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СТОЛИЧНИЙ РІВЕНЬ 
ОФТАЛЬМОЛОГІЇ 
У КРИВОМУ РОЗІ

Замов оголошення в газеті «Червоний гірник» та отримай безкоштовне розміщення оголошення на сайті www.girnyk.com.ua

ОКНА,  
БАЛКОНЫ,
ДВЕРИ
входные, межкомнатные.
Ул. Кобылянского, 219, «KlimatKR». 
Тел. 409-08-79, 098-763-91-51.

ОСЕННИЕ  

СКИДКИ!

Читайте нас на сайті

www.girnyk.com.ua

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 – переможець!
Читайте 2 стор. ___________________________________________ Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

Суперфінал 
танцювального 
проекту «Майдан’s-3»

g Анонс
Первый Криворожский чемпионат  
по карвингу приглашает мастеров,  
любителей и просто зрителей!

Программа мероприятия:
10.30 – начало 1 этапа соревнований;
11.00 – оценка готовых композиций домашнего задания;
12.00 – начало 2 этапа: практическое задание он-лайн;
15.30 – оценка готовых композиций практического задания он-лайн;
17.00 – награждение победителей.

Чемпионат состоится 13 октября 2012 г.  
в гипермаркете  «ЭпиЦентр» (ул. Быкова, 33).

Работы специалистов (домашнее задание) будут выставлены на распрода-
жу. Вы можете бесплатно получить мастер-класс по карвингу. 

Тел. для справок: 097-47-46-592. Вход бесплатный!
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g Реклама

Минулої суботи його доля вирішилась, і домівкою 
для трофея став Кривий Ріг.

– Я пишаюся тим, що народився у 
цьому місті, – говорить Володимир 
Зеленський, і всім тут же стає ясно: 
Суперкубок «Майдансу» їде до Кри-
вого Рогу. І це попри те, що коман-
ди Києва та Кіровограда – фіналісти 
двох попередніх сезонів – мали фору 
в декілька тижнів.

Минулої неділі перон залізнично-
го вокзалу «Кривий Ріг – Головний» 
знову був ущерть переповнений лю-
дом – це зустрічали героїв «Майдан-
су». Тиждень тому так зустрічали 
фіналістів проекту, на цей раз – су-
перфіналістів.

Хореографи криворізької коман-
ди Тарас Копил (Жора) і Микола 
Коваль (Коля) не раз зазначали, 
що такій організації репетицій, яку 
забезпечив Кривий Ріг, може по-
заздрити будь-яке інше місто. Та 
навіть після тріумфу на «Інтері» хо-
реографам відпочивати ніколи: те-
пер вся увага – на роботу у власному 
колективі «Ва-Банк».

– Декілька дівчат після проекту 
вирішили їхати до Києва вступа-
ти. І ми кільком уже запропонува-
ли працювати в нашому колективі 
«Ва-Банк», – розповів «ЧГ» Микола 
Коваль. – Якщо говорити про су-
перфінал, то нам було дивно, що 
інші команди не підготувалися до-
статньо. Все-таки у третьому сезо-
ні рівень постановок значно зріс. 
Кривий Ріг – дебютант. Діти з нашої  
команди дуже довго чекали, доки це 
місто вступить в цю танцювальну 
боротьбу. Інші міста, які раніше вже 
танцювали на «Майдансі», може, 
десь уже розслабилися, а наші діти 
були дуже зібраними, викладалися 
на довгих репетиціях на всі сто.

Оцінили хореографи і віддану 
працю соліста Влада Загорського.

– Владу ми зробили презент – 
майстер-клас в одного з кращих 
майстрів попінгу – це такий стиль у 
танцях. Влад дуже талановита люди-
на, він – соліст команди з надзвичай-
ною харизмою та й просто великої 
душевної доброти людина.

– Місто на цьому проекті згур-
тувалося. Ми зрозуміли, що разом 

можна робити дива, до-
сягти навіть найбіль-
ших цілей, – зазначає 
заступник міського го-
лови Валентина Бєрлін. 
– Оперативки на великих 
підприємствах почина-
лися з «Майдансу». Ми 
ці півтора місяця жили 
«Майдансом».

– Якщо чесно, то ми не 

вірили в те, що можемо перемогти 
в суперфіналі, – говорить учасниця 
телепроекту, студентка Юля Дудка. 
– Та коли ми на Майдані побачили 
їхні репетиції, підглянули їхні номе-
ри, трохи заспокоїлися: видалося, 
що у нас постановки кращі.

Прийшовши влітку на кастинг, 
дівчина і не сподівалася потрапити 

на проект, адже хореографією досі 
не займалася. Тепер у найближчих 
планах – почати займатися танця-
ми всерйоз. «Це додало нам упев-
неності в собі», – констатує дівчи-
на. Ще б пак, адже вона, як і сотні 
інших учасників, точно знає: це 
вони зробили наше місто танцю-
вальною столицею.

Подробиці

g Вітання

Шановні працівники  
сфери стандартизації та метрології!

Прийміть щирі вітання з професійним святом – Днем працівни-
ків стандартизації та метрології й Міжнародним днем стандар-
тизації!

Ваші професіоналізм і самовідданість заслуговують глибокої 
вдячності та високої шани в суспільстві. Від фахової майстернос-
ті працівників галузі залежить економічна стабільність держави, 
завдяки їй помітно вдосконалюється національна система техніч-
ного регулювання у форматі європейських та міжнародних вимог і 
стандартів, життя наших громадян стає якіснішим і безпечнішим.

Тож нехай і надалі ваші енергія, професіоналізм, щоденна плідна 
праця сприяють зміцненню української промисловості, підвищенню 
конкурентоспроможності продукції та зростанню добробуту меш-
канців нашого міста!

Бажаю вам добра та злагоди, щастя й міцного здоров’я, творчої 
наснаги та професійного зростання! 

Криворізький міський голова Ю. ВІЛКУЛ.

Олександр ВІЛКУЛ, губернатор Дніпропетровської області:
– Кривий Ріг і вся Дніпропетровщина пишаються юними талантами, які стали 

абсолютними переможцями третього сезону телепроекту «Майданс», а тепер ще й 
суперфіналу. Успіх наших дітей – яскравий приклад працелюбності, патріотизму, ці-
леспрямованості й віри у свої сили. Також це чудовий приклад, що надихає, і стимул 
для подальших перемог і високих досягнень для всієї молоді Дніпропетровщини.
Костянтин ПАВЛОВ, перший заступник міського голови, 
депутат обласної ради:

– Те, що зробила наша команда, заслуговує тільки захоплення. Це подвійний успіх 
і подвійна гордість за наше місто. Але не меншого захоплення і не меншої гордості 
заслуговує те, що зробили і всі криворіжці. Наше місто, а ми навіть і не обласний 
центр, забезпечило таку підтримку, яку не змогли забезпечити більше нікому. 
Упевнений, що за нашу команду голосували не тільки друзі і батьки учасників, але 
й гірники, металурги, лікарі та вчителі – весь Кривий Ріг! Усе разом – майстерність 
команди і єдність земляків – і стало основою нашої спільної перемоги! Величезна 
подяка всім криворіжцям за підтримку!

________________ Лист до редакції  __________________

Хочемо «Майданс-4»!
 Суперфінал «Майдансу» позаду, про-

майнуло лише пару днів, але емоції, по-
чуття гордості переповнюють вщент. 
Незважаючи на втому, наші діти пере-
глядають по декілька разів відеозаписи 
виступів, любуючись собою та команд-
ним виступом, неперевершеними хоре-
ографами Колею та Жорою.

Хто, як не ми, батьки, знаємо, з якою 
нестерпною жагою до перемоги здобу-
вали криворіжці цей кубок. Адже щодня з 
10.00 до 22.00 дітей не турбували жодні 
інші думки, крім тієї, щоб гідно пред-
ставити своє місто, вони у кожну репе-
тицію та виступ вкладали всю енергію 
та любов до Кривого Рогу. Ця перемога – 

найяскравіший етап у їхньому 
житті.

 Приємно, що наші діти не 
думали ні про яку нагороду, 
вони все це робили заради сво-
го задоволення та престижу 
міста. Кривий Ріг пролунав на 
всю Україну не як місто про-
мисловців, а як місто впевне-
ності, дружби, наполегливос-
ті, непереможності, місто 
обдарованої молоді.

Ніхто з батьків за участь 
у «Майдансі» не заплатив ані 
копійки. Всі витрати взяло 
на себе керівництво нашого 
міста та телеканал «Інтер». 
Той, хто не бачив, якою важкою 
працею далася перемога на 
«Майдансі», не може зрозумі-
ти нашого почуття гордості 
за дітей-конкурсантів, жи-
телів міста, які безкорисливо 

підтримували команду, посилаючи по 
декілька СМС під час голосування. А най-
активніші навіть годували дітей на 
репетиціях. Велика подяка і тим, хто 
майстерно, всього за кілька ночей, шив 
велику кількість гарних костюмів для 
виступу, організовував перевезення ді-
тей з репетицій у вечірній час. Кожного 
разу учасників «Майдансу» під звуки ор-
кестру цікаво та яскраво проводжали 
до Києва та зустрічали з перемогою. 
Вболівальників відправляли автобусом 
до столиці.

Жодне підприємство, жодна організа-
ція не залишалася осторонь підготовок 
до виступу криворізької команди, а саме: 
виготовлення декорацій, перевезення 
необхідного обладнання, електрифікація 
елементів костюмів, музичного супро-
воду. Гостинно приймав дітей спортив-
ний зал Криворізького національного 
університету та Палац молоді і студен-
тів, де відбувалися репетиції.

Поряд з дітьми постійно були адміні-
стратори – працівники міського управ-
ління та районних відділів культури. 
Кожного разу на репетиціях наших дітей 
своєю присутністю підбадьорювали де-
путат обласної ради К.Ю. Павлов та за-
ступник міського голови В.М. Бєрлін.

Що б хто не говорив, але без підтрим-
ки губернатора області, голови обласної 
ради, мера міста та його заступників, 
голів районних у місті рад наші діти 
і ми не отримали б такої ейфорії, яку 
переживаємо зараз, її не зміряєш ніяки-
ми коштами. Ми, батьки, теж хочемо 
«Майданс-4» .

З перемогою тебе, рідне місто!
Батьки дітей Васюти, Щербини, Шорнікови,  

Криві, Тихонови, Лозенко, Шевченко,  
Милови, Базілевські та інші батьки учасників «Майдансу».

g Телепроект

Суперкубок «Майдансу»  
прибув додому

_______________________________________________ Анна РОДІЧКІНА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

g Знай наших!

Державна нагорода   
Олександру Мироненку

Перебуваючи  з робочою поїздкою у Кри-
вому Розі, перший заступник голови 
Дніпропетровської облдержадміністрації 
Вячеслав Задорожний вручив директорові 
рудоуправління ВАТ «ПівдГЗК» Олександру  
Мироненку державну нагороду. 

Указом Президента України Віктора Януковича від 24 серпня 
2012 року йому присвоєно почесне звання «Заслужений пра-
цівник промисловості України», вручено посвідчення та знак 
«Заслужений працівник промисловості України». 

Олександр Мироненко свою трудову діяльність розпочав в 
рудоуправлінні Південного ГЗК  у 1975 році. Працював заступ-
ником начальника дільниці з видобутку руди №3, начальником 
дільниці бурових робіт у кар’єрі, начальником виробничого від-
ділу рудоуправління, заступником начальника виробничого від-
ділу комбінату, а з 2006 року і по теперішній час Олександр Ва-
лентинович – директор рудоуправління ВАТ «ПівдГЗК».
___________________________________ Олена ШРАМКО.

Шановні мешканці міста,  
прилеглих районів та селищ!

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

Безвідсоткові кредити на-
даються виключно на мета-
лопластикові вік на та двері з 
високо якісних профілів VEKA, 
DECEUNINCK та REHAU вироб-
ництва Німеччини та Бельгії 
з підвищеним коефіцієнтом 
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 висококваліфікова-
ними спеціалістами підприєм-
ства «ВІКНОПЛАСТ» виконується 
БЕЗКОШ ТОВНО. Пільговикам та 
пенсіонерам надається додат-
кова знижка 2%.

Зверніть увагу, при монтажі 
вікон в зимовий період вико-
ристовуються високо якісні гер-
метики Penosil (Німеччина), що 
гарантують якісний монтаж при 
температурі до мінус 18⁰С.

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

Телефон офіційної гарячої лінії у м. Кривий Ріг: (056) 401-33-44.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Тернівський район

Унікальне  
будівництво

У Першотравневому кар’єрі 
ПАТ «Північний ГЗК» ведеть-
ся будівництво унікальної ци-
клічно-потокової технології, 
яка включає в себе поверхне-
ві та підземні об’єкти і перед-
бачає комбінований спосіб ве-
дення гірничих робіт.

Днями була успішно виконана 
збійка похилих стволів стрічкових 
конвеєрів №1-2 з виходом на по-
верхню в районі будівельної спору-
ди станції приводів СП-1 горизонту 
мінус 81 метра. В ході цих робіт спе-
ціалісти підрядних організацій впер-
ше застосували високопродуктив-
ний прохідницький комплекс «Atlas 
Copco». За словами генерально-
го директора ПАТ «ПівнГЗК» Андрія 
Шпильки, введення в експлуатацію 
ЦПТ дасть змогу покращити еколо-
гію та умови праці гірників у кар’єрі, 
збільшити обсяги видобутку залізної 
руди та знизити її собівартість.

Подарунок  
малюкам

Нині добігають кінця ре-
монтно-опоряджувальні робо-
ти в дитсадку селища Горького.

Вони перебувають під особис-
тим контролем першого заступни-
ка міського голови Костянтина Пав-
лова. Днями він провів робочу на-
раду з представниками всіх заді-
яних на цьому об’єкті організацій. 
Зараз у селищі Горького налічуєть-
ся понад 70 малюків віком від 3-х 
до 6-ти років. Тож їхні мами з нетер-
пінням чекають на поновлення ро-
боти дитсадка, закритого на ремонт 
ще в 2009 році. У попередні роки 
була виконана значна робота з ви-
готовлення проектно-кошторисної 
документації та проведені всі необ-
хідні узгодження. У минулому, 2011 
р. було капітально відремонтовано 
дах над дитсадочком, перекриття 
між поверхами, замінено вікна на 
металопластикові. В нинішньому 
році здійснено утеплення стін, вну-
трішнє перепланування приміщень 
у відповідності до сучасних санітар-
но-гігієнічних норм таким чином, 
що став просторішим харчоблок 
– він зараз комплектується кухон-
ним приладдям, обладнана праль-
ня, інші технологічні приміщення. 
Оскільки в селищі відсутнє гаряче 
водопостачання, в дитсадку вста-
новлені бойлери. Урочисте відкрит-
тя дитсадочка планується уже в кін-
ці цього місяця.

Музика, музика, 
музика….

У свій 47-й навчальний рік му-
зична школа №12 вступила з но-
вим надбанням: до музично-
го та художнього відділень до-
далося ще й духове, яке очолив 
випускник Одеської академії 
музики Олександр Камінський.

У педагогічному доробку цієї шко-
ли чимало творчих досягнень. Тіль-
ки протягом минулого року 34 її учні 
стали лауреатами престижних між-
народних, всеукраїнських, обласних 
та міських музичних фестивалів, та-
ких, приміром, як «Золотий зоре-
пад», «Самородки», «Сузір’я талан-
тів», «Дніпровські зорі» та ін., а юні 
художники заявили про себе на вер-
нісажі «Підводні фантазії». Грант від 
міського голови одержав вихова-
нець Уляни Савенкової Ілля Терен-
тьєв. 17 музикантів ансамблю на-
родних інструментів на чолі з Олесею 
Усенко у серпні 2012 р. взяли участь у 
музичному фестивалі в «Артеку».

Мотрона ПАНОВА.

Подробиці

g Качество жизни

Голубое топливо  
для селян
На прошлой неделе в селе 
Терноватый Кут состоялся 
торжественный ввод в экс
плуатацию газовой сети. 

Голубое топливо пришло к жителям 
улиц Комарова, Николаевская, Гор
няцкая и принесло тепло и уют в их 
дома. Газификация села состоялась в 
рамках программы развития Кривого 
Рога. Общая стоимость проекта соста
вила более 5 млн. грн.

По случаю этого события на торже
ство приехали почетные гости: пер
вый заместитель Криворожского го
родского головы, депутат Днепропет
ровского областного совета Констан
тин Павлов, глава Терновского райсо
вета Владимир Терехин, руководители 
предприятий, которые были задейст
вованы в строительстве газопровода.

– Сегодня радостное событие, – 
обратился к присутствующим Конс
тантин Юрьевич, – голубой огонек за
жегся и в вашем селе. Открытие газо
провода низкого давления позволило 
присоединить до 90 жилых домов. Это 
стало возможным благодаря реализа
ции народной программы развития 
Кривбасса, основные цели которой – 
сделать наш город комфортней и уют
ней. Одно из направлений этой про
граммы – газификация отдаленных 
поселений нашего города. Ранее газ 
пришел в поселки им. Горького, Весе

лые Терны, Коломойцево, Горняцкий 
и Новоивановка. Теперь и в ваших до
мах будет уютно и тепло.

Жители села поблагодарили город
скую и районную власть, строителей и 
всех, кто приложил усилия для улуч
шения условий их проживания.

Первый голубой огонек выпала 
честь зажечь в доме участника бое
вых действий Василия Шепилова, ко
торый пользуется большим уважени
ем среди односельчан. В 15 лет он на
чал свою трудовую деятельность трак
тористом. А через два года ушел на 
фронт. Победу встретил в Венгрии. 
Его боевые заслуги отмечены 10 меда
лями. Но самое ценное жизненное со
кровище Василия Игнатьевича – се
мья. Это сын и дочка, 6 внуков и одна 
правнучка. Все они, как и другие жи
тели села, были признательны за та
кой чудесный и необходимый в наше 
время подарок.

g Справи комунальні

Капремонт –  
турбота власника

Переважна частина будинків нашого міста за всіма перед-
баченими критеріями придатна для постійного проживання та 
використання саме в якості житлових приміщень. Натомість 
існує частка багатоповерхівок, щодо яких мешканці перекона-
ні у потребі здійснення не просто поточного, а саме капіталь-
ного ремонту.

– З цього приводу зверталися до Міністерства регіонально-
го розвитку, будівництва та житлово-комунального господар-
ства України, – коментує ситуацію заступник міського голови 
Григорій Вербицький. – І звідти отримали роз’яснення, згідно 
з яким управитель (у нашому місті це переважно КП «ЖЕО»), 
який опікується утриманням відповідної багатоповерхівки, не 
займається проведенням капітальних ремонтів. Це, так би мо-
вити, не його прерогатива. Бо це компетенція власника примі-
щення або в даному випадку – співвласників будинку, якими 
виступають усі господарі квартир багатоповерхівки. Саме вони 
повинні вирішувати питання проведення капітальних ремон-
тів, тобто знайти виконавця робіт, узгодити кошторис, зібрати 
необхідні для цього кошти тощо.

Як на мене, це простіше зробити в тому разі, якщо буди-
нок є об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку 
(ОСББ), де співвласники квартир сповна можуть використати 
своє право на управління власною нерухомістю, у тому числі й 
щодо капітального ремонту.

Е. МІСЦЕВИЙ.

g Ювілеї

50 – безперервний набір висоти
Золотий ювілей відзначив днями Криво
різький гірничоелектромеханічний техні
кум КНУ – один із найвідоміших навчаль
них закладів на Криворіжжі. 

З привітаннями до ПК 
«Овація» завітали чис
ленні гості, учні й випус
кники технікуму. Присут
ні згадували історію його 
створення, формування 
навчальноматеріальної 
бази, внесок керівників і 
педагогічного колективу у 
розбудову закладу.

Привітання з 50річ
чям приймав директор 
ГЕМТ Віктор Друзь.

– За роки свого існу
вання технікум підготу
вав більше 30 тисяч фа
хівців для гірничомета
лургійного комплексу не 
лише нашого міста, але й 
для багатьох промисло
вих міст України та зару
біжжя, – поділився з гос
тями очільник закладу. 
– Ми ростемо, розвиває
мось, переймаємо цінний 
досвід. Наші спеціальнос
ті споріднені з універси
тетськими, і це дає мож
ливість здійснювати ба
гатоступеневу підготовку 
фахівців. Цього року 116 
наших випускників стали 
студентами 2 курсу КНУ. 
Таким чином ми пропа
гуємо свій технікум і до
помагаємо комплектува

ти університет підготов
леними студентами.

Високий рівень викла
дання забезпечують 200 
співробітників техніку
му, серед яких 67 викла
дачів вищої та першої ка
тегорій, 14 викладачів
методистів.

До колективу, педа
гогівветеранів та учнів 
з вітаннями звернувся 
перший заступник місь
кого голови, депутат обл
ради Костянтин Павлов:

– Свій золотий юві
лей технікум відзначає 
з чудовими показника
ми. Для соціальноеко
номічного розвитку на
шого міста, його промис
лових потужностей дуже 
потрібні фахівці високої 
кваліфікації. Отримавши 
у стінах технікуму необ
хідну базу знань і прак
тичні навички, учні ви

ходять професіоналами, 
стають керівниками ви
сокого рангу. Дякую всім 
педагогам за вихован
ня молодих криворіж
ців і бажаю закладу по
дальшого процвітання та 
впевненості у завтраш
ньому дні.

