження та медичного огляду (до 35 
років – УЗД, пізніше – мамологія), шкід-
ливий вплив на жіноче здоров’я ранніх 
абортів та частої зміни статевих партне-
рів, стресових станів. Лікарі розповіли ді-
вчатам про методику пальпації – власно-
ручного огляду молочної залози на 10-й 
день від початку місячних. Насторожити 
мають поява ущільнень, почервоніння, 
втягнення шкіри чи її зморшкуватість, 
уподібнення до апельсинової кірки, не-
симетрична форма сосків чи виділення 
на бюстгальтері.

Особливо обережними слід бути жін-
кам, які мають спадкову схильність до 
утворення пухлин, порушення гормо-

нального фону та репродуктивної функції 
(ранні місячні, пізні пологи, мастопатії, 
гінекологічні захворювання, аборти), 
проблеми в роботі шлунково-кишкового 
тракту, ожиріння, неправильне харчу-
вання (фаст-фуди, ГМО), травми, а також 
праця у нічну зміну. Контрацептивні 
препарати має призначати лише гінеко-
лог, відповідно до індивідуальних осо-
бливостей організму пацієнтки. (До речі, 
кваліфіковані консультації щодо мето-
дів контрацепції та проблем жіночого 
здоров’я нададуть спеціалісти міського 
Центру планування сім’ї). Посилену увагу 
здоров’ю молочних залоз повинні приді-
ляти городянки зі шкідливими звичка-
ми – палінням та вживанням алкоголю. 
Через небезпеку променів ультрафіолету 
онкологи застерегли юних представниць 

прекрасної статі від надмірного засма-
гання топлес літньої пори.

Вкотре медики запевнили, що пере-
конання про невиліковність раку, яке 

побутує в народі, не відповідає дійсності. 
Виявлення злоякісних новоутворень на 
ранніх стадіях сприяє ефективному ліку-
ванню та одужанню у 90-95% випадків. 
Це засвідчує і міжнародна, і вітчизняна 
статистика. Але своєчасному виявленню 
недуги нерідко заважають самі пацієнт-
ки, які ігнорують профілактичні огляди, 
звертаються по допомогу запізно або ж 
через недовіру до медичних закладів 
лікуються народними методами, довіря-
ючи життя псевдоцілителям.

Фахівці диспансеру зазначили, що 
заклад забезпечений усім необхідним 
обладнанням для успішного лікування 
небезпечної хвороби: з моменту діа-
гностування (цифровий та плівковий ма-
мографи, апарати УЗД) до оперативного 
втручання та реабілітаційних процедур, 
здійснюваних кваліфікованими спеціа-
лістами. Ці чинники, звісно, сприяти-
муть позитивному результату за умови 
вчасного звернення онкохворих. У своїх 
висновках медики одностайні – пере-
могти біду допоможе уважне, дбайливе 
ставлення жінки до власного здоров’я.

__________________________________________________________________________ Тетяна ДРЄЄВА.

g  До уваги городян
У комунальному закладі  

«Криворізький центр здоров’я»  
для населення міста надаються безкоштовні кон-
сультації міськими медичними фахівцями, графік 

яких додається:
Графік надання консультацій міськими 

спеціалістами при КЗ «Криворізький  
центр здоров’я» на листопад 2012 року
Психолог Драгожилова Інна Ва силівна – кожен вівторок 

(6, 13, 20 та 27.11.12) та п’ятницю (2, 9, 16, 23, 30.11.12) з 9.00 
до 12.00.

Консультації з питань ліцензування приватних медич-
них структур – Баліс Єлизавета Володимирівна – кожен 
вівторок (6, 13, 20 та 27.11.12) та четвер (1, 8, 15, 22, 29.11.12) з 
9.00 до 14.00.

Алерголог Коляда Лідія Василівна – перша середа 7.11.12 
з 10.00 до 11.00. 

Ендокринолог (попередній запис 31 жовтня о 8.30 за теле-
фоном 407-12-80) Височина Олена Олександрівна – третя 
середа 21.11.12 з 10.00 до 11.00.

Нарколог Коркошук Олександр Володимирович – чет-
верта середа 28.11.12 з 10.00 до 12.00.

Дитячий психіатр Хомишин Володимир Мирославович– 
четвертий четвер 22.11.12 з 10.00 до 12.00. 

Невролог (попередній запис 31 жовтня о 8.30 за телефоном 
407-12-80) Єжеменська Олена Миколаївна – другий четвер 
8.11.12 з 12.00 до 14.00. 

Спеціаліст по неврозах Кривоухова Юлія Михайлівна – 
друга п’ятниця 9.11.12 з 10.00 до 12.00. 

Кардіолог Шульська Лариса Віталіївна – третя п’ятниця 
16.11.12 з 9.00 до 14.00.

З понеділка по п’ятницю включно працює міський теле-
фон  довіри  440-24-24   з  8.00 до18.00.

Наша адреса: 3 дільниця, вулиця Орджонікідзе, 2. Зупинка 
швидкісного трамваю, поряд з будівлею станції швидкої медич-
ної допомоги. 