Технікум пишаєть
ся своїми випускника
ми: секретарем міськра
ди Сергієм Малярен
ком, заступником та по
мічником міського голо
ви Георгієм Гончаруком, 
колишнім заступником 
прокурора Кривого Рогу 
Володимиром Несмія
ном, директором коле
джу економіки та управ
ління Леонідом Філеви
чем та багатьма іншими 
знаними на Криворіжжі 
людьми.

– Я закінчив цей тех
нікум у 1982 році і жод
ного разу не пошкоду

вав про це, – відзначив на 
святі Сергій Маляренко. 
– Тут мені дали путівку в 
життя, згодом за цією ж 
спеціальністю я навчав
ся в інституті, працював. 
Це був мій перший крок, 
перший вибір. У наш час 
країні потрібні робочі 
руки, тому саме техніку
ми і училища відіграють 
особливу роль у розвитку 

виробництва.
Ювілярів вшановували 

подарунками і численни
ми нагородами: нагруд
ним знаком «За заслу
ги перед містом» II сту
пеня нагородили дирек
тора технікуму Віктора 
Друзя, відзнаками викон
кому міськради – Олену 
Вовчанську, Любов Зай
ченко, Олену Онуфрієн
ко, Володимира Чуваше
ва та увесь колектив на
вчального закладу. Гра
моти управління освіти 
і науки кращим виклада
чам вручила начальник 
відділу вищої освіти Те
тяна Кріпак. Святковий 
настрій для іменинників і 
запрошених створювали 
на сцені талановиті учас
ники художніх колекти
вів Жовтневого району.

Тетяна ДРЄЄВА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

Светлана РОМАНЕНКО.

Віктор Друзь.

g Оголошення
Шановні мешканці міста!

У відповідності до Плану основних заходів з підготовки Криво-
різької міської ланки Дніпропетровської територіальної підсисте-
ми єдиної державної системи цивільного захисту на 2012 рік в 
період з 8 по 18 жовтня поточного року буде проводитись річна 
перевірка працездатності засобів оповіщення цивільного захис-
ту міста із короткочасним запуском електросирен.

Почувши короткочасний звук сирени, просимо зберігати спо-
кій.

 Управління з питань надзвичайних ситуацій  
та цивільного захисту населення  

виконкому міськради.
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g Политическая реклама 

За словом о помощи следует дело
Поддержка криворожских инвалидов – один из социальных приоритетов  
в работе городской организации Партии регионов и ее депутатов
Для криворожских регионалов постоянное сотруд-
ничество со всеми общественными организация-
ми инвалидов, которые действуют в городе, – уже 
многолетняя практика. И на заседании «круглого 
стола» лидеры этих общественных организаций до-
статочно высоко оценили эффективность помощи, 
которую в решении самых разных проблем инвали-
дам оказывает Партия регионов. 

Именно результативность этой 
работы убеждает наших земля-
ков – людей с ограниченными 
физическими возможностями 
в том, что Партия регионов и в 
дальнейшем будет последова-
тельно отстаивать их интересы 
на всех уровнях власти. Об этом 
и шел разговор на состоявшейся 
встрече, которую провел руково-
дитель аппарата Криворожской 
городской организации Партии 
регионов Олег Жицкий.

Сейчас в Кривом Роге про-
живают 33 000 граждан с огра-
ниченными физическими воз-
можностями. На учете в органах 
социальной опеки находятся  
5 000 человек с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, 
среди них 1 400 инвалидов-коля-
сочников, в том числе 190 детей. 
Обеспечить доступ к социально 
важным объектам для инвали-
дов и маломобильных криворо-
жан – с этой целью в городе про-
водится большая работа. Здания 
исполнительных служб, больниц, 
аптек, пенсионных фондов и ма-
газинов оборудованы пандуса-
ми и кнопками вызовов. По ре-
зультатам проведенной с начала 
2012 года работы, для удобства 
инвалидов дополнительно обо-
рудованы 313 социально важных 
объектов.

– Депутатский корпус доста-
точно активен в вопросах ока-
зания всевозможной помощи, 
– отметил Олег Жицкий. – Ее 
спектр широк – от приобретения 
инвалидных колясок, запчастей 
к ним и до обустройства панду-
сов, подъездов к жилью инвали-
дов, от помощи в медицинском 
лечении и санаторно-курортном 
оздоровлении и до проведения 
ремонтных работ в лечебных уч-
реждениях, от решения домаш-
них бытовых проблем инвалидов 

и до организации их интересного 
досуга.

В Кривом Роге реализуется ряд 
программ по социальной защите 
инвалидов. В нашем городе соз-
дано коммунальное предприятие 
«Центр социальной реабилита-
ции детей-инвалидов». В сентя-
бре для центра выделено здание 
по ул. Вольной. На финансирова-
ние центра выделяются необхо-
димые бюджетные средства.

Безусловно, всегда в центре 
внимания – дети-инвалиды. В 
прошлом году, согласно област-
ной программе компьютериза-
ции учебных учреждений, от-
крыты компьютерные классы 
в областных коммунальных за-
ведениях, находящихся в нашем 
городе, – школах-интернатах № 2 
и «Надія». Также создан компью-
терный класс в специальной об-
щеобразовательной школе-интер-
нате для глухих детей. Благодаря 
тому, что теперь их обучение идет 
с применением специальных ком-
пьютерных программ, дети учатся 
говорить. А значит, они получают 
возможность адаптироваться в 
обществе, расти коммуникабель-
ными людьми.

Постоянной задачей остается 
активная поддержка развития 
инваспорта. В этом году Криво-
рожская городская организация 
Партии регионов посодейство-
вала тому, чтобы физкультур-
но-спортивный клуб инвалидов 
«Олимп» имел свой собственный 
автобус. Он оснащен специаль-
ным подъемным механизмом. 
Комфортабельный салон рассчи-
тан на одновременную перевозку 
43-х человек. Для передвижения 
внутри автобуса оборудованы 
пандусы.

Организация содержательного 
досуга для людей с ограниченны-
ми возможностями – это не ме-

нее важно. Криворожские регио-
налы на протяжении последних 6 
лет организовывают для всех об-
щественных организаций инва-
лидов и инвалидов ветеранских 
организаций массовые посеще-
ния цирковых представлений. 
Гостям предоставляются билеты 
в цирк, организуется подвоз ин-
валидов автобусами, нуждаю-
щихся в поддержке сопровожда-
ют активисты-партийцы.

– У нас есть возможности и 
есть желание идти вам навстре-
чу, шаг за шагом помогая в реше-
нии ваших проблем, – обращаясь 
к участникам «круглого стола», 
подчеркнул Олег Жицкий. – Мы 
считаем главной целью добиться 
того, чтобы система социальной 
защиты эффективно работала 
на уровне и государственной, и 
местной власти. Такую задачу 
ставят перед собой наши канди-
даты в народные депутаты Укра-
ины.

В ходе этой встречи лидеры 
общественных организаций ин-
валидов откровенно рассказали 
о том, что наиболее волнует их 
сегодня. Так, председатель дет-
ской общественной организа-
ции «Веселка» Татьяна Брусник 
передала наказ кандидатам в на-
родные депутаты от Партии ре-
гионов: содействовать созданию 
общегосударственных программ 
по социальной реабилитации де-
тей-инвалидов. Кроме того – обе-
спечить возможность семейно-
го отдыха с детьми-инвалидами 
и вновь добиться установления 
льгот инвалидам на проезд в по-
ездах в летний период.

Представители предприятия 

УТОС – за то, чтобы у них была 
возможность больше зарабаты-
вать своим трудом. Их предло-
жение всему депутатскому кор-
пусу ПР – содействовать закупке 
коммунальными предприятиями 
города и производственными 
предприятиями Кривбасса про-
дукции УТОС – светильников, 
трансформаторов и другого элек-
трооборудования.

Предложения от Терновской 
и Центрально-Городской ра-
йонных организаций – не менее 
актуальны для инвалидов. Это 
и необходимость дополнитель-
ных автобусов для пассажир-
ских перевозок в отдаленные 
микрорайоны; снижение уров-
ня коммунальных платежей – и 
начисляемых инвалидам, и тех, 
которые оплачивают за эксплу-
атацию помещений их обще-
ственные организации. Также 
высказана жалоба на недобро-
совестное обслуживание инва-
лидов на маршруте № 240, по 
которому ездит специальный 
автобус, предназначенный для 
перевозки пассажиров на инва-
лидных колясках.

– Вопросов у нас немало, и мы 
их озвучиваем именно здесь, по-
тому что уверены в той поли-
тической силе, представителям 
которой даем сегодня свои нака-
зы, – подчеркнула председатель 
координационного совета обще-
ственных организаций инвали-
дов города Людмила Королех. – 
Мы уже много лет в большинстве 
своем поддерживаем Партию ре-
гионов и многие вопросы решаем 
с помощью ее городской органи-
зации и депутатов.

Шановні відвідувачі!
На засіданні виконкому міської ради у листопаді 

2012 року планується розгляд питання щодо реалізації 
державної політики з питань дії дозвільної системи, на-
дання адміністративних послуг.

ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ В АНКЕТУВАННІ!
 ЗАПИТАННЯ

1. З якою метою Ви зверталися до муніципаль-
ного центру послуг м. Кривого Рогу?
Отримання конкретної послуги ________
Отримання бланків заяв __________________
Отримання необхідної інформації ____________
Консультування ________________________
Інше _______________________________

 2. Охарактеризуйте якість наданої послуги:
Цілком задоволений ____________________
Послуга надана з порушенням _____________
Вимагалося заповнення додаткових документів і 
платежів 
Незадоволений (вкажіть причину) ___________
_________________________________

3. Що, на Вашу думку, заважає замовникам більш 
ефективно отримувати адміністративні послуги? 
Оцініть за 5-бальною шкалою кожне твердження в поряд-
ку зростання (1 – найнижчий бал, 5 – найвищий)

4. Наскільки Ви задоволені наступними аспек-
тами надання послуг у муніципальному центрі 
послуг м. Кривого Рогу (оцініть за 5-бальною шкалою 
– 1 – найнижчий бал, 5 – найвищий)

5. Ваші побажання, рекомендації, пропозиції __
___________________________________
___________________________________

Дякуємо за відверті відповіді!

До відома мешканців міста!
На засіданні виконкому міської ради 

у листопаді 2012 року планується роз-
гляд питання щодо реалізації держав-
ної політики з питань дії дозвільної 
системи, надання адміністративних 
послуг.

Запрошуємо висловити вашу думку 
щодо якості обслуговування в муніци-
пальному центрі послуг м. Кривого Рогу 
та взяти участь в анкетуванні. Зразок 
анкети можна отримати безпосеред-
ньо в муніципальному центрі послуг  
м. Кривого Рогу або на офіційній сторінці 
виконкому міськради в мережі Інтернет 
(розділ «Підрозділи виконкому», підроз-
діл «Відділ дозвільно-погоджувальних 
процедур», пункт «Повідомлення»), на 
сайті «Криворізький ресурсний центр» 
(рубрика «Новини», розділ «Актуально»).

Чекаємо на вас за адресою: м. Кри-
вий Ріг, пл. Радянська, 1.

Довідкову інформацію можна отрима-
ти за телефонами: 92-13-61, 92-12-77.

g Оголошення Чинник 1 2 3 4 5
Невиконання працівниками муніципального 
центру послуг м.Кривого Рогу вимог нормативно-
правових актів
Необхідність неодноразових звернень для вирі-
шення (прискорення вирішення) питання
Свідоме затягування процедур
Неможливість відстеження процесу проходження 
поданих документів
Інше

Показник 1 2 3 4 5
Організація прийому відвідувачів
Наявність стендів із інформацією, зразками заяв 
та їх якість
Зрозумілість та доступність інформаційних кар-
ток, бланків, формулярів
Зручність оплати послуг
Доступність Інтернет-сторінки, електронної пошти

Відділ дозвільно-погоджувальних процедур виконкому міськради, тел. 92-13-61, е-mail: viza@ukrpost.ua

На часі

Добром  
ветеранам  
поспіши  
воздати…

По-особливому ставляться в 
Жовтневому районі до людей 
похилого віку та ветеранів. 

Зокрема, на базі комунальної 
установи «Територіальний центр 
соціального обслуговування (на-
дання послуг)» проведено чимало 
святкових заходів.  А саме: концерт 
за участі дитячих колективів шкіл 
району та волонтерів, частування 
для відвідувачів занять соціаль-
но-побутової адаптації та пенсіо-
нерів. Також надана допомога з 
благоустрою присадибних ділянок 
майже 100 одиноким громадянам 
та виконані роботи з підготовки 
до осінньо-зимового періоду для 
360 пенсіонерів. За рахунок коштів 
місцевого бюджету чимало мало-
забезпечених громадян похилого 
віку отримали продуктові набори, 
надана матеріальна допомога й 
довгожителям Жовтневого райо-
ну. Крім цього, проведено адресне 
пільгове обслуговування на під-
приємствах побуту району, в перу-
карнях, фотосалонах, на підприєм-
ствах з ремонту взуття та побутової 
техніки. 

Ярмаркувала 
«Золота осінь»

Минулої суботи на ринку 
«Північний» все вирувало: тут 
відбувся районний ярмарок 
«Золота осінь». 

– Ми так старалися, що всі по-
купці, які закупляли в нас фрукти 
та овочі, дуже нам дякували, – не 
приховує задоволення завідуюча 
відділом розвитку підприємни-
цтва Жовтневої районної в місті 
ради Галина Ніконова. – Вся про-
дукція натуральна, привезена із 
найближчих сільських районів, 
тому користувалася неабияким 
попитом. Воно й зрозуміло, адже 
наші сільські товаровиробники 
вирощували картоплю, капусту, 
яблука, груші, помідори на влас-
них присадибних ділянках без 
усіляких там хімічних добрив. Тож 
на  ГМО немає найменшого натяку. 
Причому вся овочево-фруктова 
продукція на ринку (він знахо-
диться по вулиці Щепкіна) наба-
гато дешевша, ніж зазвичай. Тому 
всі із задоволенням скупилися на 
ярмарку «Золота осінь». 

Спартанки  
націлені  
на «бронзу»

Вже стартували перші тури 
в національній гандбольній 
суперлізі серед жінок, де висту-
пає й наша криворізька «Спар-
та» – неодноразовий чемпіон 
України. Після проведених ту-
рів спартанки нині знаходяться 
поки що на четвертому місці. 

– Але будемо прагнути виконати 
поставлені завдання, – наголо-
шує один із тренерів криворізької 
«Спарти» Валентин Осипов. – Хоча, 
звичайно, здобути «бронзу» буде й 
нелегко. Бо наша молода команда 
зараз переживає своє нове відро-
дження. З ветеранів залишились 
лише двоє – Вікторія Цибуленко 
та Аліна Бичкова. Але, як кажуть, 
досвід – справа наживна. Вже на-
ступними суперницями спартанок 
будуть гандболісти з ірпінської ко-
манди «Податковий університет». 

Віталій ТКАЧУК.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Саксаганський рн

Подробиці

Річка Саксагань – 
не смітник!

На території Саксагансько-
го району поряд з вулицями 
Дідро та Кільцевою розташо-
ваний вхідний портал другого 
Саксаганського тунелю, який 
був збудований у 1966-1970 
роках з метою відводу річки 
Саксагань від залізорудних 
виробок рудника імені Кірова. 

Даний тунель загальною до-
вжиною 451 метр забезпечує про-
тікання річки під землею. Так от, 
течія річки зносить до цього вхід-
ного порталу різні предмети як 
природного (водорості, сухі гіл-
ки), так і антропогенного похо-
дження (пляшки, покришки, од-
норазовий посуд, пакети, двері, 
віконні рами), що призводить до 
накопичення сміття та утворен-
ня заторів перед ним. Це значно 
ускладнює пропуск води і може 
призвести до надзвичайної ситу-
ації – підтоплення розташованих 
поблизу житлових домоволодінь.

З метою попередження техно-
генної надзвичайної ситуації, за-
хисту життя та здоров’я територі-
альної громади протягом поточ-
ного року райвиконкомом спіль-
но з підприємствами району та 
міста (ПАТ «Криворізький залізо-
рудний комбінат», шахтоуправ-
ління з підземного видобутку 
руди ПАТ «АрселорМіттал Кривий 
Ріг», «ЦГЗК») вже 4 рази проводи-
лись роботи з очищення прилеглої 
до вхідного порталу акваторії.

Обираємо лікаря 
самі

Відповідно до Закону Укра-
їни «Про порядок проведення 
реформування системи охоро-
ни здоров’я у Вінницькій, Дні-
пропетровській, Донецькій 
областях та місті Києві» та з 
метою запровадження меха-
нізму вибору та зміни пацієн-
том лікаря загальної практи-
ки – сімейного лікаря, визна-
чено Порядок вибору і зміни 
лікаря первинної медичної 
(медико-санітарної) допомо-
ги, затверджений наказом Мі-
ністерства охорони здоров’я 
України. 

Цей Порядок визначає меха-
нізм забезпечення права особи 
вільно вибрати та змінити ліка-
ря, який надає первинну медичну 
(медико-санітарну) допомогу, лі-
каря загальної практики – сімей-
ного лікаря, дільничних терапевта 
та педіатра.

Особа, яка бажає обрати/зміни-
ти лікаря, має звернутися до ліка-
ря для заповнення реєстраційної 
форми пацієнта, затвердженої в 
установленому законодавством 
порядку.

Громадяни Саксаганського ра-
йону, які не встигли зареєструва-
тись у визначений законом тер-
мін, повинні у найближчий час 
пройти процедуру реєстрації у 
дільничних лікарів у комунальній 
установі «Центр первинної меди-
ко-санітарної допомоги № 4» Кри-
ворізької міської ради щоденно з 
8.00 до 18.00, крім неділі.

Крім того, у зазначеній кому-
нальній установі організовано ре-
єстрацію громадян поза лікар-
ським прийомом: додатково пра-
цюють медичні сестри над запо-
вненням реєстраційних форм. 
Немобільних та обмежено мо-
більних громадян медичні пра-
цівники відвідують вдома.

Микола КРАМАРЕНКО.

g До Всесвітнього дня пошти

Соціальна спрямованість пілотного проекту
Учора, 9 жовтня, відзначили Всесвітній 
день пошти. Напередодні свята ми зустрі
лись з начальником Криворізького по
штамту – центру поштового зв’язку №2 
Тетяною Черненко.

– Що цікавого ста-
лося в галузі протягом 
останнього часу?

– Передовсім потрібно 
сказати про реалізацію 
на Дніпропетровщині 
спільного пілотного про
екту Дніпропетровської 
облдержадміністрації та 
УДППЗ «Укрпошта» під 
назвою «Адміністративні 
послуги: спрощений до
ступ через пошту». По
дібне проводиться впер
ше в Україні й тим більш 
приємно, що реалізація 
цього проекту проходи
тиме саме в Кривому Розі 
на базі трьох наших відді
лень поштового зв’язку – 
№№ 6, 69 та 84.

– Коли це станеться і 
що це дасть споживачам?

– Очікується, що вже 
цього тижня необхідні 
підготовчі роботи будуть 
завершені й згадані відді
лення в капітально онов
леному вигляді відкри
ють двері для відвідува
чів. Вони зможуть скорис
татись різними видами ад
міністративних послуг за 
принципом «Єдиного ві
кна». На цих поштах пла
нується надавати такі по
слуги, як видача ордера на 
видалення зелених наса
джень, видача акта обсте
ження земельної ділянки 
на наявність зелених на
саджень, присвоєння по
штових адрес об’єктам не
рухомого майна, установ

лення статуту та видача 
посвідчень тощо. За цими 
видами послуг праців
ник згаданих відділень по
штового зв’язку надає ін
формацію споживачу про 
види адміністративних 
послуг, зміст заяв, перелік 
документів тощо.

Після надання кон
сультації наш працівник 
приймає документи від
правника для пересилан
ня поштовим відправ
ленням – лист, банде
роль, посилка з оголоше
ною цінністю – з оформ
ленням клієнтом заяви та 
документами згідно з пе
реліком. Це поштове від
правлення пересилаєть
ся на адресу «Єдиного ві
кна». Там папери розгля
даються й у встановлені 
строки відправляються 
назад, на адресу заявника 
знову ж таки поштовим 
відправленням.

Одночасно клієнт за ба
жанням має можливість 
перевірити стадію роз
гляду поданих докумен
тів. Для цього йому необ
хідно звернутись до відді
лення поштового зв’язку 
та надати номер пошто
вого відправлення, якими 
пересилались документи.

– Цікава новація.
– Дійсно цікава, напев

но, заінтересує багатьох 
городян. Зважте, що гео
графія відділень поштово
го зв’язку підібрана таким 

чином, щоб максималь
на кількість криворіжців 
могла скористатись но
винкою: 6 відділення – це 
пр. Металургів, 14, 69 – 
площа Горького, точніше 
кажучи, вул. Волгоград
ська, 69, а 84 розташоване 
на пр. 200річчя Кривого 
Рогу, 7а.

– Для газетярів та чи-
тачів значущою подією 
став і початок перед-
платної кампанії на на-
ступний, 2013 рік. Про 
це кілька слів.

– Так, із середини ми
нулого місяця триває 
передплата на видання 
України, обласних, місь
ких і районних видань та 
зарубіжних країн на на
ступний рік. Передплату, 
як і завжди, на всі видан
ня можна оформити на 
рік, півріччя, квартал або 
місяць у кожному відді
ленні поштового зв’язку 
регіону.

Зі свого боку також 
вживаємо заходи з ак
тивізації передплати, за
безпечуючи її прийом у 
зручний для передплат
ника час, в тому числі з 
виїздом до читачів до

дому або на їхні робо
чі місця. Також тради
ційними стали «Дні пе
редплатника», під час 
яких читачі мають мож
ливість не тільки офор
мити передплатний або
немент на вподобане ви
дання, а й поспілкуватись 
з представниками редак
цій, отримати сувеніри 
на згадку й навіть вигра
ти суперприз. Цієї перед
платної кампанії все це 
також буде організовано, 
а почасти вже й здійсню
ється упродовж ведення 
кампанії.

Вас, звісно, передусім 
цікавить ситуація з «Чер
воним гірником»?

– Так, не будемо з цьо-
го робити таємницю, 
насамперед саме черво-
ногірничанська перед-
плата турбує.

– Як на мене, то осо
бливо перейматись цим 
навряд чи варто. Пози
тивні зміни в газеті на
віч, читачі їх оцінили, 
тож свого передплатни
ка «Червоний гірник» ма
тиме завжди. Тим біль
ше, що взаємовигідна 
спів праця з ним для по
шти також дуже значуща, 
адже дає роботу листоно
шам, забезпечуючи по
шти замовленнями.

Суто як читач можу 
сказати, що останнім ча
сом «Червоний гірник» 
зазнав помітних змін на 
краще. Цю думку, пере
конана, зі мною розді
ляють й інші городяни. 
Тому сама завжди лиша
тимусь червоногірничан
ським читачем, як і всі 

ті, хто любить своє міс
то, свою малу батьківщи
ну. Бо саме в цій газеті, 
як на мою особисту дум
ку, найбільше уваги при
діляється саме міському 
життю та його пробле
мам, які значущі для кож
ного, хто віддав своє сер
це Кривому Рогу.

Зі свого боку пошта 
зробить усе від неї залеж
не, аби цю любов зі сто
рінок «Гірника» відчу
ла якомога більша кіль
кість городян, які регу
лярно отримуватимуть 
свіженький номер газети.

– До слова, про регуляр-
ність доставки. Все ще є 
нарікання з боку перед-
платників щодо цього.

– Так, у нас свого 
часу були певні пробле
ми, які передовсім були 
пов’язані з тим, що час
тина поштових відділень 
у суботу має вихідний. 
Нині це питання внормо
ване, тож сподіваюсь, що 
скарг читачів значно по
меншає.

Коли ж хтось воліє ви
словити своє ставлен
ня до роботи пошти, по
скаржитись чи надати 
пропозиції з поліпшення 
обслуговування, то рада 
буду всіх почути під час 
своїх прямих телефонів, 
які проводжу щопонеділ
ка з 14 до 15 години за те
лефоном 923040.

Дзвоніть, поспілкує
мось. Обіцяю, що в разі 
якихось негараздів заходи 
будуть вжиті невідкладно. 
З цим у нас нині суворо, 
адже клієнт, як мовиться, 
завжди правий.

Едуард БІЛИК.

Тетяна Черненко.

g Лікнеп для літніх

Щоб не стати жертвою шахраїв
Напередодні відзначення Дня ветерана та 
Міжнародного дня людей похилого віку у 
територіальному центрі соціального обслуго
вування (надання соціальних послуг) Довгин
цівського району відбулось свято… Першого 
дзвоника. 

Так, так, не дивуйтесь. В 
установі ввели нову соці
альнопедагогічну послугу, 
яка допоможе літнім людям 
оволодіти знаннями і нави
чками, необхідними у по
всякденному житті. Пер
ший урок провела директор 
територіального центру Те
тяна Бунєва. Група розгля
дала положення Закону про 
соціальні послуги, Постано
ву Кабміну щодо діяльності 
терцентрів.

– На жаль, люди старшо
го віку нерідко стають ошу
каними, потрапляють до лап 
шахраїв, – коментує Тетяна 
Прокопівна. – Аби запобіг
ти такому прикрому досві
ду, при терцентрах відкри
ваються соціальноправові 
факультети, які дадуть мож
ливість підготувати людей з 

правових питань. Лекції чи
татимуть спеціалісти Пен
сійного фонду, представни
ки органів місцевого само
врядування, фахівці управ
ління праці і соціального за
хисту населення, нотаріуси, 
юристи, банківські праців
ники. Ми плануємо запро
шувати їх на принципах до
бровільності і благодійності. 
Будуть і практичні заняття. 
Залучимо до занять людей, 
які вже стикалися з неправо
мірними ситуаціями і отри
мали негативний досвід. 
Проаналізуємо ці випадки і 
дамо відповідні поради.

Заняття відбуватимуться 
щовівторка, протягом усьо
го навчального року. У на
вчальних планах факульте
ту – закони про пенсійне за
безпечення, оформлення і 

надання субсидій, указ про 
виплату Ощадбанком за
ощаджень населення тощо. 
Фахівці територіального 
центру запрошують бажа
ючих прилучитись до юри
дичного лікнепу. У разі над
ходження великої кількості 
заявок, буде набрано додат
кову групу. Заняття відбу
ваються у приміщенні Дов
гинцівського райвиконкому 
по вул. Дніпропетровське 
шосе, 16. Звертайтесь за тел. 
7148 41.

Тетяна ДРЄЄВА.

g Вибори2012
ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ

28 жовтня 2012 року
окружна виборча комісія

одномандатного виборчого округу № 31
Дніпропетровська область

Постанова
 м. Кривий Ріг

« 03 » жовтня 2012 року 16 год. 20 хв.                             № 20
Про зміни в складі дільничних виборчих  

комісій з виборів народних депутатів України 
28 жовтня 2012 року

 Розглянувши подання суб’єктів подання кандидатур до 
складу дільничних виборчих комісій з виборів народних 
депутатів України 28 жовтня 2012 року про заміну членів 
дільничних виборчих комісій, відповідно до частини тре-
тьої, четвертої статті 3, статті 28, пункту 1,19 частини дру-
гої статті 31, керуючись частиною чотирнадцятою статті 33, 
пунктом 2 частини третьої, частиною п’ятою, десятою стат-
ті 38 Закону України «Про вибори народних депутатів Укра-
їни» та Постановою ЦВК від 30.08.2012 р. № 667, окружна 
виборча комісія постановляє:

1. Внести зміни до складу дільничних виборчих комісій 
з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року, 
утворених відповідно до постанови окружної виборчої ко-
місії ОВО №31 від 25 вересня 2012 року № 10 «Про утворен-
ня дільничних виборчих комісій з виборів народних депу-
татів України 28 жовтня 2012 року», згідно з додатком.

2. Направити цю постанову з відповідними додатка-
ми дільничним виборчим комісіям одномандатного ви-
борчого округу №31, суб’єктам подання кандидатур та 
опублікувати її в газеті «Червоний гірник» у п’ятиденний 
строк від дня її прийняття.

3. Цю постанову направити Центральній виборчій ко-
місії.

Голова окружної виборчої комісії Л. Філевич.
Секретар окружної виборчої комісії А. Поддубняк.

З повним текстом постанови можна ознайоми-
тись на сайті Жовтневого райвиконкому за адре-
сою: www.zhrrkrog.dp.ua та в окружній виборчій 
комісії ОВО №31.
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Духовне

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
 Довгинцівський район 

З нагоди  
Дня ветерана

З нагоди Дня ветерана та Між-
народного дня людей похилого 
віку до комунальної установи 
«Територіальний центр соціаль-
ного обслуговування (надання 
соціальних послуг) у Довгинців-
ському районі» були запрошені 
ветерани, які перебувають на 
обслуговуванні у відділенні соці-
альної допомоги.

Для них було організовано кон-
цертну програму за участю міського 
комунального закладу культури «На-
родний дім», танцювального колек-
тиву «Успіх», учасника телевізійного 
проекту «Майдан’s-2012», та благо-
дійний обід за рахунок спонсорських 
надходжень і за сприяння депутата 
районної ради Т. Бунєвої.

На заходах були присутні депутат 
обласної ради Ю. Любоненко, голова 
Довгинцівської районної в місті ради 
І. Колесник та інші гості, які привітали 
ветеранів.

Вище й швидше
На базі комунального поза-

шкільного навчального закладу 
«Станція юних техніків Довгин-
цівського району», а також серед 
шанувальників повітряних змі-
їв, відбулися обласні регіональні 
змагання з автомодельного спор-
ту.

В автомодельному спорті (радіоке-
ровані моделі) довгинцівці проявили 
свій бійцівський характер, і дві коман-
ди цього закладу, які взяли участь у 
змаганнях, вибороли перше й третє 
загальнокомандні місця. Також хлопці 
проявили себе непогано і в особистих 
змаганнях, чим порадували керівни-
ка автомодельного гуртка Тетяну Ко-
сарєву.

У змаганнях з повітряних зміїв І 
командне місце також за КПНЗ «СЮТ 
Довгинцівського району». Підготував 
команду до змагань керівник гуртка 
«Повітряні змії» Олег Сільченко.

Консультації  
для підприємців

У п’ятницю, 12 жовтня, об 11.00 
в залі засідань виконкому До-
вгинцівської районної у місті ради 
відбудеться освітній семінар для 
суб’єктів господарювання міста 
щодо актуальних питань ведення 
бізнесу у поточному році. 

Бажаючі взяти участь у цьому захо-
ді матимуть змогу одержати відповіді 
та фахові роз’яснення з питань подат-
кового й трудового законодавства, со-
ціального страхування тощо.

Вхід  вільний.

Темрява –  
тимчасова

Криворізькі міські електроме-
режі продовжують роботи з ре-
конструкції мереж. 

Внаслідок цього з 15 до 19 жовтня 
можливе тимчасове припинення по-
дачі електроенергії на вулицях Се-
рафимовича, Старих більшовиків, 
Володимирівській та прилеглих. Енер-
гетики вибачаються за тимчасові не-
зручності й запевняють, що припи-
нення енергопостачання може бути 
тільки в робочий час з 9 до 17 години, 
з відновленням напруги надвечір.

Едуард Білик.

g Оголошення

Воскресная школа для детей
На минувшей неделе 
открылась Воскре-
сная школа при Храме 
Предтечи и крестите-
ля господнего иоанна. 
В комнатах новой 
школы Архиепископ 
криворожский и 
Никопольский Ефрем 
провел обряд освя-
щения. На событии 
присутствовало много 
гостей.

– Открытие духовного 
центра стало возможным 
благодаря помощи замести-
теля городского головы Кон-
стантина Павлова, а также 
депутатов городского совета, 
которым Господь положил на 
сердце еще одно попечение 
по нашему молодому поколе-
нию, их воспитанию в вере, 
благочестии, добре и мире, 
– сказал Архиепископ Еф-
рем. – Эту прекрасную шко-
лу будут посещать маленькие 
жители многочисленного 
микрорайона. Отец-настоя-
тель протоиерей Николай и 
преподаватели уже сегодня 
посеют доброе семя в пре-
красную почву – чистые не-

винные души наших детей.
За активную поддержку в 

организации, строительстве 
и обустройстве храма влады-
ка Ефрем вручил благосло-
венные грамоты. После чего 
все гости и приглашенные 
побывали в классах воскре-
сной школы, где их привет-
ствовали ученики.

– Отныне Храм Иоанна 
Крестителя получает еще одну 
возможность нести духовные 

знания, – отметил первый за-
меститель городского головы 
Константин Павлов. – В этой 
воскресной школе дети изучат 
библейскую историю, Закон 
Божий и духовно-церковный 
язык. Кроме этого мудрые 
наставники школы откроют 
сокровенные духовные цен-
ности своим ученикам, а это 
любовь к родной земле, ее свя-
тыням, любовь и уважение к 
родителям.

Светлана РОМАНЕНкО.

g Музика

Магія цифр у звуках «Генія місця»

На два міста і сім днів розтягнувся фестиваль «Геній 
місця», присвячений трьом музичним ювілеям 
– 130-літтю кароля Шимановського, 140-річчю 
Олександра Скрябіна і 150-літтю клода Дебюссі. Цю 
магію цифр у витончених звуках криворіжці слуха-
ли протягом трьох днів – з п’ятниці по неділю фести-
валь тривав у нашому місті. 

У нашому місті фестиваль 
відбувся у стінах Криворізького 
обласного музичного училища.

– У Кривого Рогу величезне 
філармонійне минуле, хоча не 

всі криворіжці про це знають, 
– говорить автор ідеї фестива-
лю, доцент Санкт-Петербурзької 
академії театрального мистецтва 
Костянтин Учитель. – Сюди при-
їжджали великі музиканти без 
усіляких камерних вечорів.  Це 
місце – човнова станція – має 
величезну історію. Назва фес-
тивалю «Геній місця» зовсім не 
означає, що ми привезли до вас 
якихось геніїв. Абсолютно ні. 
«Геній місця» – це римський ви-
раз, яким історик Микола Анци-
феров означив  душу міста або 
села. Її треба відчути. Кривий 
Ріг однозначно має свою душу, 
пов’язану з його історією.

Виступили на криворізькій 
сцені лауреат І премії Скря-
біна в Москві та конкурсу в 
Бремені Петро Лаул, лауреат 
І премії конкурсу Шиманов-

ського Павло Райкерус. Літера-
турно-музичний симбіоз пред-
ставила і учениця  середньої 
спеціальної музичної школи 
Санкт-Петербурзької консерва-
торії Наталія Учитель. 

 – Для мене це  великий трамп-
лін у кар’єрі – гратиму перший 
сольний концерт. Я граю на 
фестивалі твори Рахманінова, 
Скрябіна, а також читаю «Охран-
ную грамоту» Пастернака, це 
своєрідний спектакль, – гово-
рить Наталя. – Це є приклад того, 
як на мене вплинула моя родина, 
адже тато більше літератор, ніж 
музикант, а мама – музикозна-
вець, але при цьому вони обидва 
– виконавці. Музика для мене – 
це те, що супроводжує все жит-
тя. Не уявляю, як люди можуть 
жити без музики. Тривалий час 
я була переконана, що всі діти 
займаються музикою щодня,  і 
тільки декілька років тому мені 
пояснили, що це не так.

Останні акорди «Генія міс-
ця» відзвучали ще в неділю, а з 
понеділка і до п’ятниці насоло-
джуватимуться фестивальною 
програмою кіровоградці.

Анна РОДіЧкіНА. Фото Олександра ПОРТНЯГіНА. 

 Костянтин Учитель.

g Візит письменника

Познайомилися  
з книгою  
про українського 
героя

Минулого тижня на зустріч з ма-
ленькими криворізькими читачами 
приїздила письменниця Марія Бой-
чук. Не вперше дитячі бібліотеки зу-
стрічають у своїх стінах гостей: з Києва 
раніше вже приїздив Іван Андрусяк, 
з Москви – Володимир Алейников. На 
цей раз у стінах бібліотеки-філії №2 
відбулося тепле знайомство дітлахів з 
книгою «Лицар гуманізму». Письмен-
ниця присвятила її Миклусі-Маклаю.

«Плекаю надію на те, що книжка надих-
не вас на власний, нехай невеликий, проте 
подвиг – перемогти самого себе, – звер-
нулася пані Марія до дітей. – Адже знан-
ня, що в цьому світі ніщо не минає без-
слідно, окрилює».

Частина цієї книги вперше була опу-
блікована в газеті «День» у 2005 році. На 
цю літературну працю її надихнув проект 
«Українці у світі», який розпочався декіль-
ка років тому і мав за мету збереження 
пам'яті про видатних людей, чиє коріння 
належить українській землі. І Миклухо-
Маклай – саме та людина, про яку треба 
знати не тільки українцям, а й людям у 
всьому світі. Адже видатний учений, чиї 
наукові інтереси торкаються багатьох га-
лузей людських знань: етнографії, філо-
софії, біології та географії, був нащадком 
легендарних запорозьких козаків.

Анна РОДіЧкіНА.
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ДЕНЬ  ЗА  ДНЕМ:
Дзержинський р-н

Юрій ПЕЙСАХОВИЧ: 

«Приїжджаю в Кривий Ріг,  
як додому…»
Колись під час зустрічі з класиком української 
радянської літератури Михайлом Стельмахом у 
редакції броварської міськрайонної газети «Нове 
життя» ми назвали його своїм земляком. Вважали, 
що мали на те право, бо наприкінці 30-х років Михай-
ло Панасович тривалий час працював у Літківській 
середній школі Броварського району, яку через по-
над чверть століття закінчувала і я. Саме в «Новому 
житті» в 1939 р. у рубриці «Погода» був уперше  
надрукований його ліричний вірш «Дощ». 

– Ні-ні, я не ваш земляк, – емо-
ційно заперечив нам тоді у від-
повідь відомий письменник, – я 
тільки вчителював у ваших кра-
ях…

Юрій Пейсахович, який на ко-
ротких п’ять днів завітав нині в 
гості до нашого міста  з Санкт-
Петербурга, стверджує, що вва-
жав і досі вважає криворіжців 
своїми земляками, хоча життя 
носило його по колишньому Со-
юзу. У 1979 році він приїхав до 
Кривого Рогу з Туркменії. І май-
же два десятиліття працював у 
криворізьких органах міліції. 
Коли сталася аварія на Чорно-
бильській АЕС,  Юрій Григо-
рович  був серед перших її лік-
відаторів. Згодом це все важко 
позначилося на його здоров’ї,  
обернулося інвалідністю. Інший 
би на його місці впав у депресію, 
а   він знайшов собі нове занят-
тя, яке кардинально змінило його 
життя. Юрій Пейсахович став лі-
тератором. Згадує, що вірші по-
чав писати ще в 9-му класі (хто з 
нас у цю пору не мережить папір 
поетичними рядками!). Навіть 
створив саморобну книжечку під 
назвою «Разрешите мальчишке», 
переповнену першими юначими 
почуттями. Проте, подорослі-
шавши,  він обрав фах правоохо-
ронця, працював міліціонером 
на Балтійському вокзалі Санкт-
Петербурга. Коли ж довелося об-
лишити службу по інвалідності, 
Юрій Пейсахович повернувся 
знову в місто своєї юності. А про-
те зв’язки з Кривим Рогом у ньо-
го не переривалися ніколи.

 З вдячністю згадував, що саме 
«Червоний гірник» свого часу 
першим надрукував його вірші. 
Тут, у Кривому Розі, побачи-
ла світ  перша книжка його по-

езій.  За нею почали  виходити 
й інші книжки цього плодови-
того автора. Серед них, зокрема, 
правдива документальна опо-
відь про те, що насправді відбу-
валося  в Чорнобилі, починаючи 
з квітня 1986 року. Тут, у Крив-
басі, Юрій Пейсахович вступив 
до Асоціації українських пись-
менників. Книги Юрія Пейса-
ховича нині є у фондах Націо-
нальної бібліотеки України ім.  
В.І. Вернадського. Відтоді з-під 
його пера вийшло 30 книг поезії 
та прози.  Каже, що вже от-от на 
виході й 31-а. А приїздив він до 
нашого міста на запрошення, як 
не дивно, апостолівських літера-
торів, з якими Юрій Пейсахович 
дружить давно.

Востаннє Юрій Пейсахович 
гостював у Кривому Розі три 
роки тому – і тоді відбулося 17 
його творчих зустрічей з читача-
ми міських бібліотек, до яких він 
люб’язно передавав і свої книж-
ки. Та найповніше зібрання книг 
Юрія Григоровича  знаходиться 
в бібліотеці №7, що на Піонері,  
– саме в цьому районі і поблизу 
цієї бібліотеки він жив у криво-
різький період свого життя. У 
нинішній приїзд  він зустрівся з 
творчою інтелігенцією в Тернів-
ському філіалі  міського істори-
ко-краєзнавчого музею.

– Я завжди буду вдячний Кри-
вому Рогу за ту моральну під-
тримку, яку я постійно відчу-
вав, – говорив Юрій Пейсахович. 
– Коли мої «Записки ликвида-
тора» відмовлялися  видавати, 
журналіст «Червоного гірника» 
Володимир Бухтіяров знаходив 
можливість публікувати уривки 
з них, написав дуже теплий від-
гук. До речі, згодом я передав ру-
копис книжки на Захід, де вона 

вийшла 130-тисяч-
ним тиражем. Згодом 
вона вийшла і в Росії. 
А в 1994 році мої «Запис-
ки ликвидатора» були удостоєні 
відзнаки президента Росії  Бори-
са Єльцина. Таку ж відзнаку для 
чорнобильців за президентства 
Леоніда Кучми згодом затверди-
ли й в Україні.