______________________________________________________________________________________________________ Віталій ТКАЧУК. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

Без хвороб

Доброякісні пухлини криво-
різькі онкологи виявляють у 
дівчаток 12-13 років. Наймо-
лодшій пацієнтці зі злоякісним 
новоутворенням – 18 років.
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Пластичної 
мініатюри

Василя Новіко-
ва з нагоди Дня 

українського 
козацтва. Май-
стер-клас з тех-
ніки пластичної 

мініатюри.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

«Золоті 
зірки Кри
воріжжя»

Міні-виставка, 
присвячена 

криворіжцям – 
Героям Радян-
ського Союзу, 

учасникам 
звільнення 
України.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

Персональна 
виставка

заслуженого ху-
дожника Украї-
ни Л. Давиден-
ка з нагоди Дня 

українського 
козацтва.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

«Миттєвість»
Персональна 

виставка 
фотохудожника 

Дмитра 
Співака.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

Виставка
робіт образо-

творчого 
мистецтва 

криворізьких 
художників з 
нагоди Дня  
художника.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00. 
Тел.: 90-37-59.

«З Україною 
у серці»

Виставка робіт 
декоративно-
прикладного 

мистецтва Любові 
Боровикової та 

Віри Полової (ви-
шивка, в’язання, 
бісероплетіння).
Філія КЗК «Кри-

ворізький міський 
історико-крає-

знавчий музей» 
сел. Веселі Терни – 

10.00-17.00.

Докумен
тальна  

мінівиставка
про роботу 
підпільної 

групи «Черво-
ногвардієць» 

за матеріалами 
заслуженого 

вчителя України 
Л. Дроздова.

Філія КЗК «Кри-
ворізький міський 

історико-крає-
знавчий музей» 

сел. Веселі Терни – 
10.00-17.00. 

Тел.: 35-13-66.

«Скарби 
курганів 

Криворіжжя»
Виставка нових 
над ходжень з 

архео логії 2008-
2011 років.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00. 

Тел.: 90-27-56.

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

тва (із фондів 
музею).
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

«Рідний  
Інгулець»

Виставка фоторобіт  
Сергія Нєженцева.

Міський виставковий 
зал – 10.00-17.00.

«Рідна  
Україна»
(триптих) 

Виставка Вік-
тора Маклока 

із циклу «Нова 
картина худож-

ника».
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00.

Робіт 
образотворчого 

мистецтва 
музичної 

школи №5 з 
нагоди 50-річчя 

мистецького 
закладу.
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00.

g Вистави

g Вечіркиg Цирк g Концерт

 

«Витівки 
братця 

Кролика»
Лялькова вистава.
Криворізький місь-
кий театр ляльок.  

3 листопада  
об 11.00 та 12.30. 

Тел.: 26-61-45.

«Вовченятко 
з казкової 

торби»
Лялькова вистава.
Криворізький місь-
кий театр ляльок, 

4 листопада  
об 11.00 та 12.30.

«Блез»
Драма-комедія.

Криворізький ака-
демічний міський 

театр музично-плас-
тичних мистецтв 
«Академія руху». 

3 листопада о 18.00. 
Тел.: 440-19-77,  

440-33-99.

g Виставки

День авто
мобилиста

НК «Пит 
стоп» пред-
лагает вам, 
автомобили-
сты и авто-
мобилистки, 
прекрасно 

повеселить-
ся и отдох-

нуть!
Клуб: «Пит-

стоп». 
Тел.: 404-10-04, 
067-517-77-71. 

3 ноября 
с 22.00.

Караоке  
в «Свято

шине»
Караоке-зал 
работает со 
вторника по 

воскресе-
нье. Масса 
сюрпризов 
от админи-
страции, 

подарочные 
песни.

Клуб: «Свято-
шин». 

Тел.: 64-30-44, 
067-543-76-04. 

4 ноября с 23.59.

Клубная 
суббота

Каждую суб-
боту – только 
лучшие хиты! 

Dj Red, Dj 
Sasha Brain, 

Mc DC, Pj Lady 
Darina.

Face control, 
dress code, age 

control.
Вход: 40 грн.
Клуб: «Sliffky». 
Тел.: 067-641-

11-18. 
3 ноября 
с 21.00.

Афіша

«Великий угор
ський цирк»

Циркова програма.
Державний цирк, 

тел.: 92-88-68. 
3 та 4 листопада   

о 16.00.

g Кіно

«Future shorts: 
Осінь2012»

Актуальні 
образи та настрої 

міжсезоння 
з програм 

міжнародних 
кінофестивалів.

Кінотеатр: 
«Одеса-кіно».

«007: Коорди
нати «Скай

фол»
Бойовик, трилер.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно», 
«Олімп».

«СайлентХілл» 
3D

Трилер, жахи.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», 

«Олімп».

«Ральф 
руйнівник» 

3D
Мультфільм, 

комедія, 
сімейний.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

«Монстри  
на канікулах» 

3D
Мультфільм.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно», 
«Олімп».

«Астерікс та Обе
лікс в Британії» 

3D
Пригоди, комедія.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно», 
«Олімп».

«Пограбування 
казино»
Трилер.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно», 
«Олімп»,  

тел.: 440-07-77.

«Франкенвіні»
Комедія, 

мультфільм.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», 

тел.: 493-09-09.

Заслуженого артиста, професора Одесь-
кої музичної академії ім. А. Нежда-
нової, Олександра Олійника (домра) і 

Валентини Кириченко (домра) – доцента 
Одеської музичної академії.

КВНЗ «Криворізьке обласне музичне учи-
лище», тел.: 90-03-99.
3 листопада о 16.00.
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Новости для мужчин!
Для поддержания мужского 
здоровья разработан натураль-
ный комплекс «Силатон Прост».

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

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

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

Не откладывайте на завтра!

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

Пенсионерам
скидка 10%

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

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

 Оголошення

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!

Скидки!

металлопластиковые
немецкий профиль, 
фурнитура «МАСО», 
«WINKHAUS». Гарантия.

Маг. «АТБ», ул. Мелешкина, 24а, 
второй этаж. Тел. (056) 410-14-04, 

моб. 098-8977573.

Балконы, 
лоджии,
ролеты, откосы, 
жалюзи.
Цены завода- 
производителя.

Гарантия 5 лет.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
РАССРОЧКА 10 мес.

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

Изготовим и установим

металлические
двери, решетки, оградки, 

заборы, гаражные ворота.
Тел. 401-24-36, 92-79-43, 067-6645943.

№ 1428. Газифікований будинок в с. 
Девладове: ділянка 0,15 га, є літня кух-
ня, сарай, підвал, басейн для води. Тел. 
097-5864741.

№ 1454. Будинок 6х12 з білої цегли, 
загальною площею 47 кв.м у Довгинців-
ському районі, город 7 сот., усі будівлі 
доглянуті. Документи готові, без посе-
редників. Тел. 097-2268508.

№ 1098. Дачу: 3-этажный домик, 8 сот. 
огорода, деревья, кустарники, малина. 
Цена договорная, отдельный заезд. Тел. 
050-2826045.

№ 1455. Дачу в «Червоном шахтаре» 
у воды, 2-эт. дом. Гараж 4,5х6 на «Бал-
хашской», кооп. «Серпантин» (возле 
сторожки, у входа). Тел. 097-8921495.

№ 1456. Мягкий уголок 2,5х2 м б/у, 
в отличном состоянии, цена 3000 
грн., торг уместен. Тел. 91-04-10, 097-
3554046.

№ 1086. Песок, щебень, шлак, гран-
шлак, цемент, керамзит. Тел. 067-
9847171, 067-7300639.

№ 1457. Очень дорого! Цена до-
говорная. Старинные награды, 
знаки, документы на них. Кинока-
меру «Красногорск-3», объективы, 
фотоаппараты, монеты, иконы, 
фарфоровые статуэтки, картины, 
часы, статуэтки, военную форму до 
1960 г., знамена, столовое серебро, 
корал. бусы, старин. книги, мебель, 
люстры, бивни мамонта, моржа, 
кашалота (изделия), ТВ, радио до 
1955 г. Нивелир, теодолит. Тел. 401-
17-42, 063-7670807, 066-1761807, 097-
0422903.

№ 1458. Фотоаппараты: «Нар-
цисс» – 500 грн., «Горизонт» – 
350 грн., «Ленинград» – 150 грн., 
«Спорт» – 3000 грн., «Спутник» – 
200 грн., «Геодезия» – 2000 грн., 
«Репортер» – 1500 грн.,  «Киев-88» 
– 300 грн., «Лейка» – от 1000 грн., 
«Друг» – 200 грн., «Искра» – 200 
грн., «ФЭД» – 100 грн., «Зоркий» – 
100 грн., «Киев-5» и «Алмаз» – 200 
грн. ОБЪЕКТИВЫ: «Зодиак» – 400 
грн.,  «Руссар» – 250 грн., «Калей-
нар-3» – 300 грн., «Вега-28» – 300 
грн., «Гелиос-40» – 300 грн., «Юпи-
тер» (3, 9, 11, 12) от 150 до 650 грн., 
«Карл Цейс», «Пентакон», «Пан Ко-
лор», «Волна» и «Мир» – 350 грн. и 
др. Тел. 401-17-42, 063-7670807, 066-
1761807, 097-0422903.

№ 891. Старі неробочі ТВ (лампові) – 
20-60 грн.; холодильники – 30-60 грн.; 
газ. колонки – 100-150 грн.; пральні 
машинки – 20-50 грн.; ванни чавунні – 
100-120 грн.; батареї, 1 секція – 12 грн.; 
метал. мотлох, брухт чорних металів. 
Тел. 097-6189585 (передзвоню).

№ 899. Лом черных и цветных мета-
ллов. Гаражи, дачные домики, бочки, 
металлоконструкции. Порезка, по-
грузка, самовывоз. Тел. 097-6189585 
(перезвоню).