Тим часом, повернувшись 
з Кривого Рогу до  Санкт-
Петербурга, я став членом ре-
гіональної спілки російського 
Союзу «Чорнобиль», яка веде 
активну громадську діяльність.  
Хоча від часу, коли сталася аварія 
на ЧАЕС, минуло понад чверть 
століття, однак і досі не сказана 
вся правда про неї. З докумен-
тальних джерел ми встановили, 
що через Чорнобиль пройшло 
2,5 млн. ліквідаторів з усього ко-
лишнього Радянського Союзу. 
На сьогодні немає серед живих 
півтора мільйона чоловік.  Пло-
ща ураження  радіацією сягає 43 
тис. кв. км і простягається по ба-
гатьох областях Росії, не кажучи 
вже про Білорусію і Україну.  Те, 
що сьогодні в Прип’ять за вели-
кі гроші возять на екскурсію ту-
ристів, є неприпустимим, бо ра-
діоактивний фон біля станції і 
досі залишається надто високим. 
У Санкт-Петербурзі є школа з 
поглибленим вивченням япон-
ської мови (школярі вивчають її з 
2-го класу), яка практикує обмін 
учнями з однією зі шкіл м. Нага-
сакі. Звідти наші діти привезли 
багато матеріалів про трагедію 
Хіросіми і Нагасакі 1945 року. 
Ми мали змогу порівняти деякі 
показники з чорнобильськими, 
щоб зрозуміти масштаби того, 
що насправді з нами всіма стало-
ся. У цій школі ми створили му-
зей, де зібрано матеріали по На-
гасакі і Чорнобилю.  

Другий вектор моєї діяльнос-
ті – це літературна робота.  Піс-
ля розпаду Спілки письменників 
СРСР утворилась міжрегіональ-
на Спілка письменників Росії. 
Нею спочатку  керував Сергій 
Михалков, з яким несподіва-
но перетнулася моя літературна 
доля. Він був своєрідною люди-

ною: міг піднести на небувалу ви-
соту нікому не відомого  автора, 
а міг одним розчерком пера, як 
кажуть, знищити вже відомого. У 
2009 р. готувалася до  друку моя 
чергова книга поезій «Открой, 
мужчина, женщину свою». Через 
моїх друзів її рукопис потрапив 
до рук Сергія Михалкова – він 
тоді вже хворів, лежав у лікарні. 
Можливо, через те, що мав вдо-
сталь вільного часу, він прочитав 
мій  рукопис, дав дуже схвальну 
відповідь на нього і рекоменду-
вав мене до вступу до Спілки 
письменників Росії – нею тепер 
керує Юрій Бондарєв. Тож мій 
письменницький квиток підпи-
саний саме Сергієм Михалковим. 
А той його особистий Диплом, 
який він мені передав, бережу як 
дорогу реліквію.

У грудні 2013 року будемо 
також відзначати 10-річчя ді-
яльності відродженої Ака-
демії російської словеснос-
ті та витончених мистецтв ім.  
Г. Р. Державіна, заснованої ще 
при Катерині ІІ Катериною Ро-
манівною Дашковою. Пишаюсь 
тим, що є дійсним членом цієї 
Академії – вона веде велику про-
світницьку, культурологічну ро-
боту.  Беру участь у міжнародних 
поетичних конкурсах і нерідко 
стаю їх переможцем. А відтак 
можу сказати, що я продовжую 
жити активним життям. Тож, 
якщо доля посилає вам надто ве-
ликі випробування, спробуйте 
подивитися на них не як на кі-
нець усьому, а як на початок чо-
гось нового, ще цікавішого у ва-
шому житті. 

Гадаю, ці слова нашого земляка 
Юрія Пейсаховича варто взяти 
на озброєння, щоб ніколи, ні за 
яких обставин не впадати у від-
чай.

______________________________________________________________________________________________ Мотрона ПАНОВА. 

Нашого цвіту по всьому світу

Криворіжці в Карелії
У жовтні  2012 року святкує своє 30-річчя ВАТ «Карельський обкотиш», а наступного року 

виповниться 30 років місту Костомукша, яке на початку 80-х років минулого століття виросло 
навколо новозбудованого гірничо-збагачувального комбінату.  Якщо споруджували це під-
приємство фінські будівельники, то виробничі потужності запускали в роботу криворізькі 
спеціалісти гірничорудної, гірничо-збагачувальної справи. 

Першим генеральним директором Костомукш-
ського ГЗК був Ігор Гетало, головним інженером 
– Віктор Онишко,  головним енергетиком – Ві-
ктор Єрмолаєв, усі вихідці з Кривого Рогу.  З Укра-
їни родом і перший міський голова Костомукші 
Микола Бігун – зараз він очолює відділ розвитку 
території адміністрації Костомукшського місько-
го округу. І зараз трудяться у ВАТ «Карельський 
обкотиш» колишні працівники Південного ГЗК 
Кривого Рогу  Людмила та Микола Давидови. 
Тож і не дивно, що з часом чисельна українська 
діаспора Костомукші набула статусу національ-
но-культурної автономії. Живучи в Карелії, ми 
зберігаємо свою національну ідентичність, свої 

народні традиції, проводимо творчі фестивалі, 
ведемо активну громадську роботу. Як відомого 
баяніста знають у Костомукші криворіжця  Мико-
лу Гомілка. Колишній начальник ЦПП комбінату 
Онисим Плустий нині незамінна людина в раді 
ветеранів ВАТ «Карельський обкотиш». Марія 
Рибакова бере участь у випуску православної 
газети «Неугасимая лампада». Прославляють 
Костомукшу й інші криворіжці: директор СШ ім. 
О.С. Пушкіна Лариса Молчанова, директор гімна-
зії Людмила Осипенко,  талановита співачка На-
талія Починюк. Активну громадську роботу веде 
депутат Костомукшського міського округу Ми-
хайло Раснер. Справу батьків уже  продовжують 

діти, які народилися і виросли в Костомукші, але 
пам’ятають про своє криворізьке коріння.

Сьогодні Костомукша є процвітаючим містом 
з динамічним розвитком. Незважаючи на те, що 
домінуючою є гірничодобувна та гірничо-збага-
чувальна промисловість, у місті дуже бережно 
ставляться до природи, велика увага приділяється 
проблемам екології. Місто чисте, зелене, красиве.  
Костомукша має побратимські зв’язки з фінським 
містом Кухмо та шведським Робертсфорсом. На-
певне, було б справедливо, якби й Кривий Ріг став 
побратимом Костомукші, тому що криворіжці 
дуже багато зробили для її становлення як міста. 
Живучи за тисячі кілометрів від рідної землі, ми 
б хотіли в такий спосіб зробити її ближчою до нас. 
Адже наші зв’язки переплітаються й нині. Свого 
часу, коли ВАТ «Карельський обкотиш» увійшов до 
холдингу «Северсталь», його генеральним дирек-
тором був Артем Поляков, який нині очолює ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг».

________________________________________________________________________________________________ Аза ЛОЗОВСЬКА.

Новий дитячий 
майданчик

Минулого тижня з ініціативи 
депутата облради, Почесного 
громадянина Кривого Рогу Вя-
чеслава Задорожного по вулиці 
Лесі Українки, на межі Дзержин-
ського та Центрально-Міського 
районів, відбулося відкриття 
дитячого майданчика. 

Це перше дитяче містечко в Кри-
вому Розі, відкрите в приватному 
секторі.

У зверненні до присутніх Вячес-
лав Задорожний підкреслив важ-
ливість відкриття ігрового майдан-
чика саме в приватному секторі. 
«Буквально два тижні тому ми від-
кривали дитячий майданчик – кра-
сиву зону відпочинку по вулиці Косі-
ора, теж у Дзержинському районі, і 
я подумав, як добре, що такі дитячі 
містечка з’являються скрізь у нашо-
му місті. А з’являються майданчики 
лише завдяки ініціативі мешканців 
цих будинків». Також депутат обл-
ради висловив упевненість у тому, 
що такі майданчики повинні бути 
скрізь. Адже це продовження по-
стійної роботи з реалізації масштаб-
ної програми, мета якої – зробити 
наше місто комфортним для актив-
ного дитячого відпочинку.

Чи безпечно  
у підрядників?

Чи задумуються над цим пи-
танням в організаціях, які на-
ймають їх для роботи? Навряд 
чи, а дарма. 

Держінспекція нагляду в мета-
лургії Криворізького теруправління 
Держгірпромнагляду провела пла-
нову перевірку дотримання вимог 
законодавчих та нормативно-пра-
вових актів з охорони праці та про-
мислової безпеки при виконанні 
капремонту доменної печі №8 до-
менного цеху №1 ПАТ «АрселорМіт-
тал Кривий Ріг», який виконується 
підрядними організаціями.

Як повідомили в прес-службі 
теруправління, через виявлені 
порушення до адміністративної 
відповідальності притягнуто 4 по-
садові особи. А також заборонено 
експлуатацію саморобних електро-
дотримачів та монтажних поясів, на 
яких відсутня бирка проходження 
періодичного випробування статич-
ним навантаженням. Від виконання 
робіт відсторонені стропальники та 
машиніст крана, які не ознайомлені 
з безпечними методами стропуван-
ня, обв’язки вантажів; монтажника, 
який не пройшов щорічне спецнав-
чання і перевірку знань з охорони 
праці; 3 слюсарів-ремонтників, які 
не мають посвідчення на роботи, 
що виконуються на висоті.

Досвід  
та завзяття

Вік завзяттю не завада. Це 
підтверджують наші ветерани, 
в своїй активності стаючи при-
кладом для молодих людей. 

З нагоди Міжнародного дня лю-
дей похилого віку та Дня ветерана у 
районному територіальному центрі 
пройшла святкова програма для 
пенсіонерів, які перебувають на об-
слуговуванні в установі.

За підтримки профспілкового 
комітету металургійного гіганта 
відбулися урочистості і в Палаці 
культури металургів. У них взяв 
участь голова Дзержинської рай-
ради Сергій Степанюк. Активісти 
ветеранського руху отримали По-
чесні грамоти обласного та місько-
го рівнів.

Володимир СКІДАНОВ.
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Назар ЧИРКА, директор міського академічного театру драми 
та музичної комедії імені Тараса Шевченка:

– Другий етап ремонту полягає не тільки в тому, щоб зробити зовнішню «кар-
тинку». Буде, звичайно, оновлено фасад, та головне, що в театрі не залишиться 
жодного невідремонтованого квадратного метра: ремонтуються і вбиральні, і гри-
мерки, і театральний буфет, адміністративні приміщення і гардероб. Триває ре-
монт холу, першого і другого поверхів. Облаштують внутрішні приміщення. Буде 
зроблено систему вентиляції і кондиціювання, змінено систему опалення. Для 
творчих працівників приємно те, що повністю оновиться обладнання – акустика, 
мікрофони тощо. Відтепер зможемо прийняти зірок будь-якої величини, а найго-
ловніше – вийдемо на новий рівень «підзвучування» акторів.

На театральній кухні  
готують дві прем’єри
Комедія ситуацій і балетна казка – ці нові вистави, над якими ще не за
кінчено творчий процес, будуть цікавими і «молодими».

– Ось це твоє «абсолютно», воно повинно 
народитися! – активно жестикулюючи, по
яснює режисер. Майже одразу, витримав
ши непомітну паузу, актори знову почина
ють грати.

– …І ви не бачили нас тут, – коротко про
мовляє репліку героїня Марії 
Фішелевич, Жаклін. Гнучкій і 
пластичній актрисі це фран
цузьке ім’я пасує як нікому.

– Тобто зовсім? – далі реплі
ка служниці Анни, роль якої 
виконує Катерина Зінченко.

– Зовсім! Абсолютно! – 
протягує Жаклін.

Прем’єра вистави «Ох уж 
эта Анна» в міському акаде
мічному театрі драми та му
зичної комедії імені Тараса 
Шевченка, очевидно, має всі 
шанси стати родзинкою теа
трального сезону. Репетицію 
прем’єри підглянув «ЧГ».

Виконавиця головної ролі – 
юна Катя поки що явно в по
шуку своєї героїні. Хоча ак
тори зауважують: цей твор
чий пошук не припиняється 
навіть після виходу вистави в 
світ. «За кожен спектакль, на
віть якщо граєш його енний 
раз, хоч трішки, але треба ви
рости», – говорить Катерина 
Зінченко.

Коли оновлений театр від
криє свої двері і розпочне 81й 
творчий сезон, поки що невідомо: тривають 
ремонтні роботи. Однак тут готують нові 
вистави. Крім спектаклю за сюжетом фран
цузького драматурга Камолетті, криворізь
ка публіка побачить ще й прем’єру балет
ної казки «Тараканище». Це велике полот
но, в якому зайняті і балет, і оркестр. Всього 
в ньому бере участь 52 людини. Тут зайнята 
майже вся трупа. Примітно, що в обох із них 
по максимуму задіяний молодіжний склад 
акторів.

– У нас кадрова політика театру акцентова
на на омолодження колективу, – пояснює ди
ректор Назар Чирка. – Ми повинні підготу
вати гідну заміну тим метрам, які у нас нині 

працюють. Молодь має в кого вчитися. Зараз 
у нашому театрі працює більше двадцяти мо
лодих акторів. Це стосується творчої складо
вої, а в технічних цехах то й взагалі молодь за
ймає більше вісімдесяти відсотків. У нас мо
лоді бутафори, художники, швачки... І, треба 

сказати, це спрацьовує на ко
ристь театру. Вони мислять 
поновому, це генератори но
вих рішень та ідей. Після при
своєння нашому театру зван
ня академічного тут стало 
престижніше працювати. Зо
всім недавно до нас прийшла 
Юлія Тинна, випускниця кон
серваторії, солісткавокаліст
ка. Зараз ведемо перемовини 
з двома молодими акторами 
з Росії – теж солістамивока
лістами. По героїнях ми ситу
ацію вже вирівняли, а хлопці
герої з хорошим голосом поки 
що в дефіциті. Та до кінця ре
монту питання вирішимо.

Минулого, ювілейного для 
театру творчого сезону ви
йшла вистава за твором Олек
сандра Олеся «Ніч на полони
ні», красиве поетичне полот
но. Цікаво, що там фактично 
абсолютна більшість ролей, за 
винятком декількох, віддана 
молодому складу трупи.

– Молодь більш техніч
но мислить, – вважає Андрій 
Івасіх, який у «Ночі» грає мо

лодого легеня. – Кожне покоління має своє 
бачення театру. Ті, що сьогодні зовсім юні, з 
самого дитинства граючись з комп’ютерами, 
сприймають якісь технічні ефекти простіше, 
ніж ми. Що вже й казати про старше поко
ління. Хоча сьогодні на телебаченні вже не 
видно ні кінця ні краю цим шоу. Але факт за
лишається фактом: театр поступово заража
ється цим шоу, йому просто необхідно три
мати руку на пульсі цієї моди, не забуваючи, 
однак, що це всетаки театр.

Чому й навіщо
– У нашої театральної молоді є величезний 

потенціал, який треба розкривати, – визнає 

режисер спектаклю «Ох уж эта Анна» Ми
хайло Мельников. – Гадаю, що глядач буде 
радий побачити нову постановку. У цій п’єсі 
мене привабило те, що це не просто коме
дія заради комедії. Там є мудре зерно. Незва
жаючи на те, що в театрі тривають ремонт
ні роботи, актори продовжують працювати 
на майданчиках міста. З дитячими вистава
ми «Весела трійка та сірий вовк», «Мауглі», 
«День народження кота Лео польда» та сер
йозною драмою «Ніч на полонині» вони їз
дять до школярів Інгулецького, Жовтнево
го, Тернівського районів. Тим часом трива
ють репетиції...

– Це твоє «зовсім» повинно бути яскра
вим! – не вгамовується режисер, звертаю
чись по черзі то до Анни, то до Жаклін. – 
Тоді в тебе і народиться ось це «абсолютно»! 
І аж тоді, природно, рука потягнеться до су
мочки. Чому ти раніше не дала їй гроші?

– Чекала, поки це зробить він? – пробує 
«вгадати» Жаклін.

– Чекала! Він же ділова людина, він пре
красно розуміє, що можна відкупитись!

Шукати в кожній фразі «чому» й «навіщо» 
– звичайна річ на репетиції. Треба знати, з 
яких причин герой вчинив саме так – подав 
руку чи не подав, завалився на диван, зрадів 
чи образився.

– Друзі чи знайомі іноді після вистави 
мене запитують: чому ти зробив так чи інак
ше? Ось так іноді й помічаєш: щось «не до
тиснув», а до того, здавалося, зіграв ідеаль
но, – визнає актор Артем Короленко.

Тож доки за лаштунками театральних 
справ майстри з’ясовують свої «чому й на
віщо», ми з нетерпінням чекаємо початку 
нового творчого сезону. Він обіцяє бути ці
кавим.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Ц.Міський район

Кривбас мистецький

Шана  
за багаторічну 
працю

Минулого тижня у Палаці 
дитячої та юнацької творчості 
Центрально-Міського району 
відбулося свято Трудової сла-
ви, приурочене до Дня вете-
рана та Міжнародного дня лю-
дей похилого віку. 

Вперше у районі на такому ви-
сокому рівні вшановували вете-
ранів праці, які свої трудові звер-
шення присвятили розвитку ра-
йону та міста. Зі словами вдяч-
ності до старшого покоління звер-
нувся перший заступник голови 
облдержадміністрації В’ячеслав 
Задорожний. Він відзначив, що 
наступність поколінь забезпе-
чує зв’язок життєвого досвіду та 
енергії юності і вручив ветеранам 
обласні відзнаки.

Wi-Fi посеред 
паркового  
ландшафту

Усі мешканці району та його 
гості мають можливість спо-
стерігати за змінами, що відбу-
ваються у парку культури і від-
починку ім. Газети «Правда». 

Останнім часом приємною но-
вацією для молоді стала можли-
вість користуватися безпровід-
ним доступом до мережі Інтер-
нет. Усі бажаючі зможуть не лише 
милуватися красою природно-
го крає виду, а й за потребою пра-
цювати. Wi-Fi на території парку 
встановлено Благодійним фон-
дом «Громадська ініціатива меш-
канців Кривбасу».

Пофестивалимо 
разом!

У будь-яку пору року Кривий 
Ріг вирує емоціями й новими 
відкриттями. 

Торік у намисто культурних по-
дій додалася ще одна перлина 
– міський фестиваль національ-
но-культурних товариств Кри-
вого Рогу «Єдина родина – моя 
Україна». Цьогоріч cвяткове дій-
ство розгорнеться 21 жовтня на 
пр. Карла Маркса, біля театру дра-
ми та музичної комедії ім. Тара-
са Шевченка. Розпочнеться свя-
то урочистою ходою колективів 
української, вірменської, росій-
ської, азербайджанської, єврей-
ської, грузинської та інших націо-
нальностей.

Учасники фестивалю – пред-
ставники десяти національно-
культурних громад Кривого Рогу та 
запрошених до міста колективів – 
запропонують до вашої уваги ви-
ставку виробів декоративно-ужит-
кового, образотворчого мистецтв, 
національних костюмів. Звісно, не 
обійдеться й без смакування оригі-
нальними стравами національних 
кухонь. Родзинкою свята стануть 
концертні виступи етнічних колек-
тивів і танцювально-розважаль-
на програма. Організатори дійства 
– управління культури й туризму 
виконкому міськради та виконком 
Центрально-Міської райради – 
сподіваються, що інтернаціональ-
ний фестиваль сприятиме збере-
женню самобутніх культур різних 
народів і викличе інтерес криво-
різької публіки.

Тетяна ДРЄЄВА.
Анна РОДІЧКІНА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

g За лаштунками

Маша Фішелевич і Катя Зінченко: 
«Абсолют-но!»

Режисер Михайло Мельников 
проводить репетицію.

«Весела трійка  
та сірий вовк».
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Інгулецький район

Особистості

Людмила  
Хорькова –  
лауреат!

У столиці на церемонії на-
городження переможців осві-
тянського Всеукраїнського 
конкурсу «Директор ХХІ століт-
тя» в номінації «Організаційна 
культура школи» диплом лау-
реата вручено директору Кри-
ворізької загальноосвітньої 
школи №114 Людмилі Хорь-
ковій. 

За підсумками престижно-
го форуму видано фоліант, окре-
мий розділ якого присвячено інгу-
лецьким педагогам.

Мандри  
збагачують 
душу

З ініціативи міської влади 
у навчальних закладах впро-
ваджується програма «Пізнай 
свою країну». 

Мета – популяризація знань 
про Батьківщину, історію, геогра-
фію. Колектив школи №114 ство-
рив добру традицію: навесні та 
восени влаштовувати далекі по-
дорожі. У травні учні відвідали 
острів Хортиця, а минулого тиж-
ня вирушили маршрутом, який 
тісно пов’язаний з національно-
визвольним повстанням Коліїв-
щина. Криворізьке бюро мандрі-
вок та екскурсій допомогло від-
відати у Чигирині музей і рези-
денцію Богдана Хмельницького, 
Замкову гору, в Суботові – Іллін-
ську церкву, середньовічний за-
мок, пам’ятку «Три криниці». Далі 
було легендарне урочище Холод-
ний Яр, тисячолітній дуб Макси-
ма Залізняка, Мотронинський мо-
настир. Враження від зустрічі з 
видатною минувшиною ще довго 
переповнюватимуть душі.