№ 1459. Очень дорого! Ордена, 
медали, нагрудные знаки «Почет-
ный...», «Заслуженный...», «От-
личный…», «Отличник...», «Удар-
ный...», «Ударник...». Награды 
царской России. Удостоверения к 
медалям, знакам, грамоты и бла-
годарности. Иконы, монеты, стату-
этки, столовое серебро, картины, 
портсигары, самовары  и мн. др. Тел. 
408-16-68, 067-5641655.

№ 1220. ВАЗ или 
ИНОМАРКУ. ЗВОНИ-
ТЕ – ДОГОВОРИМ-
СЯ! Тел. 098-3287864.

№ 1329. ВАЗ-2101-099, «Славуту», 
«Таврию», «Ланос», «СЭНС», «Матиз». 
Тел. 067-9819673.

№ 1249. ВАЗ у будь-якому стані, ДЕУ, 
іномарку, «Славуту», «Таврію», мікро-
автобус. Дорого. Тел. 50-22-74, 067-
9209037, 050-0412760.

№ 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. 401-33-74, 067-5980996.

№ 1379. Газовую колонку б/у на зап-
части. Тел. 401-45-06, 097-6999168.

№ 1460. Парадный китель офицера 
советских ВВС, размер 52-56. Тел. 91-04-
10, 097 – 3554046.

№ 1461. Диплом 3В № 028337, 
выданный 1.07.1995р. Ингулецким 
горнорудным техникумом на имя Ре-
шетки Юрия Георгиевича, считать 
недействительным.

№ 1462. Диплом НР № 25360562, ви-
даний Інгулецьким технікумом Кри-
ворізького технічного університету 
28.06.2004 р. на ім’я Філінського Романа 
Олександровича, вважати недійсним.

№ 1463. Свідоцтво про право влас-
ності на кв. № 205, буд. № 31 по пр. Миру 

на ім’я Васенка Івана Павловича, Васен-
ко Таміли Дем’янівни, видане згідно з 
розпорядженням УЖКГ № С-1990 від 
12.12.1997 р., вважати недійсним.

№ 1464. Свідоцтво про право влас-
ності на кв. № 42, буд. № 6 на вул. Му-
соргського на ім’я Дяченка Володимира 
Михайловича, видане згідно з розпоря-
дженням УЖКГ від 12.12.1997 р. № Ж 
1760, вважати недійсним.

• ПОБУТОВА ТЕХНІКА
№ 15. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 

Гума. Будинок «Ремпобуттехніка», пр. 
Миру, 29в-8. Тел. 74-52-59, 401-50-38, 
067-5993757. Професіоналізм.

№ 681. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ 
ВДОМА. Гарантія. Тел. 95-66-68, 067-
3165901, 050-5614766. Ремонт праль-
них машин. Тел. 440-38-10, 401-57-12. 
Майстерня – вул. Кремлівська, 28.

№ 16. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 
Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 401-02-

85, 097-7795606. Дешево.
№ 1156. Гарантійний ремонт холо-

дильників вдома. Заміна ущільнюваль-
ної гуми. Тел. 401-23-92, 067-9678246, 
28-28-72.

№ 1302. Ремонт ПРАЛЬНИХ МА-
ШИН, МІКРОХВИЛЬОВОК, ТV, КОФЕ-
МАШИН, БОЙЛЕРІВ. Тел. 440-18-10.

№ 701. Ремонт ТВ. Тел. 401-82-63, 067-
3981097.

№ 1367. Ремонт ТВ любых. Тел. 74-62-
78, 097-2824057, Кондратьевич.

• ПАМ’ЯТНИКИ
№ 846. Гранит (каталог – бо-

лее 90 образцов), крошка, бе-
тон; оградки, столики, скамей-
ки. Укладка плитки недорого 
и качественно. Тел. 440-50-39, 
401-17-82, 098-1229633, ул. Те-
левизионная, 1а.

№ 1360. ПАМЯТНИКИ. Пл. АРТЕМА, 
3. Тел. 401-26-28. Выставочный зал (бо-
лее 80 образцов). Профессиональное 
художественное оформление. Беспро-
центная рассрочка. Срочные заказы от 
трех дней. Хранение бесплатно. Благо-
устройство места на кладбище. Пенсио-
нерам скидки. Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 401-
26-28, 098-0421494.

№ 1465. Памятники. Пионер. Тел. 66-
10-77, 406-43-50.

•  МЕБЛІ

№ 1467. Перевезу меблі та ін. По-
слуги вантажників. Недорого. Тел. 
401-31-05, 067-5671948.

№ 1466. ПЕРЕТЯЖКА И ИЗГОТОВЛЕ-
НИЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. РАССРОЧКА 
НА 10 мес. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА, 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНИ. Тел. 410-12-
88, 406-28-77.

• ІНШЕ

№ 1469. ГАЗ-53. НЕДОРОГО ЗАВЕ-
ЗЕМ ПЕСОК РЕЧНОЙ, КАРЬЕРНЫЙ, 
ШЛАК, ГРАНШЛАК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ 
ГРАНИТНЫЙ, КЕРАМЗИТ, ЦЕМЕНТ. 
ВЫВОЗ МУСОРА НЕДОРОГО. Тел. 067-
4993888, Юрий.

№ 1314. Врезка замков. Утепление, 
обшивка дверей, балконов, лоджий 
пластиком. Тел. 401-35-15, 098-2413969.

№ 989. Спил деревьев. Порезка, 
вывоз, корчевка, обрезка кустов. Тел. 
097-0341978.

№ 1192. Спил деревьев бензопилами 
(с автовышкой). Порезка, вывоз, кор-
чевка. Продаю дрова круглогодично. 
Тел. 098-6929955.

№ 1336. ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ 
И ВЫГРЕБНЫХ ЯМ.  Тел. 097-3406107.

№ 1368. ЭМАЛИРОВКА ВАНН. 
ВЫБОР ЦВЕТА, ГАРАНТИЯ. Тел. 096-
2452758, 27-58-95.

№ 1394. Ремонт, установка бойлеров, 
колонок, стиральных машин, счетчиков 
воды, тепла; замена труб. Тел. 66-05-47, 
098-4842663.

№ 1411. ПРОФЕСІЙНИЙ ЕЛЕКТРИК! 
Ремонт та заміна електропроводки. Га-
рантія 5 років. Ліц. АВ № 409987. Тел. 
096-2082864, 066-7435434.

№ 1468. Изделия из МДФ: арки 
межкомнатные, двери любого размера 
и цвета. Тел. 401-04-17, 92-29-98, 050-
3213250.

№ 128. Адвокат – юридичні кон-
сультації, захист інтересів у суді. Св. 
№ 617 від 11.02.2011 р. Тел. 401-68-86, 
091-3256886.

№ 203. АДВОКАТ. Всі види юри-
дичних послуг. Звертатись: вул. Кур-
чатова, буд. 7, кв. 3 (р-н кінотеатру 
«Юність»). Св. № 420. Тел. 401-32-75, 
050-5600358.

№ 1139. АДВОКАТ: усі види юри-
дичної допомоги. Звертайтеся: пр. К. 
Маркса, 52 («Мрія»), офіс 313. Дзвоніть 
заздалегідь: 401-04-34, 097 – 0444425. 
Свід. 2254.

№ 1012. Спутниковое ТВ. Продажа, 
установка, ремонт. Тел. 401-29-64, 097-
5085088.

№ 1412. Школа крою та шиття. Сайт: 
www.liza.dp.ua.

№ 1470. ШКОЛА ВОДИТЕЛЬСКО-
ГО МАСТЕРСТВА при АССОЦИАЦИИ 
КАСКАДЕРОВ «ТОРНАДО» проводит 
обучение безопасного управления 
автомобилем в различных дорожных 
условиях с автоматической короб-
кой передач и механической. Базо-
вая под готовка, габаритная, контр-
аварийная, экстремальное вождение. 
Тел. 067-7187434, 067-2984216.

№ 1315. СДАЮ ДОМИК  НА ГДАН-
ЦЕВКЕ. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. Тел. 096-
6495386.

№ 1193. ПОКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ. 
ПОГРУЗКА, ПОРЕЗКА, ВЫВОЗ. КУПЛЮ 
ГАЗ. КОЛОНКИ, АККУМУЛЯТОРЫ б/у. 
Тел. 096-7193735. Лиц. АВ № 548802 МППУ.

№ 1194. КУПЛЮ ГАРАЖ МЕТ. ИЛИ 
КАПИТАЛЬНЫЙ в КООПЕРАТИВЕ. Тел. 
401-39-19, 098-5469967.

№ 1413. СНИМЕМ КВАРТИРУ НА 
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК. Тел. 401-39-19, 
067-7659992.

№ 1340. Київський лікар психотера-
певт-нарколог Гарницький В.П. допомо-
же бажаючим позбавитись АЛКОГОЛЬ-
НОЇ, ТЮТЮНОВОЇ, ІГРОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ. 
Виводить із запою, зменшує зайву вагу,  лі-
кує енурез, заїкання, гіпертонію, невроз. 
Прийоми: 3, 4, 5 листопада  2012 р. Тел. 
401-25-42, 067-7992465. (Ліц. МОЗУ  
№ 492005 від 14.12.2009 р.).

№ 1341. ПРИЕМ ВРАЧА-
ЭНДОКРИНОЛОГА 1 КАТЕГОРИИ РАХ-
МАН А.М. в ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОЙ 
АПТЕКЕ по ул. ПУШКИНА, 14. Лиц. АВ 
431404 от 2.10.08. Тел. 493-80-46, 493-
80-47.

№ 1381. Курси перукаря і кравця. 
Тел. 096-6699770.

№ 1376. РАБОТА В ОХРАНЕ ДЛЯ 
ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ, В ПРЕ-
ДЕЛАХ ГОРОДА (ПОСМЕННО). УЛ. 
ЛЕОНИДА БОРОДИЧА, 8/310. Тел. 
401-22-18, 093-5659438.

№ 1446. Прошу свидетелей ДТП, про-
изошедшего 21.10.2012 г. в 14.00 на пе-
рекрестке ул. Якира и Рязанова, позво-
нить по тел. 067-9044206, 096-8908057.