Профтех-
спартакіадці

У Дніпропетровську пройшла 
56-та обласна спартакіада серед 
навчальних закладів професійно-
технічної освіти. Учні Інгулецько-
го професійного ліцею Владислав 
Курило та Дмитро Чаплигін стали 
чемпіонами в легкоатлетичній ес-
тафеті, крім того, Дмитро переміг 
у забігу на 100 метрів і виборов 
«срібло» зі стрибків у довжину.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.

g Життєві історії

Не дошила, бо не дожила…
Її більше немає. Тієї худенької, виснаженої 
тяжкою хворобою, тендітної дівчини, про 
яку я захоплено писала близько двох ро
ків тому. «Обрізані крила рожевої чайки» 
– таку назву мав нарис про Аню Ніколай
чук, молоду талановиту жінку, прикуту до 
ліжка невиліковним недугом. Нескорена й 
наполеглива, вона нагадала мені героїню 
оповідання Миколи Трублаїні – дівчинку 
Мамаюк, яка так само жила сподіваннями 
на одужання, на краще майбутнє…

Ім’я Анни стало відо
мим у нашому місті і за 
його межами завдяки її 
чудовим роботам – ви
шивкам, які виставлялися 
на численних експозиціях 
творчої спілки інвалідів. 
Майстерно вишиті кар
тини вразили і місцевих, 
і столичних глядачів, були 
гідно оцінені на Міжна
родній виставці «Інваек
спо». І це при тому, що з 
її короткозорістю та при
крою обмеженістю в ру
хах займатись вишиван
ням означало щоразу до
лати перепони й незруч
ності. Ці перепони дедалі 
вище здіймались глухою, 
невмолимою стіною на її 
тількино розпочатому 
життєвому шляху.

Невиліковна хвороба 
наздогнала Аню неочіку
вано, у розквіті молодого 
життя, коли дівчина, що
йно закінчивши медич
не училище, почала пра
цювати у міській санепід
станції. Там прихильну і 
щиру Анютку так полю
били, що й після її звіль
нення навідували, прино
сили новини, разом смія
лись донесхочу, годинами 
теревенили телефоном. 
Візити друзів надихали 
Аню життєдайною енер
гією, приносили радість 
спілкування, якої її позба
вила підступна недуга.

Незабаром до кола по
друг і близьких приєдна

лись журналісти криво
різьких телеканалів і га
зет – про талановиту ви
шивальницю знімали 
фільми, писали позитив
ні відгуки. Привітно й 
натхненно зустрічала ді
вчина своїх шануваль
ників, розкривала душу, 
розповідала про нове за
хоплення, ділилась твор
чими планами і мріями. 
Найзаповітнішою серед 
них була перемога над 
хворобою. Останнім ча

сом Аня жила примар
ною надією на порятунок 
– московські медики за
пропонували допомогу, 
але необхідних коштів на 

дороге лікування у неба
гатій сім’ї Ніколайчуків 
не знайшлося. Допомоги 
ж від меценатів чи про
сто небайдужих людей 
так і не надійшло…

 І от зовсім випадко
во я почула цю страшну 
звістку – Ані не стало. Їй 
було всього 32 роки, май
же шість із них вона була 
нерухома. З тієї пори 
у квартирі Ніколайчу
ків нічого не змінилося: 
кімната Ані залишаєть
ся недоторканною, роди
на планує зробити у ній 

музейвиставку доньчи
них робіт. На порозі нас 
приязно зустрів старий 
знайомий – найліпший 
друзяка Анни рудий кіт 
Босс. От тільки чомусь не 
чутно щебету маленької 
пташки – заливистої па
пужки Соні, яка привно
сила у життя жінки вес
няний настрій. Виявля
ється, вона теж раптово 
померла, слідом за своєю 
ласкавою хазяйкою.

– Життя крутилось на
вколо Анюти, – ділиться 
своєю бідою мама, Алла 
Вікторівна. – Я повсякчас 
виконувала її прохання, 
діставала нитки, малюн
ки, чекала гостей. Дивно, 
але ніяких віщувань перед 
смертю донечки не було. 
Напередодні у нас побува
ли медики, провели обсте
ження – все було в нормі. 
Я й досі не можу повіри
ти, що її немає, поспішаю 
розповісти їй якусь нови
ну і натикаюся на порожнє 
ліжко… Єдина втіха для 
мене – це те, що вона вже 
не відчуває болю. Якось 
похресній матері Анюти 
наснилось, нібито моя ді
вчинка твердо і впевнено 
стоїть на ногах.

– Моя дорогенька, ти 
стоїш? – здивувалась ро
дичка.

– Ну ти даєш, хрещена, – 

ніби ображаючись, відпо
віла Аня, – я вже й ходжу!

Пам’ять про обдарова
ну дівчину зберігають і 
колишні колеги із СЕС, і 
члени спілки інвалідів – 
відвідують родину, мате
ріально допомагають, вла
штовують виставки. Осо
бливо Алла Вікторівна 
вдячна за співчуття і під
тримку Вірі Сокуренко, 
Світлані Політиці, Світла
ні Комаровій. Горе матері 
безкінечнобездон не, але 
все ж його легше черпати 
не наодинці...

– Я вишиваю те, чого 
тепер вже не можу по
бачити: звіряток, пейза
жі, – півтора року тому 
розповідала мені дівчи
на. – Мрію вишити ліс із 
картини Шишкіна, але 
він такий грандіозний, 
складний, грошей на ньо
го треба багато. Та ще ось 
ніяк не закінчу «Дев’ятий 
вал» Айвазовського…

Її більше немає. Голка 
вправної майстрині навіки 
застрягла у клітинках кан
ви, поміж бурхливих хвиль 
загрозливого, нещадного 
шторму – «Дев’ятий вал» 
Анюта так і не догаптува
ла. Через якусь несправед
ливу, незрозумілу примху 
підступної долі – не доши
ла, недораділа, недосмія
лась, не дожила…

Тетяна ДРЄЄВА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

g Оголошення
Виконком Інгулецької  
районної у місті ради 

оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади 

посадової особи місцевого само-
врядування – спеціаліста 1 катего-
рії сектору прийому громадян від-
ділу грошових виплат і компенсацій 
управління праці та соціального за-
хисту населення на період соціаль-
ної відпустки основного працівника.

Вимоги до претендентів: грома-
дянство України; вища освіта з освіт-
ньо-кваліфікаційним рівнем ма-
гістра, спеціаліста або бакалавра: 
вільне володіння державною мо-
вою; вміння працювати з ПК; без ви-
мог до стажу роботи.

Складається письмовий іспит.
Заяви на участь у конкурсі при-

ймаються протягом 30 днів з дня 
опублікування оголошення, за адре-
сою: 50026, м. Кривий Ріг, пл. бО-
річчя СРСР, буд.1, кімн. 415. Довідки 
за телефонами 21-10-24; 21-09-63.

g Виставка

Містична абстракція
Загадкові й містичні картини амери
канського художника Шрі Чинмоя 
можна побачити у виставковій залі 
міської дитячої бібліотеки. Свою 
творчість він назвав «фонтанми
стецтвом».

– Деякі мистецтвознав
ці говорять про ці карти
ни так: музика в кольорі, – 
коментує куратор виставки 
Анна Степанова. – Це аме
риканський художник бен
гальського походження.

Картини Шрі 
Чинмоя з серії 

«Птахи» криворіжці вже мали змо
гу побачити у міському історико
краєзнавчому музеї.

– Художник намалював близько 
16 мільйонів птахів, тому вистави
ти всі фізично неможливо. На цій 
виставці теж присутні деякі роботи 
з цієї серії. Але переважають на ній 

абстрактні картини, – пояснює Анна Степанова.
Подивитися виставку у міській дитячій біблі

отеці можна буде до кінця жовтня.

g Зустрічі
Свято з подарунками

Справжнє свято чекало на малечу села 
Глеюватки цими днями – до них у гості заві-
тав колектив Дніпропетровського обласного 
молодіжного театру «Камерна сцена» з ви-
ставою «Кошеня на ім’я «Гав». Творчі праців-
ники місцевого Будинку культури підготува-
ли цікавий сценарій зустрічі акторів з коро-
ваєм, віршами, квітами.

Були того дня і коштовні подарунки від на-
родного депутата України Дмитра Шпенова. 
Це – ноутбуки для Глеюватської та Красно-
балківської сільських бібліотек-філій.

Цей захід пройшов у рамках обласної мис-
тецької акції «Будуємо нову Дніпропетров-
щину». 

g Оголошення
Шановні мешканці  
Саксаганського району!

У виконкомі Саксаганської районної у 
місті ради за адресою: вулиця Мелешкі-
на, 32, кабінет 113, заплановано проведен-
ня прийому громадян: 11.10.2012 з 10.00 
до 13.00 прокурором міста Кривого Рогу та 
17.10.2012 з 15.00 до 17.00 прокурором Сак-
саганського району міста Кривого Рогу.Анна РОДІЧКІНА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.
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Сільпо Metro Ринок
Фрукти, овочі

Картопля (кг) 1,19-2,99 1,31 – 1,78  2,00 – 2,50
Буряк (кг) 1,59 – 3,59 1,30 2,50 – 3,00
Морква (кг) 2,64 - 5,50 3,30  2,00 – 3,50
Огірки (кг) 3,59 4,20  3,00 – 5,00
Капуста (кг) 1,89 1,95  2,00 – 2,50
Помідори (кг) 3,30—7,99 6,79  3,00 – 6,00
Яблука (кг) 5,99 – 7,99 6,20 – 6,40  5,00 – 9,00

М’ясо, яйця
Свинина (кг) 58,49-62,89 41,99 – 61,79  43,00 – 55,00
Яловичина (кг) 58,99 – 68,99 27,89 – 70,19  48,00 – 60,00
Кури (кг) 21,92 18,42 – 21,79  20,50 – 22,90
Яйця (10 шт.) 7,50-11,54 14,18  7,50 – 9,50

Бакалія
Цукор 6,19-7,34 6,00 – 6,48  6,60
Пшоно 4,69 5,10 – 7,58  3,40 – 5,50
Рис 7,44 - 10,08 7,94 – 10,66  5,35 – 10,50
Гречка 3,79 – 13,94 8,32 – 18,78  9,50 – 10,00
Олія соняшникова 11,94-16,79 13,73 – 15,89  13,00 – 16,00

Борошняні вироби
Хліб (булка) 3,59 - 9,94 4,58 – 4,79  1,75 – 6,75
Борошно (кг) 3,24-8,23 3,60 – 4,84  4,25 – 4,50
Макаронні вироби 4,84-7,75 4,87 – 7,98  6,00 – 7,50

Молочні вироби
Молоко (0,9 л) 5,14-8,34 6,79 – 7,99 6,00
Сир твердий (кг) 74,29 – 94,54 44,99 – 84,98 20 –30
Вершкове масло (0,2 кг) 10,99-21,44 11,64 – 17,29 9,20 – 14,80
Сметана (0,4 л) 7,19-8,64 7,36 24,00 – 30,00
Кефір (0,5 л) 3,54-4,44 3,6 –

Подробиці

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Криворізький рн

Кошик споживача

Ціни записала Любов КОЗИНЕЦЬ.

грн.

Для газифікації 
Пичугіного  
не вистачає  
300 тисяч

 Віддалене село Пичугіне, 
на превеликий жаль, все ще 
залишається не газифікова-
ним.

– Для реалізації проекту його 
газифікації, який був виготов-
лений ще у 2008 році, не виста-
чає 300 тисяч гривень, – пові-
домила журналістам на прес-
конференції Надеждівський 
сільський голова Ірина Ганець. 
– Це невелика сума, а тому спо-
діваємося на підтримку влади, 
аби блакитний вогник якомога 
швидше спалахнув на кухнях пи-
чугінців.

Сільські медики 
працюють  
у дві зміни

 З першого жовтня заклади 
медицини Криворізького ра-
йону перейшли на двозмінну 
роботу.

– Селяни, беззаперечно, 
повин ні отримувати допомогу лі-
карів тоді, коли вона їм потрібна: 
в першій чи другій половині дня, 
– зауважує голова районної ради 
Володимир Мельник. – Тож наші 
амбулаторії і перейшли на такий 
режим роботи.

У сімейному  
будинку дитині 
буде затишніше

 Цими днями у селищі 
міського типу Радушне ро-
диною Краюшкіних створе-
но дитячий будинок сімей-
ного типу. 

Спонсори люб’язно допомо-
гли облаштувати оселю: придба-
ли два письмових столи, газову 
плиту, кухонне приладдя і столо-
ві прибори, пилосос, 4 спальних 
комплекти та постільну білизну, 
килим, засоби особистої гігієни 
для дітей тощо.

 Як повідомляє нашому ко-
респонденту начальник служби 
у справах дітей Криворізької ра-
йонної державної адміністрації 
Наталя Пульчева, сьогодні у ра-
йоні функціонує 5 прийомних сі-
мей і два дитячих будинки сімей-
ного типу. Вихованці перебувають 
під супроводом центру соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та мо-
лоді. Двоє кандидатів у прийом-
ні батьки налагоджують контак-
ти з дітьми.

І овочів, і молока, 
і м’яса – більше!

 Реалізація продукції сіль-
ськогосподарського виробни-
цтва у районі зросла більше 
ніж на 33 відсотки. 

Зокрема рослинництво дало 
ріст майже на 48 відсотків, а тва-
ринництво – на 23,5%.

 – Відтак, – констатує началь-
ник відділу економіки Криворізь-
кої райдержадміністрації Світла-
на Сінєльнік, – більше ніж на 21 
відсоток зросли доходи місцевих 
бюджетів.

Микола КРАМАРЕНКО.

g ДАІ інформує

Операція «Автобус»
У першій половині жовтня триває ком
плекс цільових заходів профілактики 
аварійності на пасажирському авто
транспорті під загальною назвою опе
рація «Автобус».

– На підставі аналізу стану аварійності на пасажир
ському автотранспорті, насамперед за фактами до
рожньотранспортних пригод, додержання пасажир
ськими перевізниками вимог Закону України «Про 
дорожній рух», а їх водіями – вимог Правил дорож
нього руху складені графіки перевірок перевізників, – 
розповідає начальник сектору профілактичної робо
ти міського відділу ДАІ, майор міліції Володимир Кіс
ліченко. – Під час їх проведення особлива увага при
діляється виконанню профілактичних заходів щодо 
забезпечення безпеки дорожнього руху, організації 
проходження щозмінного передрейсового медичного 
огляду та контролю технічного стану транспортних 
засобів, своєчасному проходженню обов’язкового 
технічного контролю, забезпеченню режиму праці 
відпочинку водіїв. За результатами проведених пере
вірок вживаються заходи адміністративного впливу 
та, за наявності підстав, направляється інформація до 
відділу автотехнічної інспекції ДАІ щодо підготовки 
подання на анулювання ліцензій.

Водночас діють мобільні групи щодо виявлення та 
документування фактів порушення водіями автобусів 
Правил дорожнього руху та правил перевезення паса
жирів. Також здійснюється робота нарядів ДПС ДАІ 
щодо документування, у тому числі з використанням 
засобів фото, відеофіксації, перевищення водіями ав
тобусів установлених обмежень швидкості, порушень 
руху через залізничні переїзди, зберігання автобусів 
поза встановленими місцями стоянки тощо.

І хоч з початку операції минуло не так і багато 
часу, але нині вже маємо 37 випадків порушень воді
ями автобусів та мікроавтобусів Правил дорожнього 
руху, у тому числі 3 факти перевищення дозволених 
швидкісних режимів, 9 порушень правил зупинки та 
стоянки під час висадки чи посадки пасажирів, вияв
лено 5 технічно несправних автобусів тощо. За ними 
порушників притягнуто до відповідальності, а також 
видано 14 приписів посадовим особам перевізників 
на усунення виявлених недоліків.

Контроль триває.
Е. МІСЦЕВИЙ.

g Шокфакт
Через ревнощі один у могилі, а інший у в’язниці

 В Тернівському районі сталася надзвичайна пригода. В одній з квартир будинку по 
вулиці Самотічній на ґрунті ревнощів до жінки один чоловік Б., 1974 року народжен-
ня, зарізав іншого чоловікаЧ., 1972 року народження.

– Під час розслідування трагедії було встановлено, що Ч. мешкав сам і був знайомий з жінкою, 
яка була коханкою Б., – розповідає прокурор прокуратури Тернівського району Олеся Наумчик. – 
І от одного вечора Б., весь закипаючий від емоцій, прийшов до раніше знайомого йому Ч. і почав 
з’ясовувати з ним стосунки. Мова зайшла і про жінку. В ході словесної перепалки пристрасті між 
чоловіками сягнули межі, а у Б. і зовсім здали нерви. Тоді він вихопив ножа і завдав ним супер-
нику аж 10 ударів в шию і тулуб, від яких останній помер на місці.

 О. Наумчик також додала, що співробітникам міліції і прокуратури знадобилося всього день, 
аби виявити і затримати підозрюваного у вбивстві чоловіка.

 Наразі слідство триває. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.
 Микола КРАМАРЕНКО.

Вибухнув балон
4 жовтня близько 9ї ранку у примі

щенні цеху фільтрації Інгулецького гір
ничозбагачувального комбінату під час 
вирізки списаного на металобрухт заста
рілого технологічного обладнання ви
бухнув газовий балон. Працівники під
рядної організації, виконуючі виробниче 
завдання, госпіталізовані з термічними 
опіками рук, облич, дихальних шляхів до 

2ї міськлікарні. Три особи перебувають 
у стані середнього ступеня тяжкості, ще 
двоє – у задовільному.

Причини вибуху встановлює спеці
ально створена комісія. Руйнувань кон
струкцій та затримки виробничих про
цесів не трапилось, повідомляє cектор 
взаємодії зі ЗМІ міського управління 
МНС.

Один курець позбувся крісла, інший – ліжка
Після 20ї години 6 жовтня господар 

квартири по вул. Черкасова у Тернів
ському районі задрімав перед телеві
зором з цигаркою в руці. Нічого див
ного в тому, що від жарини загоріло
ся крісло. Сусіди вчасно помітили дим, 
гуркотом у двері розбудили необачно

го любителя нікотину.
За добу схожий випадок трапився на 

мікрорайоні 4й Зарічний.
Курець заснув у ліжку, а недопалок 

зробив своє діло: ліжка більше немає, 
повідомляє сектор взаємодії зі ЗМІ МУ 
МНС.

g Хроніка пригод

Жарт,  
вартістю  
в кілька років 
ув’язнення

Минулої п’ятниці опів
дні міліція та рятувальни
ки отримали повідомлен
ня дитячим голосом про замінування школи №32, 
що на мікрорайоні 7й Зарічний. До навчального за
кладу по тривозі помчали всі оперативноаварійні 
служби, включно з газовою. У операції з виявлення 
вибухівки було задіяно до сотні співробітників різ
них відомств.

У той час в школі перебувало 100 учнів, 60 педа
гогів, 10 осіб обслуговуючого персоналу. По коман
ді: «Негайно покинути споруду!» усі вибігли на двір. 
Понад дві години тривало обстеження навчальних і 
службових приміщень. Вибухонебезпечних чи підо
зрілих предметів не виявили.

Пошуки малолітнього зловмисника завершилися 
швидко, вже по обіді 14літній «терорист» слізно ви
молював прощення у Жовтневому райвідділі міліції. 
За подібні правопорушення стаття 259 Криміналь
ного кодексу передбачає покарання від 2 до 7 років 
ув’язнення. Як підлітку минеться витівка, покаже суд, 
дорослого ж лобуряку, який влітку «замінував» бага
топоверховий будинок, вже відправили на три роки 
за грати. Нині самопочуття жартівника цілком зале
жить від гуманності його батьків, бо їм, скоріш за все, 
доведеться відшкодувати чималі збитки, завдані вна
слідок хибного виклику – лише МНС втратило близь
ко 8 тис. грн.

Якщо ж ситуацію розглядати наче імпровізова
не навчання з цивільної оборони, то в даному аспек
ті все гаразд, евакуація пройшла без паніки та збоїв.

За виготовлення фальшивих гривень  
їм «світить» 8 років ув’язнення

Всім хочеться побіль
ше грошей, і їм, двом жи
телям міста Дніпродзер
жинська, хотілося також. 
І вони нічого розумнішо
го не придумали, як... по
чати самостійно виготов
ляти гривні номіналом 
в 500 і 200 гривень. З до
помогою комп’ютера, на 
звичайнісінькому офіс
ному папері. Та тільки не 
довго кримінальний біз
нес процвітав.

– Минулої суботи ми 

цих двох «розумників» 
затримали у Дніпродзер
жинську, як мовиться, 
на гарячому, – повідо
мляє нашому кореспон
денту начальник відділу 
Держслужби боротьби з 
економічною злочинніс
тю Криворізького місько
го управління внутрішніх 
справ Дмитро Торгало. 
– На цей час зловмисни
ки вже встигли реалізу
вати 4 «купюри» на тери
торії Дніпропетровщини, 

в тому числі і в Кривому 
Розі. За фактом поруше
на кримінальна справа. 
Якщо судді доведуть вину 
затриманих, то їм загро
жує покарання у вигля
ді позбавлення волі стро
ком до 8 років.