№ 1348. Требуется серьезный, 
толковый молодой человек. Работа в 
офисе с оптовыми клиентами. Перспек-
тива карьеры с доходами более 8500. 
Обучение. Умение играть в футбол при-
ветствуется. Тел. 097-7949313.

№ 1349. Заместитель на оптовые до-
говора. Перспектива – руководитель 
филиала с доходом более 13500 грн. 
Тел. 097-7949313.

№ 1230. !РАБОТА! ДЛЯ ГОССЛУЖА-
ЩИХ! С НОРМАЛЬНЫМ ГРАФИКОМ, 
СТАБИЛЬНЫМ ДОХОДОМ 4000-
8000 грн. Тел. 096-5783177.

№ 1231. ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР-
ОПЕРАТОР, 2800-3500 грн. Тел. 096-
5783177.

№ 1232. !КЛАДОВЩИК! ПРОЙДИ 
ПЕРЕПОДГОТОВКУ И ПОЛУЧИ РАБО-
ТУ. 4000-6000 грн. СТАБИЛЬНО. Тел. 
067-3452685.

№ 1233. ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК С 
ОПЫТОМ КРЕДИТНОГО ЭКСПЕРТА. 
Тел. 099-2769580. ДОХОД 3500-5000 
грн. ОБУЧЕНИЕ!

№ 1350. Диспетчер-администратор. 
Кладовщик. Педагог-психолог – до-
говорной отдел. Доход от 2800+пре-
мия. Возможно подработка. Тел. 098-
2077499.

№ 1344. Требуется диспетчер на 
входящие звонки, 2100 грн. Тел. 063-
2418758.

№ 1364. Требуется помощник юриста 
в договорной отдел. Доход 3000-5000. 
Тел. 096-7048849.

№ 1351. Требуется сотрудник в 
информационный отдел. Тел. 067-
7994315, 099-9860806.

№ 1365. Требуется диспетчер, кла-
довщик, оператор ПК, офис-менеджер, 
секретарь-референт в договорной от-
дел. Возможно совмещение, доход и 
график по итогам собеседования. Тел. 
096-7048849.

№ 1366. Требуется толковый, 
надежный, легко обучаемый молодой 
человек в договорной отдел. Работа 
с оптовыми клиентами. Перспектива 
– начальник отдела с доходом более 
10000 грн. Тел. 096-7048849.

№ 1414. ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР, 
2000 грн. Тел. 067-9446864.

№ 1415. ТРЕБУЕТСЯ ПРИЕМЩИК. 
Тел. 097-3052016.

№ 1417. Требуется помощник по ка-
драм. Оплата высокая, обучение. Тел. 
098-2435429.

№ 1418. Требуется диспетчер. 
Входящие звонки, оплата высокая. Тел. 
098-2435429.

№ 1397. Работа в офисе, интересная и 
не сложная, без ограничения в возрас-
те. Тел. 096-7749530, Николай Павлович.

№ 1398. СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В 
ОФИСЕ. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ В КОЛЛЕКТИВЕ ПРОФЕС-
СИОНАЛОВ, 2000-2500 грн. Тел. 067-
5865108.

№ 1439. Срочно! В офис, на посто-
янную работу, руководителю требу-
ется секретарь – помощник. Оплата 
своевременно. Тел. 067-7994315, 099-
9860806.

№ 1448. Работа молодым пенсионе-
рам. Можно без опыта, обучение. Тел. 
098-1566008.

№ 1449. Требуется сотрудник. Функ-
ции диспетчера, прием звонков. Тел. 
067-8539123.

№ 1442. В новую команду требует-
ся помощник руководителя. Трудо-
устройство. Перспектива роста. Тел. 
096-4662015.

№ 1443. Работа в офисе для военно-
служащих в отставке. Трудоустройство. 
Тел. 096-4662015.

№ 1434. Молодые безработные! 
Большой выбор вакансий в связи с рас-
ширением. Работа с людьми, информа-
цией, прием звонков. Тел. 067-5693287.

№ 1471. Информационному отделу 
требуется специалист по обработке ин-
формации. Тел. 067-1552226.

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

g Реклама
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1. Нема помітних збурень.

2. Невеликі збурення.

3. Слабка геомагнітна буря.

4. Мала геомагнітна буря.

5. Помірна геомагнітна буря.

6. Сильна геомагнітна буря.

7. Жорсткий геомагнітний шторм.

8. Екстремальний шторм.

g Погода
Ясно, прохолодно

За даними Українського гід-
рометцентру, у четвер очіку-
ється ясна погода. Температу-
ра вночі до 2 градусів морозу, 
вдень до 9 градусів тепла. Ві-
тер східний та південно-схід-
ний, 3-5 м/сек. Атмосферний 
тиск 755…757 мм рт. ст. 

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,30 25,425 1030,9371

УкрСиббанк
815,00 25,30 1045,00
818,70 26,40 1074,00

ПриватБанк
814,00 25,50 1037,00
816,50 26,50 1067,00

Промінвест-
банк

816,30 25,50 1046,00
818,90 26,30 1072,00

Райффайзен 
Банк Аваль

816,50 25,40 1047,00
818,70 26,70 1087,00

Форум
816,00 25,50 1030,00
818,90 26,90 1065,00

Південком-
банк

817,00 25,00 1050,00
818,90 26,00 1090,00

Укрексімбанк
809,00 25,50 1057,00
811,00 26,30 1075,00

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

03 07 30 31 34 41

31 жовтня та 1 листопада

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного 
розіграшу 
7 600 000 гривень

g Лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1206 
виграшні номери 27.10.2012 

джек-пот 7 500 000

g Курси валют

0:00 3 4
3:00 2 4
6:00 2 3
9:00 1 3

12:00 2 3
15:00 2 3
18:00 2 2
21:00 4 2

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 2 9836.00
4 114 241.00
3 2565 18.00
2 21579 6.00
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Калейдоскоп

g Гороскоп

Овен (21.03-20.04)
Найвдалiшою для вас буде середина 

тижня. У вас є шанси пiднятися по кар’єрних 
сходах  або досягти успiхiв у роботi. Не 
забувайте про простi сiмейнi радощi.

Телець (21.04-21.05)
Настає i на вашiй вулицi свято. Вас 

супроводжує удача у справах, тому 
активно йдiть до поставленої мети. 
Наприкiнцi тижня вас щось або хтось при-
ємно здивує. Це стосуватиметься, у першу 
чергу, роботи.

Близнюки (22.05-21.06)
Проведiть ревiзiю у своїх планах, 

вiдберiть тi, якi найбiльше вам потрiбнi, 
i дiйте. Як сказав хтось iз вiдомих лю-
дей, «якщо людина чогось сильно захо-
че, їй допомагає Всесвiт».
Рак (22.06-23.07)

На початку тижня можливi розчару-
вання, а пiд завiсу трудових буднiв уда-
ча буде на вашому боцi. Також ви чу-
дово впораєтеся з роллю органiзатора, 
беручи участь у пiдготовцi вечiрки.

Лев (24.07-23.08)
Уже з понедiлка на вас чекає багато 

роботи, яку доведеться негайно вико-
нувати. Деяким моментам придiлiть 
бiльше уваги, i це стане хорошим вне-
ском у вашi професiйнi досягнення.

Діва (24.08-23.09)
У другiй половинi тижня ви вiдчуєте 

себе доброю феєю або чарiвником, вам 
захочеться виконувати чиїсь бажання. 
І, як не дивно, вам самим це сподоба-
ється. Ближче до недiлi у вас з’явиться 
можливiсть впорядкувати власну оселю.

Терези (24.09-23.10)
 У серединi тижня стануться приємнi 

для вас подiї. Це саме той час, коли мрiї 
можуть справдитися. Невдовзi ви отри-
маєте пропозицiю, вiд якої важко буде 
вiдмовитися. 

Скорпіон (24.10-22.11)
Перiод сприятливий для вирiшення 

побутових питань, великих покупок, а 
також для того, щоб примиритися з во-
рогами. У декого з вас попереду важкi 
випробовування, доведеться шукати 
нове мiсце роботи.

Стрілець (23.11-21.12)
Найцiкавiшою буде середина тижня. 

Ви зустрiнете тих людей, яких давно 
хотiли побачити. Якщо ви посварилися 
з родичами, слушний момент налаго-
дити стосунки.

Козеріг (22.12-20.01)
Цього тижня ви впевнитеся, що хто 

рано встає, тому Бог дає. Вам вдасться 
укласти вдалу фiнансову угоду чи, мож-
ливо, ви познайомитеся з впливовими 
людьми. Ваш настрiй буде хорошим не-
залежно вiд ситуацiї.

Водолій (21.01-19.02)
Недарма кажуть: якщо хочеш 

змiнити свiт, почни з себе. У вас буде 
нагода вiдкрити в собi новi талан-
ти, змiнити свiй iмiдж або проявити 
iндивiдуальнiсть. Можливi службовi 
поїздки та нові знайомства.

Риби (20.02-20.03)
Ви вмiєте казку втiлити в життя, за 

що вас люблять i поважають. Завдя-
ки своїй привабливостi легко заведе-
те нові знайомства. Незважаючи на 
завантаженiсть, знайдiть час вiдвiдати 
батькiв та допомогти їм.

на 5-11 листопада 

Малюнок Анатолія ГАЙНА.

Кактус, що простояв 
сім років біля монітора, 
може самостійно пере-
встановити Windows.

* * *
Жили у батька три сини. 
А свої квартири здавали.

* * *
– Чим зайняті в свої ви-
хідні люди, які весь тиж-

день не висипалися?
– Вони висипаються.
– А чим зайняті ті, які 
висипалися?
– Правильно, вони сверд-
лять дрилем.

* * *
Коли мені не спиться, я 
рахую до 5, а інколи і до 
6 ранку.

g Посміхніться

– Ми виросли тут. Дехто з нас народжувався в маши-
нах, у караванах. Цирк для нас – це як дихати, – гово-
рить Белуш, доки його брат Рігард репетирує номер 
з верблюдами. Дивина та й годі: поважні двогорбі 
«розуміють» угорську, а от з нами Белуш спілкується 
через перекладача.