Слідство триває.
Микола КРАМАРЕНКО, Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.
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Закарпаття в мініатюрі
Село Колочава намагається подолати хронічне  
заробітчанство за допомогою туризму 
Одне з найбільших сіл Закарпаття – Колочаву – колись 
заснували чехи, втікачі від кріпацтва. Тепер про його 
історію чеські діти дізнаються ще в школі завдяки 
письменнику Іванові Ольбрахту. Він не тільки 
жив у Колочаві, а й майстерно зобразив природу 
Закарпаття у своєму головному романі «Микола 
Шугай – розбійник». Згодом у Чехії на основі цього 
твору були зняті кінострічки та мюзикли, поставлені 
вистави, написані пісні.

А в Україні про Колочаву тільки-
но починають довідуватись. Хоч 
останніми роками тут один за одним 
відкриваються музеї, з’являються 
туристичні маршрути. В травні  
2011-го, після відкриття єдиного в 
нашій державі пам’ятника заробіт-
чанам, назва села прозвучала в ба-
гатьох ЗМІ. Як кажуть місцеві, заро-
бітчанство стало настільки звичною 
справою, що коли раптом здоровий 
чоловік навесні залишається вдома 
з сім’єю, а не їде в пошуках грошей, 
то на нього починають зиркати скоса.

Бо роботи немає
Справжні колочавські заробітчани 

здебільшого сильно відрізняються 
від гарної, хоч і нещасної сім’ї, уві-
чненої в пам’ятнику. До місцевої 
корчми заходять троє чоловіків у по-
тертому одязі. Замовляють горілку й 
томатний сік. П’ють просто біля при-
лавка. Після третьої помічають у залі 
немісцеву людину.

– А ви, пані, звідки будете? – під-
сідає до мене наймолодший із дядь-
ків. На вигляд має до 30 років, але 
зморщене обличчя, надломлені зуби 
й побиті брудні руки говорять про 
нелегке життя й виснажливу фізичну 
працю. Звуть Вадиком. Одружений, 
має трирічного сина.

– Що ті музеї, як у нас роботи не-
має. Я навіть тижня вдома не був і 
завтра знову їду в Санкт-Петербург 
на три місяці, – жаліється він. – Та 
в нас усі на заробітках. Он хлопці 
(вказує на товаришів) теж їздять: 
один до Москви, другий до Праги. І 
так останні 10 років. Я раніше працю-
вав на підприємстві, що заготовляло 
ліс, але там щось помінялось, тепер 
отак-от…

Колочавець, підігрітий горілкою, 
забороняє себе сфотографувати, 
зате намагається розказати про всі 
проблеми, які турбують місцеве на-
селення.

– Попривозили мости понтонні, 
поставили їх по дорозі до музеїв, 
а людям – ні, самі будуйте. Лазню 
спорудили – молодці, але ж дорого! 
Можу вам сім’ї показати, де дітей 
повно, а батьки п’ють. Чого п’ють? Бо 
роботи нема, – після паузи додає. – 
Ще народ ялинки краде. Я теж піду 
вкраду, треба ж дитині свято влашту-
вати. А нащо мені купляти за сотні 
гривень ялинку, як я в лісі живу?!

Попит на екскурсоводів
Після чергових 50 грамів чоловіки 

йдуть. Прибравши посуд, до мене під-
сідає син господаря корчми Олесь.

– Я пригадую Колочаву в 1990-х. 
Це було таке саме село, як і будь-яке 
інше. Потім почало розвиватись по-
троху, а останні п’ять років узагалі 
спостерігається туристичний бум, 
– розповідає він. – Раніше така про-
фесія, як екскурсовод, у Колочаві була 
екзотична. Тепер це нормально. Усі 
молоді люди хочуть бути екскурсово-
дами. Хоча, на мій погляд, масового 
туризму тут не буде. Бо наш єдиний 
мінус – це віддаленість від залізниці. 
Масовий турист сюди не добереться, 
тож Колочава має розвивати свій ту-
ризм – зелений, романтичний.

Батько Олеся після звільнення 
з заводу, що за радянських часів 
працював на авіаційну промисло-
вість, був таксистом, потім відкрив 
кілька торгових точок і «мотався» 
між ними, а тоді вже викупив при-
міщення, де за чехів була жандарм-
ська управа, разом із дружиною 
відбудували його, відкрили корчму. 
Пізніше нагорі зробили ще й готель.

– Підприємств у нас ніяких немає. 
Більшість людей на заробітках. Вони 
люблять нарікати на своє життя, але ж 
мають непогані гроші, – каже Олесь. 
– Мій брат двоюрідний кролів розво-
дить, його батько має пасіку, продає 
мед, ще й столярує потроху. За бажан-
ня можна вижити й тут.

Сам Олесь 10 років прожив у Ки-
єві. Вчився в Академії мистецтв на 
художника театру. Згодом працював 
дизайнером інтер’єру, але врешті по-
вернувся додому, в Колочаву.

– Там добре жити, але перспективи 
дуже віддалені. У столиці більше мате-
ріальних і, головне, емоційних затрат. 
Отож вирішив продовжувати справу 
батьків. Малювати можна й тут – кра-
євидів для натхнення вистачає. 

Пейзажі в Колочаві й справді захо-
пливі. Навкруги лиш гори й ліс. Поки 
небо в хмарах, вони вкриті трохи міс-
тичним блакитним серпанком, але 
коли визирає сонце й освітлює кожну 
вершину та кожну ялинку на схилах, 
то здається, що повітря стає таким 
прозорим і дзвінким, як гірська вода.

Обабіч дороги, що веде до Музею 
Івана Ольбрахта, майже кожну другу 
хату споруджують заново. Біля одного 
зі старих дерев’яних будинків дівчина 
полоще білизну в струмку, що тече 

просто вздовж головної вулиці. Питаю 
у неї, чи то всі так у Колочаві перуть.

– Та ні, – відповідає, – ті, хто ма-
шинки мають, то вдома перуть, а хто 
ні, то отак. Холодно. Он руки мерзнуть 
(простягає червоні від крижаної води 
руки). А що ж робити?!

Роздумам про контрастність побаче-
ного кладе край зупинка біля школи. У 
зведеній за радянським стандартом 
будівлі уроки фізкультури відбувають-
ся просто в холі. Тут-таки на першому 
поверсі в невеликому класі діє Музей 
Івана Ольбрахта. У ньому зібрані старі 
документи й фотографії самого пись-
менника, а також головного героя його 
роману – місцевого опришка Шугая. 
Олесь розказує історію життя україн-
ського Робін Гуда, який грабував за-
можних євреїв і якого дивом не брали 
кулі, але вбили врешті власні товариші. 
Часом Олесю доводиться шукати укра-
їнські відповідники чеських слів – на-
стільки часто він проводить екскурсії 
чеською мовою.

По інший бік від центру села роз-
міщений найбільший музей Колоча-
ви – «Старе село». Колоритний дядь-
ко-екскурсовод Василь Михайлович 
водить нас по коліна в снігу від однієї 
садиби до іншої. Тут і хати звичайних 
колочавців, і лазня, і єврейська корч-

ма зі справжньою борговою книгою, і 
жандармерія. А ще він показує музей 
вузькоколійки – раритетний паротяг 
та 10 вагончиків, у кожному з яких 
своя експозиція.

– Унікальність нашого музею в 
тому, що тут зібрані місцеві хати і 
предмети побуту, – розповідає Ва-
силь Михайлович. – А ще ми тут збе-
рігаємо колочавські традиції. Знаєте, 
як у нас пияків карали? Надягали на 
шию ярмо і гнали через усе село.

Наприкінці екскурсії, яка тривала 
понад дві години, Василь Михайло-
вич похвалився, що лише від квітня 
в їхньому музеї вже побувало близь-
ко 15 тисяч туристів.

Його слова підтверджує Марія Ше-
теля, директор місцевої турфірми. 
З нею ми зустрічаємось у другому й 
останньому колочавському готелі. У 
невеликій двоповерховій садибі геть 
запилено: пришвидшеним темпом 
будівельники доробляють іще одну 
кімнату.

– Колочавцям треба вчитися жити 
з туризму. Місцеві жителі повинні 
самі створювати всі умови, аби при-
їжджим було приємно відпочивати, 
– каже пані Марія. – Тоді, думаю, про 
заробітчанство колочавців нагадува-
тиме тільки пам’ятник.

Cело Колочава.

Музей архітектури і побуту «Старе село» ознайомить із 
300-річною історією побуту місцевих жителів.

Подорожуємо Україною

Ще варто побачити
 «Чеська школа». Музей складається із двох приміщень: 
класу та кімнати для відпочинку вчителя.
 «Школа вівчаря». Тут гості зможуть відпочивати й на-
вчатися вівчарської справи.

«Колочавська вузькоколійка». Раритетний паро-
тяг та ешелон із 10 вагонами, кожен із яких відтво-
рює процес транспортування за різної влади, яка 
панувала в цьому регіоні.

Церква Святого Духа. Дво-
зрубна, тридільна, зведена 
1795 року.

Пам’ятник заробітчанам.

_____________________________________________________________________________________________________________________ Марічка ПАПЛАУСКАЙТЕ.
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g Дивіться, хто прийшов!

Костянтин Павлов – новий голова федерації футболу Кривого Рогу
 Минулого понеділка відбулася позачергова звітно-
виборна конференція федерації футболу Кривого 
Рогу. На ній делегати  обрали нового голову – 
К.Ю. Павлова. Костянтин Юрійович досить авторитет-
на і відома людина. Він депутат Дніпропетровської 
обласної ради, перший заступник міського голови 
Кривого Рогу. Заступниками голови федерації обрані 
Сергій Поліщук, Роман Литовченко, Ігор Левицький.

  Присутні у Палаці культури 
металургів представники фут-
больних клубів, спортсмени, убо-
лівальники,  депутати різних рів-

нів  тепло привітали новообране 
керівництво федерації та поба-
жали подальшої плідної роботи.

 З короткою програмною про-
мовою виступив Костянтин Пав-
лов. Він подякував за виявлену 
йому довіру і сказав немало те-
плих слів на адресу колишнього 
очільника федерації Ігоря Ле-
вицького, який проявив неаби-
яке сумління і зробив чимало для 
розвитку футболу у місті.

– Попереду на нас чекає немало 
копіткої роботи, – сказав, зокре-
ма, Костянтин Юрійович. – Пе-
редусім докладатимемо зусилля 

для удосконалення проведення 
міського чемпіонату з футболу, 
ремонту стадіонів і футбольних 
майданчиків. Першою ластівкою 
в цьому плані вже стали рекон-
струкція трибун та підтрибунних 
приміщень стадіону «Спартак», 
де, до речі, саме футбольне поле 
доволі хороше. Роботи там  не-
вдовзі закінчаться.

 У подальшому ми обов’язково 
примножимо і кількість таких 
євромайданчиків з футбольними 
міні-полями, як біля школи №4, 
на стадіоні Південного комбінату 
та в інших місцях. Ну, і, звісно ж, 
будемо наполегливо працювати, 
аби футбол став таким же масо-
вим у Кривому Розі, як колись.

Далі виступив Сергій Поліщук. 
Він вручив новообраному голо-
ві федерації футбольний м’яч, на 
якому залишили свої автографи 
знамениті футболісти «Кривбасу», 
котрі свого часу досягали найви-

щих вершин зі своєю командою, 
а також фото Станіслава Хоменка 
команди «Кривбас» перед грою з 
клубом «Нант» (Франція).

Із зали пролунало претензійне 
питання щодо доволі невдалої, 
провальної гри в останні роки 
команди «Кривбас». Сергій По-
ліщук погодився з висловлюван-
нями уболівальника, пообіцяв 
допомогти, наскільки це можли-
во, керівництву клубу відродити 

колишню славу головної коман-
ди міста. І навіть «повиховувати 
емоційного Олега Тарана за деякі 
нечемні висловлювання на адре-
су уболівальників».

– Я  майже 10 років керував 
футбольним клубом «Кривбас» і 
знаю суть проблеми, – додав він.

 Що ж, давайте побажаємо но-
вому керівництву федерації фут-
болу побільше успіхів, а, може, в 
чомусь і допоможемо йому.

g Ганебна поразка в Донецьку

Коли захист – прохідний двір,  
то й «страж» воріт – не виручить…
Від нинішнього «Кривбасу» можна чекати 
чого завгодно. То команда в минулому,  
10-му турі, маючи величезну мотивацію про-
ти Віталія Кварцяного, виграла в його нової 
команди з хокейним рахунком, то сама 
опинилась в такій же ситуації. Не минуло й 
тижня, як вже екс-тренер криворіжців Юрій 
Максимов, який зараз працює з донецьким 
«Металургом», змусив капітулювати  
команду нинішнього наставника «Кривбасу» 
Олега Тарана. Та ще як – 6:2!

Мало хто припускав, що 
після першого тайму, який 
загалом пройшов у рівній 
боротьбі, в останні 15 хви-
лин захист «Кривбасу» на-
гадуватиме прохідний двір. 
Спочатку на 36 хвилині від-
значився Голайдо, через три 
хвилини Воловик, а потім 
Траоре. Нападник Олексій 
Антонов з пенальті раху-
нок розмочив, а Сергій Са-
модін навіть на 52 хвилині 
зустрічі, точно пробивши, 
вніс якусь інтригу. Та нена-
довго: вже через мить Кам-
пос її ліквідує. А наприкінці 
поєдинку Траоре оформлює 
ще два голи, отож у нього 
хет-трик. Знову ж таки важ-
ко й пригадати, коли крив-
басівці так багато пропуска-
ли. Думається, що справа не 
тільки в безвідповідальній 
грі оборонців та голкіпера. 
Цього разу екс-наставник 
повністю тактично переграв 
діючого наставника «Крив-
басу». Очевидно, в команди 
Юрія Максимова минулої 
п’ятниці була така ж висо-

ка мотивація, як у кривба-
сівців тиждень тому. Чому 
ж така в команді О. Тарана 
нестабільність? Про це вже 
неодноразово писалося в 
ЗМІ, обговорювалося на 
ТБ. Проблеми давно відомі.. 
Але так беззубо грати,  як 
криворіжці в Донецьку в 11-
му турі чемпіонату, – просто 
га-неб-но! 

– Складно коментувати 
таку гру, – зазначив на після-
матчевій прес-конференції 
в.о. головного тренера 
«Кривбасу» Олег Таран. – 
Якщо проаналізувати ті мо-
менти, коли нам забивали 
м’ячі, то багатьох гравців  
треба було б міняти. Особли-
во в лінії захисту – вони зі-
грали жахливо. Та й голкіпер 
не виручив. Бувають такі дні. 
Все проаналізуємо і зробимо 
висновки. До речі, ми забили 
чистий м’яч, чому його не за-
рахували? Я чудово розумів, 
яка ситуація чекає нас в До-
нецьку. Така сама, як з «Ар-
сеналом»: я очікував на це. 
Трагедії з цього не збираюсь 

робити. Нам треба рухатись 
далі, працювати й зміцнюва-
ти склад. 

– Скажу чесно, дуже задо-
волений результатом, – не 
приховував свого гарного 
настрою головний тренер 
донецького «Металурга» 
Юрій Максимов. – Для мене 
ця перемога приємніша 
вдвічі. «Кривбас» для мене 
не остання команда, в ній я 
працював і чимало добрих 
слів можу про неї сказати. 
Я провів у «Кривбасі» гар-
ні роки, завжди слідкую за 
футболістами, яких запро-
сив до команди. Нині я вже 
в іншому колективі. Те, про 
що я попросив своїх футбо-
лістів, вони виконали. Ми 
зараз багато забиваємо. На 
виїзді програли два матчі, 
вважаю, що ми самі й про-
грали: усі голи «привозили» 
самі собі.  У цілому, я за-
доволений. Бажаю «Крив-
басу», в якому я працював 

головним тренером, лише 
удачі. В клубі багато про-
блем, сам раніше з ними зі-
ткнувся...

Таким чином, коман-
да Юрія Максимова зумі-
ла суттєво поліпшити своє 
становище на турнірних по-
верхах, набравши 17 очок. А 
ось у «Кривбасу» їх залиши-
лось 13. Та чи буде більше в 
наступних турах?

g Не за горами – відповідальні старти
На збір, інтелектуали!

Незабаром у криворізьких шахістів відповідальне суперництво. Вже 28 жовтня, тобто в неділю, 
стартуватиме перший тур 62-го чемпіонату Кривого Рогу серед чоловіків. Вони будуть з’ясовувати 
стосунки за шахівницями на базі клубу Дзержинського району «Ферум» (початок об 11 годині). До турніру запрошуються інтелекту-
али – майстри спорту, кандидати в майстри, першорозрядники, які пройшли кваліфікаційний відбір. 

Міськспорткомітет, шахова федерація Кривого Рогу.

g Першість міста 
Високі бали акробатів 

Майже тридцять спортсменів суперничали в ДЮСШ 
№ 1, де нещодавно завершився чемпіонат Кривого 
Рогу зі стрибків на акробатичній доріжці. 

Як пояснила заступник директора цієї дитячо-юнацької 
спортшколи Тетяна Прокошина, акробати змагалися за програ-
мою майстрів спорту, кандидатів у майстри та першорозряд-
ників. Суддівський штаб, який очолювала заслужений тренер 
України Марина Радіонова, принципово оцінював стрибки 
акробатів. Чимало хто з них отримав високі бали. Та найкраще 
себе зарекомендували за програмою майстрів спорту серед 
чоловіків Л. Пантело (переможець), А. Юшковський, С. Філі-
пович. У жіночих стрибках трійця виглядала так: Ю. Юрченко 
(у неї найвищі бали), Д. Козярська, Д. Турапіна. За програмою 
каемесників у чоловічих стрибках не було рівних Б. Семаш-
кіну, трохи нижчі результати у Т. Стопника, Д. Паламарчука. 
У жіночих – домінувала В. Гусакова, призерки – А. Дрига та  
М. Коваль. У боротьбі першорозрядників переміг В. Гребенник.

g Соломинка
Допоможемо здійснитись мрії  
юного спортсмена 

Цей 10-річний хлопчина Ілля 
Музика (на фото) мріє стати олім-
пійським чемпіоном із греко-рим-
ської боротьби. За короткий термін 
Ілля вже домігся чималих успіхів у 
юнацькому спорті. Він переможець 
та призер міських, обласних та Все-
українських змагань з вільної та 
класичної боротьби. А ще серйозно 
займається шахами в дніпропетров-
ській ДЮСШ №10, має третій розряд. 
Друзі-ровесники шанують Іллю за 
доброту, справедливість, чуйність. Бо знають: Ілля завжди готовий 
відгукнутися на чужу біду. Та вона якось несподівано прийшла до 
хлопчини: у 10-літнього, сповненого енергії юного спортсмена лікарі 
виявили серйозне захворювання. А саме: остеосаркому гомілкової 
кістки з пухлинними емболами в судинах лімфовузлів. Потрібне не-
гайне дороге лікування й операція. Для не черствих душею та мило-
сердних людей повідомляємо реквізити: 

КБ ПриватБанк 
29244825509100 МФО 305299 
ЄДРПОУ 14360570 
Призначення платежу: поповнення картки 4405885817372250 
Отримувач: батько Музика Ігор Леонідович, мати Ольга Юріївна 

моб. тел. (096) 378-19-99. 
__________________________________________ Сторінку підготували Віталій Ткачук, Микола КРАМАРЕНКО,Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Владислава ХОМЕНКА.

Спорт

g «Олімпійські надії»
Футбольні пристрасті

3 жовтня на стадіоні ВАТ «Південний ГЗК» відбулась 
завершальна гра першості району «Золотий бутс» за про-
грамою шкільних спортивних ігор «Олімпійські надії». 

Протягом двох таймів футболісти шкіл №№ 59 і 9 у рівній бо-
ротьбі штурмували ворота суперників. Долю матчу вирішила 
помилка захисника школи №9, за його гру рукою в штрафному 
майданчику було призначено пенальті. Рахунок 1:0 протримався 
до фінального свистка.

5 жовтня на стадіоні «Металург» вирували підсумкові зма-
гання першості міста «Шкіряний м’яч» серед команд 1999, 2000, 
2001 років народження. Спортсмени школи №59 і тут вийшли 
переможцями, обігравши у підгрупі Саксаганський район: 1:0 і 
«всуху» розійшовшись із довгинцівцями, а у суперфіналі здола-
ли Тернівський район: 4:0.  

Турнірна таблиця
  І  О
1  Шахтар  11  33
2  Дніпро  11  24
3  Динамо 11  24
4  Металіст  11  18
5  Арсенал  11  18
6  Металург Д  11  17
7  Іллічівець  11  16
8  Таврія 11  15
9  Волинь  11  15
10  Зоря 11  14
11  КРИВБАС 11  13
12  Ворскла  11  12
13  Чорноморець 11  11
14  Карпати  11  9
15  Говерла  11  7
16  Металург З  11  2
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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, 
12.20, 23.20 Погода

06.25, 07.35 Тема дня
06.30 Православный 

календарь
06.35 Мультфильм
06.45 Учимся вместе
06.50, 07.45 Хозяин в доме
07.20 Страна on line
07.25 Глас народа
07.30 Эра бизнеса
07.50 Финансовые советы
08.20 Твой голос
08.40 Полезные советы
09.00 Итоги недели
09.30, 11.50, 20.55 Офици-

альная хроника
09.40 О главном
10.05 Ток-шоу «Легко быть 

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

мир
12.25 Право на защиту
12.45 Темный силуэт
12.55 Армия
13.05 Худ.ф. «Мой друг 

Иван Лапшин»
14.40 Окно в Америку
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

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

Агросектор
15.15 Ближе к народу
15.45 Худ.ф. «Синдикат-2» 

1с
16.50 Худ.ф. «Охота на 

оленя»
18.00 Свобода выбора. 