 Уже триста років їхня родина 
займається цирковими поста-
новками. Такач – одна з найбільш 
іменитих циркових династій в 
Угорщині. Програма «Великого 
угорського цирку» в суботу, 3 лис-
топада, відчинить двері для криво-
різького глядача. 

Народившись Та-
качем, маєш вибір 
– стати еквілібрис-
том, дресируваль-
ником чи цирко-
вим режисером, 
однозначно тільки 
те, що життя буде 
пов’язане з цирко-
вою ареною.

Хоча програма 
різнопланова – від 
клоунів до гімнас-
тів, дивувати горо-
дян угорці обіцяють дресурою. 
Родзинкою програми стане так 
звана «незвичайна свобода ко-
ней», яка мала шалений успіх по 
всьому світу. Трьохколірні каретні 
коні для України, кажуть циркачі, 
– рідкість, тим паче, що й працю-
ють вони без лонжі. У дресурі  
Такачі мають декілька козирів 
у рукаві: підкорюють тварин не 
підгодовуванням чи батогом, а 
силою голосу. 

– Це один із найцікавіших мето-
дів  дресури, – говорить Белуш Та-
кач, директор програми. – Одно-
часно він надзвичайно складний, 
вимагає багато терпіння та любові 
до тварин. Щоб вони ось так пра-
цювали на манежі, їх дресирували 

шість років. Цією методою корис-
тувався наш прадід, а потім – бать-
ко. І саме він передав нам знання.

Белуш зізнається: для нього 
коні – улюблені тварини. А от 
найвибагливіші – какаду.

– Австралійські папуги дуже 
чутливі до клімату, 
тому працювати з ними 
важко. Вони потребу-
ють особливого догля-
ду: постійно, двадцять 
чотири години на добу, 
поруч з ними повинен 
хтось перебувати, – по-
яснює Белуш Такач. – 
Ми слідкуємо, щоб їм 
не було занадто спекот-
но і занадто холодно, 
щоб не отримали стрес, 
щоб почувалися добре. 
І в той же час какаду – 

найяскравіші представники цир-
кового птаства.

Щоб навчити такого птаха ви-
конувати циркові трюки, перш 
за все, як не дивно, треба при-
вчити його до свободи.

– Його потрібно звільнити 
від стресів, тому що через будь-
який тиск чи насилля він може 
отримати інфаркт і померти, 
– продовжує Белуш. – Купляти 
птахів – усе одно, що придбати 
кота в мішку. Вибираючи їх, не 
можна знати напевне, чи зможуть 
вони працювати на манежі. 

Як на цих птахів, не можна 
кричати і на лам. Щойно відчув-
ши нечемне з собою поводження, 
лами стають, закривають очі та 

кам’яніють. І нічого з ображеною 
твариною не вдіяти, поки сама не 
пробачить образу і не відкриє очі. 

А от з верблюдами працювати 
найпростіше. Протягом тижня 
можуть і скинути шерсть, і на-
ростити, а до кліматичних осо-
бливостей пустельні мандрівники 
абсолютно байдужі. Спокійні за 
своєю натурою, ці тварини швид-
ко прив’язуються до людини. На 
манеж угорці обіцяють вивести 
ціле стадо верблюдів, а ще – пора-
дують мавпами-театралами, со-
баками на мотоциклах та рідкіс-
ними цирковими жанрами.

Цікавий випадок стався з угор-
ськими кіньми, коли програму 
привезли до Одеси. Зробивши 
коло, незвичні до запахів малозна-
йомої арени, коні вискочили в цен-
тральний прохід і втекли. Циркачі, 
звісно, побігли їх доганяти, адже 
на плитці коні – мов на ковзанах. 
Зловити їх треба було швидко й 
обережно, щоб ніхто з парноко-
питних артистів не послизнувся. 
Однак для одеської публіки ця 
надзвичайна ситуація пройшла 
непомітною: завдяки майстернос-
ті артистів їм видалося, наче все 
так і задумано. А нам залишаєть-
ся тільки з нетерпінням чекати 
суботньої прем’єри, щоб на власні 
очі оцінити цирк по-угорськи. До 

речі, у Криворізькому державно-
му цирку угорці «пропишуться» 
на місяць, до 9 грудня цього року.

Анна РОДІЧКІНА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Циркові цифри
В двогодинному шоу 

бере участь 12 вели-
ких тварин – коней, 
лам, поні, верблюди, 
15 птахів, 8 кавказь-
ких вівчарок, 6 мавп, 
які представлять перед 
глядачами цілу теа-
тральну постановку.

  Белуш Такач.

g Прем’єра

Триста років у цирку

Циркові цифри. В двого-
динному шоу бере участь 12 
великих тварин – коні, лами, 
поні, верблюди, 15 птахів, 
8 кавказьких вівчарок, 6 
мавп, які представлять перед 
глядачами цілу театральну 
постановку.
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