Реальная жизнь
18.10 Настоящая Украина
18.25 Последнее пред-

упреждение
18.30 Агро-News
19.00 Выборы-2012. Пред-

выборная агитация. 
Либеральная партия 
Украины

19.30 Осенняя шутка с 
С.Альтовым

20.00 Сельсовет
20.20 Выборы-2012. Пред-

выборная агитация. 
Украинская партия 
«Зеленая планета»

20.50 Плюс-минус
21.00 Итоги дня
21.40 Страну - народу!
22.00 Звезды юмора. 

В.Данилец, 
В.Моисеенко

22.55 Тройка, Кено, Секун-
да удачи

23.00, 01.00 Итоги
23.25 От первого лица
23.45 Док.ф. Х Междуна-

родного кинофестива-
ля «Покров»

00.40 Между строк
01.25 Запомни
01.30 Телеакадемия

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

19.30, 23.30 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

10.00 «Шесть кадров»
11.05, 11.50, 04.50 Сериал 

«Следаки»
12.30 «Снимите это не-

медленно»
13.35 «Полное перевопло-

щение. Дом за неделю»
14.35 «Не ври мне - 3»
15.40 «Семейные драмы»
16.45 «ТСН. Избранное»
17.10 Сериал «Вели-

чественные века. 
Роксолана»

20.15, 03.50 «Богатые тоже 
плачут»

21.30 Худ.ф. «Однажды в 
Риме» (2)

00.00 Худ.ф. «Барханов и 
его телохранитель» (2)

Интер
06.05 Сериал «Пятая 

группа крови»
06.50, 07.10, 07.35, 08.10, 

08.35 «Утро с ИНТЕРом»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.30, 20.40 «Спорт в Под-

робностях»
09.10, 21.00 Сериал «Син-

дром Дракона»
14.10 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леони-
дом Каневским»

15.10 Программа «Право 
на встречу»

16.10 «Жди меня»
18.10 Сериал «Крови-

нушка»
19.05 Программа «О 

жизни»
20.00 «Подробности»
20.30 «Подробности. 

Неформат»
23.15 Худ.ф. «Голый писто-

лет» (2)
01.10 Худ.ф. «В капкане» (2)
02.40 Подробности
03.10 Подробности. Не-

формат
03.20 Спорт в Подроб-

ностях

ICTV
05.25 Служба розыска 

детей
05.30, 06.45, 02.15, 02.50 

Погода
05.35, 04.30 Свитанок
06.35, 07.35 Деловые 

факты
06.50, 09.30, 12.55, 19.25, 

01.15 Спорт
06.55 Сериал «Леся+Рома»
07.40 Факты недели
08.45 Факты. Утро
09.35, 19.30, 01.20 Чрезвы-

чайные новости
10.10 Худ.ф. «Дочь якудзы»
12.30, 13.00, 21.20 Сериал 

«Прокурорская про-
верка»

12.45 Факты. День
15.30, 20.15 Сериал «Чрез-

вычайная ситуация»
16.35 Худ.ф. «Лысый 

нянька»
18.45 Факты. Вечер
22.55 Факты. Итоги дня
23.10, 02.55 Свобода слова
02.20 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, 21.50 «Мини-

путешествия»
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»
11.15 «Сад. Огород. 

Цветник»
11.30 «Мультфильм»
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 Худ.ф. «Судьба Мари-

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

Погода
18.30 «Я i мiй дiм»
19.10, 21.00, 23.00 «Спорт»
19.25 «Пiдземка»
19.35 «Близкие Путеше-

ствия»
20.00 «Афиша»
20.05 «Медицинский 

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

«Антропологiя»
00.40 Док.сериал «Мир 

животных»

новый Канал
05.10 Сериал «Стройбатя» 

(1)
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое шокирующее 
видео

06.40, 07.05, 07.40, 08.45 
Подъем

07.30, 08.30, 19.00, 00.55 
Репортер

07.35, 08.35, 01.20 Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой» (1)
09.55, 17.50 Сериал «Во-

ронины» (1)
13.20, 14.20 Kids’ Time
13.25 Мультсериал 

«Приключения Джеки 
Чана» (1)

14.45, 15.50 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья» (1)
15.55, 22.55 Сериал «Све-

тофор» (1)
19.30, 01.15 Спортре-

портер
19.35 Пираньи
19.55 Сериал «Счастливы 

вместе» (1)
20.55 Сериал «Папины 

дочки» (1)
22.00 ФБР :)
00.00 Сериал «Соблазни-

тельные и свободные» 
(1)

01.25 Служба розыска 
детей

01.30 Сериал «Ясновидя-
щий-4» (1)

02.10 Сериал «Последний 
аккорд» (1)

СтБ
05.25 «Документальный 

детектив»
06.15, 15.50 «Все буде 

добре!»
08.00, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.25 Худ.ф. «Москва 

слезам не верит»(1)
13.00 «Битва экстрасенсов. 

Апокалипсис»
18.00, 22.00 «Вiкна- 

Новини»
20.05 «Куб - 3»
22.20 «Детектор лжи - 2»
23.20 Сериал «Доктор 

Хаус»(1)
00.25 Сериал «Комиссар 

Рекс»(1)
01.25 «Вiкна-Спорт»
01.35 Худ.ф. «День рожде-

ния Буржуя»(2)
03.25 «Лучшее на ТВ»
03.30 Ночной эфир

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

17.55, 19.00, 21.35 
Погода

06.25 Мультфильмы
06.30 Ф-стиль
07.00, 16.00, 02.20 Страна 

советов
15.00, 18.30, 21.00 Служба 

новостей «Социальный 
пульс»

15.20, 01.50 Дикая 
Америка

17.00, 22.50 Алло, доктор!
18.00, 01.25 Как я зарабо-

тал свои миллионы
18.55, 21.30 Экономиче-

ский пульс
19.05 Сериал «Две 

сестры-2»
20.00 Социальный статус: 

ваша пенсия
21.50, 05.15 Нетронутая 

планета
23.50, 04.25 Сериал «Крас-

ное и черное» (2)
00.55 Светские хроники
03.00 Другие земли
03.55 Чудаки

тет
06.00 Мультсериал «Пеп-

пер Энн»
06.20 Мультсериал «Пере-

мена»
06.45 Телепузики
07.20 Твинисы
07.40 Мультик с Лунтиком
08.05 Мультсериал «Лило 

и Стич»
08.40 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 55 с.
09.45 Сериал «Все женщи-

ны - ведьмы» 167 с.
10.45 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 75 с.

11.45, 17.05 Маша и 
модели 2

12.50 Сериал «Кто в доме 
хозяин?»

13.25, 17.45 Сериал «Моя 
прекрасная няня»

14.30 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 56 с.

15.35 У ТЕТа тато!
16.15, 01.00 Досвидос
16.40, 22.40 Вайфайтеры
18.50 Богиня шопинга
19.15, 00.25 БарДак
19.55 Даешь молодежь!
20.20 Сериал «Зайцев 

+1» (2)
21.00 Сериал «Деффчон-

ки» (2)
21.25 Ка$та
21.50 Рай, гудбай
23.05 Дурнев + 1
23.30 Сериал «Потерян-

ная» 1 с. (2)
01.25 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 «Стра-

на 03» (1)
11.00 Сериал «Моя боль-

шая семья» (1)
12.00 Ток-шоу «Пусть 

говорят. Игра на раз-
девание»

15.35 Чистосердечное 
признание

16.00 Право на защиту
17.00, 19.00, 03.35 События
17.10, 19.15, 03.50 События 

Спорт
17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

19.20, 03.55 Ток-шоу «Гово-
рит Украина»

22.15 Сериал «Карпов» (1)
23.15 Худ.ф. «Во имя 

короля» (2)
01.45 Сериал «Жизнь 

как приговор. Второй 
сезон» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

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

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

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

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

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

элемент»
10.30, 11.20, 12.15 Обще-

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

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

кона»
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»
23.30, 00.25, 03.20 «CRIME 

NEWS»

нтн
05.50 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.20 Худ.ф. «Рысь воз-

вращается» (1)
07.30, 03.15 «Агенты 

влияния»
08.30 «Правда жизни». 

Инстинктам вопреки
09.00 Сериал «Раскол»
11.00 Сериал «УГРО - 3»
14.50 Сериал «Каменская 

- 5»
18.30 «Правда жизни». 

Белые вороны
19.00, 23.45, 02.00, 04.00 

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

листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Нью-
Йорк - 7» (2)

00.15 Худ.ф. «Замена - 2: 
последний урок» (2)

02.30 «Речовий доказ»

К1
07.00 Мультфильмы
08.45, 12.35 Сериал «Баф-

фи - победительница 
вампиров»

10.40 Худ.ф. «Большое при-
ключение Осси и Теда»

14.30, 18.00 «Званый ужин»
15.30 «КВН- 2012»
19.00 «Шопинг монстры»
20.00 «Большая разница»
22.00 «Вечер. Паша. 

Звёзды.»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.35 Худ.ф. «Король 

вечеринок» (2)
02.50, 03.50 «Ночная 

жизнь»

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

Самое шокирующее 
видео

06.40, 07.40 Подъем
07.05, 20.50 «STREET 

STYLE»
07.10 «Экономика в 

деталях»
08.30 Репортер
08.35 Погода
08.45 «Родительский 

клуб»
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.50 Сериал «Во-

ронины»
13.20, 14.20 Kids’ Time
13.25 Мультсериал «При-

ключения Джеки Чана»
14.45, 15.50 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.55, 22.55 Сериал «Све-

тофор»
19.00 Новости 11, 21.30, 

00.55, 03.00, 04.30 
канала

19.35 Пираньи
19.55 Сериал «Счастливы 

вместе»
21.00 «Дело вкуса»

22.00 ФБР .)
00.00 Сериал «Соблазни-

тельные и свободные»
01.25 Служба розыска 

детей
01.30 Сериал «Ясновидя-

щий-4»
02.10 Сериал «Последний 

аккорд»
03.30 Семеренки
03.55 Зона ночi

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

Вести
10.30 «1000 мелочей». 

Ток-шоу
11.15 Ток-шоу «О самом 

главном»
12.00 Сериал «Ефросинья. 

Таежная любовь»
13.30, 16.30, 18.40 Местное 

время. Вести-Москва
13.50 Вести. Дежурная 

часть
14.00 «Все будет хорошо!»
14.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»
15.50 Вести-спорт
16.50 Сериал «Пятая 

группа крови»
19.30 «Прямой эфир»
20.20 Сериал «Жизнь и 

судьба»
21.45 Сериал «Лорд. Пес-

полицейский»
22.45 «АЛСИБ. Секретная 

трасса»
23.50 Сериал «Опера. Хро-

ники убойного отдела. 
Охота на шубы»

00.45 «Вести+»
01.00 - Профилактика

нтв-МИр
04.55 «НТВ утром»
07.40 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2»
08.35, 14.35, 17.35 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня

09.25 Александр Журбин. 
Мелодии на память

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

11.05 «Русские сенсации»
12.35 Сериал «Гончие»
15.30 «До суда»
16.30, 03.25 Суд при-

сяжных
18.30, 02.20 «Прокурор-

ская проверка»
19.35 «Говорим и по-

казываем»
20.25 Сериал «Пятницкий. 

Глава вторая»
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей-12»
00.30 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей-11»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15 «Жить здорово!»
10.25 «Контрольная 

закупка»
10.55, 04.05 «Модный 

приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.15 «Понять. Простить»
15.15 «Фазенда»
15.45 Сериал «Убойная 

сила»
16.55, 02.05 Сериал «Не-

равный брак»
18.40, 03.05 «Давай по-

женимся!»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Однолюбы»
23.45 «Вечерний Ургант»
00.20 Ночные новости
00.35 «Без свидетелей»

Первый Канал. СнГ
04.00, 06.05 «Доброе утро»
06.00, 09.00, 12.00, 00.00 

Новости
07.05 «Жить здорово!»
08.05 Модный приговор
09.15 Контрольная 

закупка
09.40 «Время обедать!»
10.15 «Дешево и сердито»
11.00 Другие новости
11.25, 15.40 Понять. Про-

стить
12.35 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей»
14.05 Сериал «Неравный 

брак»
15.00 Вечерние новости
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.30, 00.05 Сериал «Одно-

любы»
20.20 «Вечерний Ургант»
20.50 Ночные Новости
21.05 «Городские пижо-

ны». «Без свидетелей»
21.30 Худ.ф. «Развод»

RTVI
06.00 «Страна и люди»
07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Цена победы»
09.00 Сериал «Сыщики-4». 

9 с. «Мелодия для пи-

столета с глушителем» 
(часть 1)

10.00 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей-11». 25 
с. «Красный стрелок»

11.00 «Грани недели» с 
Владимиром Кара-
Мурзой

12.00 «Без дураков»
13.00 Худ.ф. «Сицилиан-

ская защита»
15.00 Сериал «Сыщики-4». 

10, 02.00 с. «Мелодия 
для пистолета с глуши-
телем» (часть 2)

16.00, 18.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00, 05.00 Сериал «Пер-
сона нон грата». 1 с.

19.00 «Полный альбац»
20.00, 04.00 «Разбор 

полёта»
21.00 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей-11». 
22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Худ.ф. «ОГНИ»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30 Сегодня 

о главном
08.00 Итоги с Вахтангом 

Кипиани
10.10, 12.50, 16.30 Вокруг 

света
11.00 Цивилизация. 

«Серебряная земля. 
Хроника Карпатской 
Украины 1919-1939»

13.15, 03.00 Семь чудес 
Украины

14.30 Campus 3.0. Универ-
ситеты VS политики

15.30 Выборы 2012. С 
другой стороны

17.30 Цивилизация. 
«Генерал Дуглас. Пре-
рванный полет»

19.00, 23.00, 04.00 Про 
выборы

20.30, 00.30 Сегодня
21.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
21.30 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
22.00 Альбертэйнштейн
01.00 Алло алло

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.30 Худ.ф. «Дело «Пе-

стрых»
09.20 Петровка, 38, 14.10, 

16.55 
09.40 «Врачи». Ток-шоу 
10.30, 13.30, 16.30, 18.50 

События
10.50 «Постскриптум». 
11.50 «Доказательства 

вины. Люди-неви-
димки» 

12.25 «В центре событий». 
13.45 Деловая Москва
14.30 Мультфильм 

«Карандаш и Клякса - 
веселые охотники»

14.40 «Треугольник» 
15.30 Сериал «Генераль-

ская внучка». 
17.15 Наши любимые 

животные
17.40 «Право голоса». 
19.15 «Городские войны. 

Властители дорог» 
20.05 Док.ф. «Безумие. 

Сумерки закона». 
20.55 Сериал «Охотники за 

бриллиантами». 
23.05 События. 25-й час
23.40 «Футбольный 

центр»
00.10 «Мозговой штурм. 

Риски 21-го века» 
00.45 Худ.ф. «Мисс Фишер». 

Энтер-ФИльМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.45 Док.ф. «Лариса Го-

лубкина. Я тебя никогда 
не забуду»

09.45, 18.30 Сериал «Де-
вять жизней Нестора 
Махно»

11.45 Худ.ф. «Мой нежно 
любимый детектив»

13.15 Худ.ф. «Мнимый 
больной»

15.35 Худ.ф. «Эффект 
Ромашкина»

16.45 Док.ф. «Вечный Шу-
рик - А.Демьяненко»

17.50 Док.ф. «Пестрая лен-
та. Гайдай Леонид»

21.00 Худ.ф. «Наградить 
посмертно»

22.35 Худ.ф. «Конец импе-
ратора тайги»

00.15 Худ.ф. «Трын-трава»
02.05 Худ.ф. «Поздняя 

любовь»

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 

Драма «Демоны Санкт-
Петербурга» 

10.55, 18.55, 02.55 Драма 
«Четыреста ударов» 

12.40, 20.40, 04.40 Боевик 
«Бофор» 

14.55, 22.55, 06.55 Драма 
«Адмирал» 

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Худ.ф. 

«Финистсный сокол»
06.15 Мультфильм «Ну, 

погоди». 16,17, 10.15, 
14.15 с. Мультфильм 
«Золотой мальчик»

07.00, 11.00 Мультфильм 

«Конек-горбунок»
08.15, 12.15 Мультфильм 

«Маленькая колдунья». 
с. «Сборник мультфиль-
мов»

15.00 Худ.ф. «Мужской 
разговор»

16.30 Мультфильм 
«Самый маленький 
гном». 1 с. Мультфильм 
«Шел трамвай десятый 
номер»

17.00 Мультфильм «Ма-
гия». 36 с. Мультфильм 
«Василиса прекрасная». 
Мультфильм «Пойга 
и лиса»

18.00 Мультфильм 
«Уроки тетушки совы. 
Утренняя зарядка». 1-4 
с. Мультфильм «Опять 
двойка»

наше КИно
07.00 Худ.ф. «Вам и не 

снилось...»
09.00 Худ.ф. «Прохиндиада, 

или бег на месте»
11.00 Худ.ф. «Ночное про-

исшествие»
13.00 Худ.ф. «Девушка с 

коробкой»
14.30 Худ.ф. «Гармония»
16.00 Худ.ф. «Баллада о 

старом оружии»
17.30 Худ.ф. «День семей-

ного торжества»
19.00 Худ.ф. «Друзья»
21.00 Худ.ф. «Система 

«Ниппель»»
23.00 Худ.ф. «Вторая 

попытка Виктора 
Крохина»

01.00 Худ.ф. «Дни летные»

КИноКлуБ
06.00 Худ.ф. «Манипу-

ляция» 
08.00 Худ.ф. «Ронал-

варвар» 
10.00 Худ.ф. «Неуловимый 

Люк» 
12.00 Худ.ф. «Готовое 

платье» 
14.15 Худ.ф. «Цена стра-

сти» 18+
16.00 Худ.ф. «Американ-

ский грайндхаус» 18+
18.00 Худ.ф. «Без на-

звания» 
20.00 Худ.ф. «Газоноко-

сильщик» 
22.00 Худ.ф. «Человек, 

который слишком 
много знал» 

00.10 «Плюс кино» 0+
01.00 Профилактика!!!

ноСтальГИЯ
05.00 «До и после ...» 
06.10 «Прощание с 

осенью» 
07.45 «Кабачок 13 

стульев» 
08.55 Худ.ф. «Дневной 

поезд» 
10.30 «Золотая пластинка» 
11.00 «Чудеса на Воробье-

вой горе» 
12.00 «Колба времени». 
13.00 Телеспектакль 

«Альманах сатиры и 
юмора» 

14.00 «Театральные 
встречи» 

15.05 «Что? Где? Когда?» 
16.30 «Пока все дома» 
17.00 «...До 16 и старше» 
17.50 Док.ф. «Валерий 

Борзов» 
18.30 Телевизионная по-

весть «День за днем» 
20.00 «Музыка в театре, в 

кино, на ТВ» 
21.00 «Рожденные в 

СССР» 
22.00 Встреча в 

концертной студии 
«Останкино» 

23.00 Док.ф. «С судьбою 
о судьбе...» Алексей 
Баталов. 

23.50 «Возможно все» 
00.25 «Песни памяти 

моей» 
01.00 Профилактика

телеКлуБ
19.00 Сериал  «На углу у 

Патриарших - 3». 8 с. 
Котлета» для Котова»

20.00 Сериал  «Опергруп-
па-2». 5 с. «Филосов-
ский камень, 1-я часть»

21.00 Сериал  «Защита 
Красина - 2». 10 с.

22.00 Сериал  «Жизнь 
Клима Самгина». 4 с. 
«Провинция»

23.30 Сериал  «Жизнь 
Клима Самгина». 5 с. 
«Москваю 1896 год.»

01.00 Сериал  «На углу у 
Патриарших - 3». 9 с. 
«Сгоревшие трупы»

TV 1000
03.00 Приключения «Пять 

детей и волшебство»
04.40 Драма «Молодость 

без молодости»
06.55 Мягкая эротика 

«Следующий»
09.00 Комедия «Гринберг»
11.00 Комедия «Буги-вуги»
13.00 Комедия «Любовный 

менеджмент»
15.00 Комедия «Как от-

делаться от парня за 
10 дней»

17.00 Комедия «Свидание 

со звездой»
19.00 Боевик «Миссия. 

Невыполнима»
21.00 Криминальное ки-

но «Девушка, которая 
играла с огнем»

23.35 Криминальное ки-
но «Девушка, которая 
взрывала воздушные 
замки»

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.05, 07.25 Мультсериал 

«Грандиозный Человек-
паук» (1)

08.00 Сериал «Спецотряд 
Кобра 11» (1)

09.00 «ГАИ. Дорожные 
войны»

09.40 Худ.ф. «1492: Заво-
евание рая» (1)

13.00 Худ.ф. «Двухсотлет-
ний человек» (1)

15.55, 16.55, 01.45, 02.35 Се-
риал «Свой-чужой» (1)

18.00, 19.00 Сериал 
«ППС» (2)

20.00 «Сумасшедшее ви-
део по-украински-2»

20.35 «Месть природы»
21.00 Новости 2+2
21.25 Проспорт
21.30 Худ.ф. «Миссионер» 

(2)
23.55 Худ.ф. «Зверь» (3)

TV1000 AcTIon
04.00 Боевик «ЗащитнеГ»
06.00 Фильм ужасов «От-

крытое море. Новые 
жертвы»

08.00 Худ.ф. «Верблюжьи 
пауки»

10.00 Научная фантастика 
«Динокрок против 
динозавра»

12.00 Боевик «Эра дра-
конов»

14.00 Боевик «Пулбой. 
Спасайся, кто может»

16.00 Драма «Провокатор»
18.00 Криминальное 

кино «Иллюзия игры»
20.00 Комедия «Японский 

городовой»
22.00 Боевик «Робокоп-2»
00.00 Мягкая эротика 

«Струны души»

доМ КИно
03.00 Сериал «Любитель-

ница частного сыска 
Даша Васильева» 

06.25 Сериал «Ликви-
дация» 

07.15, 18.00, 02.00 Сериал 
«Лист ожидания» 

08.10 Комедия «Красав-
чик» 

09.45 Мелодрама «Лю-
бить»

11.00 Драма «Папа» 
12.40 Комедия «Премьера 

в Сосновке»
13.55 Триллер «Филер» 
15.15 Мелодрама «Вы не 

оставите меня...» 
17.10, 18.50, 02.55 «Окно 

в кино»
17.15 Сериал «Умножаю-

щий печаль» 
18.55 Комедия «Пять 

невест»
20.40 Драма «Не скажу» 
22.30 Муз.фильм «О тебе»
23.50 Приключенче-

ния «Тайна золотого 
брегета»

ЮМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Антон 

Иванович сердится»
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 «Быть 

влюбленным»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Love-

сервис»
21.15 Комедия «12 сту-

льев» 1 с.

mAXXI-TV
06.30, 19.00 Йога
07.20, 18.35 Союзмуль-

тфильм
07.35, 17.00 «Сбросим 

лишнее»
07.55, 14.55 «Почему, что, 

где?»
08.35, 19.50, 21.30 «Все 

про все»
08.45, 15.25 «Восточные 

танцы»
09.50, 00.40 MaxxiМузыка
10.00, 16.00 «Вкус сыра»
10.45 «В поисках новых 

впечатлений»
11.20 «Джунгли шоу-

бизнеса»
12.00 «Сейшн»
12.50 Портретные очер-

ки. Юрий Соломин
13.45 «Ukrainian Fashion 

Week»
19.55 «Буду Артистом!»
20.40 «Мама в большом 

городе»
21.40 «Время для себя»
22.30 Худ.ф. «Мы веселы, 

счастливы, талантливы»

19:00 – 19:20 Кривбасс-
Центр

19:20 – 19:35 Новости 
регионов

19:35 – 20:00 Зеркало
20:00 –  20:30 Мой город
20:30 – 21:00  Дайджест 

новостей

трК «КрИворІЖЖЯ»

Понеділок, 15 жовтня
Cхід 7.21 Захід 18.06
Тривалість дня 10.45

Схід 7.11 Захід 17.45
Новий місяць

ТерезиАндрій, Давид, Костантин, Кассіан

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

Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 

23.15, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 09.30, 
12.20, 12.45, 23.20 
Погода

06.25, 07.35 Тема дня
06.30 Православный 

календарь
06.35 Мультфильм
06.45 Учимся вместе
06.50, 07.45 Хозяин в доме
07.20 Страна on line
07.25 Глас народа
07.30 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 Свет
10.00 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
10.40 О главном
11.05 В гостях у Д. Гордона
12.10, 18.45, 21.20 Деловой 

мир
12.25 Желаем счастья
12.50 Контрольная 

работа
13.20 Худ.ф. «Обелиск»
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

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

Агросектор
15.15 Худ.ф. «Синдикат-2» 

2с
16.20 Худ.ф. «Танк КВ-2»
18.00 Свобода выбора. 

Реальная жизнь
18.10 Настоящая Украина
18.35 Последнее пред-

упреждение
19.00 Выборы-2012. Пред-

выборная агитация. 
Партия «Русский блок»

19.30 221. Экстренный вы-
зов. Неделя

20.00 Выборы-2012. Пред-
выборная агитация. 
Н.Королевская

20.20 Выборы-2012. Пред-
выборная агитация. 
Политическая партия 
«Наша Украина»

20.50 Плюс-минус
21.30 Социальное шоу 

«Адреналин»
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00, 01.00 Итоги
23.25 От первого лица
23.50 Худ.ф. «Мужская 

работа». 1 с.
01.40 Запомни
01.45 Телеакадемия
02.40 Худ.ф. «Священник 

среди нас» 3,4с

Канал «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.10 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

10.00 «Шесть кадров»
11.05, 11.50, 04.45 Сериал 

«Следаки»
12.30 «Снимите это не-

медленно»
13.35 «Полное перевопло-

щение. Дом за неделю»
14.35 «Не ври мне - 3»
15.40 «Семейные драмы»
16.45, 04.20 «ТСН. Из-

бранное»
17.10 Сериал «Вели-

чественные века. 
Роксолана»

20.15 «Меняю жену - 6»
22.00 «Мама, я женюсь?»
23.25 Худ.ф. «Кодекс бес-

честия» (1)

Интер
05.25 Сериал «Пятая 

группа крови»
06.50 Утро с ИНТЕРом
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, 20.35 Спорт в Под-

робностях
09.10 Сериал «Тайны 

следствия - 11»
11.15 «Детективы»
12.30, 04.45 «Знак каче-

ства»
13.00 Док.ф. «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

14.55 «Судебные дела»
15.55 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей 9»
18.10 Сериал «Крови-

нушка»
19.05 Программа «О 

жизни»
20.00, 02.25 «Подроб-

ности»
20.25, 02.50 «Подробности. 

Неформат»
20.55 Футбол. Сборная 

Украины - сборная 
Черногории

23.00 Худ.ф. «Голый писто-
лет 2 1/2» (2)

00.55 Худ.ф. «Герой-оди-
ночка» (2)

ICTV
05.15, 06.45, 02.30, 03.50 

Погода
05.20, 03.20 Факты
05.35, 04.05 Свитанок
06.35, 07.35 Деловые 

факты
06.50, 09.30, 12.55, 19.25, 

01.30 Спорт
06.55 Сериал «Леся+Рома»
07.40 Экстренный вызов
08.45 Факты. Утро
09.35, 19.30, 01.35 Чрезвы-

чайные новости
10.05, 16.30 Сериал 

«Опера»
12.35, 13.00, 21.20 Сериал 

«Прокурорская про-
верка»

12.45 Факты. День
15.25, 20.15 Сериал «Чрез-

вычайная ситуация»
18.45 Факты. Вечер
00.10 Факты. Итоги дня
00.25 Сериал «Кодекс 

чести-4»
02.35 Сериал «Кости-5»
03.55 ПроЦiкаве

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Косметичка»
07.45, 18.15 «В гостях у 

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

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

суждалки»
09.50 «Сад. Огород. 

Цветник»
10.05 «Зооквартал»
10.35, 23.10 Док.сериал 

«Антропологiя»
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 Худ.ф. «Светлый 

путь» 1 категория
16.50 «Вiдкрита влада»
17.10 Молодiжна про-

грама «Cтудiя»
18.10 Погода
18.30 «Контакт»
19.25 «Я i мiй дiм»
19.45 «Афиша»
19.50 «Шаг навстречу»
20.05 «Резонанс»
21.15 «Енергозаощад-

ження»
21.30 Док.ф. «Братии 

Кричевськi. Повер-
нення»

22.00 «Медицинский 
тележурнал»

00.40 Док.сериал «Мир 
животных»

новый Канал
05.10 Сериал «Стройбатя» 

(1)
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое шокирующее 
видео

06.40, 07.05, 07.35, 08.45 
Подъем

07.30, 08.30, 19.00, 01.00 
Репортер

07.35, 08.35, 01.25 Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой» (1)
09.55, 17.50 Сериал «Во-

ронины» (1)
13.20, 14.20 Kids’ Time
13.20 Мультсериал 

«Приключения Джеки 
Чана» (1)

14.40, 15.50 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья» (1)
15.55, 23.00 Сериал «Све-

тофор» (1)
19.30, 01.20 Спортре-

портер

19.35 Пираньи
19.55 Сериал «Счастливы 

вместе» (1)
20.55 Сериал «Папины 

дочки» (1)
22.00 Свадьба будет по-

моему!
00.05 Сериал «Соблазни-

тельные и свободные» 
(1)

01.30 Сериал «Ясновидя-
щий-4» (1)

02.10 Сериал «Последний 
аккорд» (1)

СтБ
05.35 «Документальный 

детектив»
06.00, 15.50 «Все буде 

добре!»
07.45, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.05 «Куб - 3»
11.00 Худ.ф. «Последняя 

роль Риты»(1)
13.40 «Битва экстрасен-

сов»
18.00, 22.00 «Вiкна- 

Новини»
20.00 «Фермер ищет 

жену - 2»
22.20 «Беременна в 16»
23.20 «Дочки-Матери»
00.25 Сериал «Доктор 

Хаус»(1)
01.25 Сериал «Комиссар 

Рекс»(1)
02.15 «Вiкна-Спорт»
02.25 Худ.ф. «День рожде-

ния Буржуя»(2)
04.10 Ночной эфир

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

00.55 Служба новостей 
«Социальный пульс»

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

06.35 Мультфильмы
07.00, 16.00 Страна со-

ветов
08.00 Социальный статус: 

ваша пенсия
08.55, 18.55, 21.30 Эконо-

мический пульс
09.00, 19.05 Сериал «Две 

сестры-2»
10.00, 17.00, 22.50 Алло, 

доктор!
11.15 Худ.ф. «Москва - 

любовь моя»
14.25, 02.50 Этот удиви-

тельный мир
15.20 Ронин. Ток-шоу с 

Дмитрием Выдриным
18.00, 03.10 Как я зарабо-

тал свои миллионы
20.00 Социальный статус: 

ваши льготы
21.50, 05.15 Нетронутая 

планета
23.50, 04.25 Сериал «Крас-

ное и черное» (2)
01.30 Худ.ф. «Компроме-

тирующие ситуации. 
Любители остренько-
го» (3)

03.35 Чудаки

тет
06.00 Мультсериал «Пеп-

пер Энн»
06.20 Мультсериал «Пере-

мена»
06.45 Телепузики
07.20 Твинисы
07.40 Мультик с Лунтиком
08.05 Мультсериал «Лило 

и Стич»
08.40 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 56 с.
09.45 Сериал «Все женщи-

ны - ведьмы» 168 с.
10.45 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 76 с.

11.45, 18.50 Богиня 
шопинга

12.25, 17.05 Маша и 
модели 2

12.50 Сериал «Дефф-
чонки»

13.25, 17.45 Сериал «Моя 
прекрасная няня»

14.30 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 57 с.

15.35 У ТЕТа тато!
16.15, 01.00 Досвидос
16.40, 22.40 Вайфайтеры
19.15, 00.25 БарДак
19.55 Даешь молодежь!
20.20 Сериал «Зайцев 

+1» (2)
21.00 Сериал «Деффчон-

ки» (2)
21.25 Ка$та
21.50 Рай, гудбай
23.05 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
23.30 Сериал «Потерян-

ная» 2 с. (2)

трК «уКраИна»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00 Утро с «Украиной»
09.25, 13.00, 22.10 Сериал 

«След» (1)
10.00 Сериал «Страна 

03» (1)
11.00 Сериал «Моя боль-

шая семья» (1)
12.00 Ток-шоу «Пусть 

говорят. На коротком 
поводке»

15.35 Чистосердечное 
признание

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

Спорт
17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

(1)
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Развод» (1)
21.10 Сериал «Карпов» (1)
23.10 Тридцатилетние
00.10 Сериал «Супруги» (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
06.00 «Легенды уголовно-

го розыска»
07.00 Худ.ф. «Секретный 

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

дела»
10.00 Сериал «Марш 

Турецкого»
12.00 Сериал «Детективы»
12.25 Сериал «Версия - 3»
14.35, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
16.45, 19.00, 23.45, 02.00, 

04.25 «Свiдок»
17.00 Сериал «Охота на 

изюбря»
21.45 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Нью-
Йорк - 7» (2)

00.15 Худ.ф. «Замена - 3: 
победитель получает 
все» (2)

02.30 «Речовий доказ»
03.40 «Агенты влияния»
04.55 «Уроки тетушки 

Совы»
05.30 «Правда жизни»

К1
07.00 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, 00.25 «Три сестры»
22.35, 01.05 «Штучки»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.35 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)

11 Канал
05.10 Сериал «Стройбатя»
06.00 Очевидец. Самое 

шокирующее видео
06.40 Подъем
06.45 Новости 11, 08.10, 

19.00, 21.30, 01.00, 03.00, 
04.25 канала

07.40 «Два берега»
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.50 Сериал «Во-

ронины»
13.20, 14.20 Kids’ Time
13.20 Мультсериал «При-

ключения Джеки Чана»
14.40 «Мой малыш»
15.10 Сериал «Друзья»

15.50 Teen Time
15.55 Сериал «Светофор»
19.35 «36,6»
19.55 Сериал «Счастливы 

вместе»
21.00 «Васильевский 

остров»
22.30 «Просто собака»
22.50 «Перевоплоще-

ние»
00.05 Сериал «Соблазни-

тельные и свободные»

Планета-СнГ
09.00 - профилактика
09.05 Сериал «Опера. Хро-

ники убойного отдела. 
Охота на шубы»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Вести

10.30 «1000 мелочей». 
Ток-шоу

11.15 Ток-шоу «О самом 
главном»

12.00, 04.05 Сериал 
«Ефросинья. Таежная 
любовь»

13.30, 16.35, 18.40 Местное 
время. Вести-Москва

13.50 Вести. Дежурная 
часть

14.00 «Все будет хорошо!»
14.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»
15.50 Вести-спорт
16.50 Сериал «Пятая 

группа крови»
19.30, 03.10 «Прямой эфир»
20.20 Сериал «Жизнь и 

судьба»
22.10 Сериал «Лорд. Пес-

полицейский»
23.05 «Специальный 

корреспондент»
00.05 Сериал «Опера. Хро-

ники убойного отдела. 
Родная кровь»

01.00 «Вести+»
01.15 «Честный детектив»

нтв-МИр
04.55 «НТВ утром»
07.40 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2»
08.35, 14.35, 17.35 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня

09.25 «Кулинарный по-
единок»

10.25 Золотая пыль
11.00 Сериал «Эра 

стрельца»
12.35 Сериал «Гончие»
15.30 «До суда»
16.30 Суд присяжных
18.30 «Прокурорская 

проверка»
19.35 «Говорим и по-

казываем»
20.25 Сериал «Пятницкий. 

Глава вторая»
22.15 «Сегодня. ИТОГИ»
22.35 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей-12»
00.20 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей-11»
02.00 Профилактика

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15 «Жить здорово!»
10.25 «Контрольная 

закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.15 «Понять. Простить»
15.15 «Фазенда»
15.45 Сериал «Убойная 

сила»
16.55 Сериал «Неравный 

брак»
18.40 «Давай поженимся!»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Однолюбы»
23.40 «Вечерний Ургант»
00.15 Ночные новости
00.25 «Без свидетелей»

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

Новости
07.05 «Жить здорово!»
08.05 Модный приговор
09.15 Контрольная 

закупка
09.40 «Время обедать!»
10.15 «Дешево и сердито»
11.00 Другие новости
11.25, 15.40 Понять. Про-

стить
12.35 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей»
14.05 Сериал «Неравный 

брак»
15.00 Вечерние новости
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.30, 00.05 Сериал «Одно-

любы»
20.20 «Вечерний Ургант»
20.50 Ночные Новости
21.05 «Городские пижо-

ны». «Без свидетелей»
21.30 «Городские пижо-

ны». «Обитель лжи»
22.00 «Городские пижо-

ны». «Калифрения». 
Новые серии

22.30 Худ.ф. «Аэлита, не 
приставай к мужчинам»

RTVI
06.00, 16.00, 01.00 «Особое 

мнение»
06.00 «Экономические 

новости»
07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Сыщики-4». 

10 с. «Мелодия для пи-
столета с глушителем» 
(часть 2)

10.00 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей-11». 26 
с. «Дни Достоевского»

11.00 «Германия за не-
делю»

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

12.00 «Полный альбац»
13.00 Худ.ф. «Огни»
15.00 Сериал «Сыщики-4». 

11, 02.00 с. «Как хорошо 
быть генералом»

17.00 Сериал «Персона 
нон грата». 2 с.

18.00 «Особое мнение», 
«Экономические 
новости»

19.00 «Обложка»
20.00 «Большой дозор»
21.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-11». 
27, 03.00 с. «Сорняк 
жизни»

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Худ.ф. «КАРАУЛ»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30 Сегодня 

о главном
08.00, 20.30, 00.30 Сегодня
08.30, 19.00, 23.00, 04.00 

Про выборы
09.25 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.10, 12.50, 16.30 Вокруг 

света
11.00 Цивилизация. 

«Генерал Дуглас. Пре-
рванный полет»

13.15 Семь чудес Украины
14.30 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
15.00 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
15.30 Альбертэйнштейн
17.30 Цивилизация. 

«Исторический детек-
тив. Врачебные тайны»

21.00 Музыка для 
взрослых

01.00 Алло алло
02.00 Campus 3.0. Универ-

ситеты VS политики

тв Центр
04.55 «Настроение»
07.35 Худ.ф. «Двенадцатая 

ночь»
09.20 Петровка, 38, 14.10, 

16.55 
09.40 «Врачи». Ток-шоу 
10.30, 13.30, 16.30, 18.50 

События
10.50 Худ.ф. «Ромашка, 

кактус, маргаритка». 
12.40 «Pro жизнь». Ток-шоу 
13.45 Деловая Москва
14.30 Мультфильм «Лиса-

строитель»
14.40 «Треугольник» 
15.30 Сериал «Генераль-

ская внучка». 
17.15 «Барышня и 

кулинар»
17.40 «Право голоса». 
19.15 Док.ф. «Жадность 

больше, чем жизнь». 
20.55 Сериал «Охотники за 

бриллиантами». 
23.05 События. 25-й час
23.40 «Свидетельство о 

бедности». Детектив. 

Энтер-ФИльМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
09.00 Док.ф. «Эммануил 

Виторган и Алла 
Балтер. По обе стороны 
жизни / Звездная 
любовь»

10.05, 18.25 Сериал «Де-
вять жизней Нестора 
Махно»

12.05 Худ.ф. «Семь невест 
ефрейтора Збруева.»

13.55 Худ.ф. «Отпуск в 
сентябре»

16.25 Док.ф. «Лариса Го-
лубкина. Я тебя никогда 
не забуду»

17.25 Док.ф. «Пестрая 
лента. А.Миронов»

19.30 Сериал «Жизнь и 
смерть Лёньки Панте-
леева»

20.30 Худ.ф. «Репортаж с 
линии огня «

22.05 Худ.ф. «Дом, в кото-
ром я живу»

23.50 Худ.ф. «Любовью за 
любовь»

01.20 Худ.ф. «Дочки-
матери»

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Исчезнувшие» 
09.55, 17.55 Драма 

«Cтрадивари» 
11.45, 19.45 Триллер «Про-

вокатор» 
13.30, 21.30 Мелодрама 

«Просто вместе» 
15.10, 23.10 Драма «Комна-

ты смерти: Темное про-
исхождение Шерлока 

Холмса» 
01.55 Профилактика!!!

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Худ.ф. 

«Мужской разговор»
06.30, 10.30, 14.30 

Мультфильм «Самый 
маленький гном». 1 
с. Мультфильм «Шел 
трамвай десятый 
номер»

07.00 Мультфильм 
«Магия». 36, 11.00 с. 
Мультфильм «Василиса 
прекрасная». Муль-
тфильм «Пойга и лиса»

08.00, 12.00 Мультфильм 
«Уроки тетушки совы. 
Утренняя зарядка». 1-4 
с. «Сборник мультфиль-
мов»

15.00 Худ.ф. «Матрос 
Чижик»

16.25 Мультфильм 
«Самый маленький 
гном». 2 с. Мультфильм 
«Волшебник ох»

17.00 Мультфильм «Ма-
гия». 37 с. Мультфильм 
«Как грибы с горохом 
воевали». Мультфильм 
«Кораблик»

18.00 Мультфильм 
«Уроки тетушки совы. 
Утренняя зарядка». 5-8 
с. Мультфильм «Первая 
скрипка»

наше КИно
07.00 Худ.ф. «Друзья»
09.00 Худ.ф. «Система 

«Ниппель»»
11.00 Худ.ф. «Вторая 

попытка Виктора 
Крохина»

13.00 Худ.ф. «Дни летные»
14.30 Худ.ф. «Подземелье 

ведьм»
16.00 Худ.ф. «Наследница 

Ники»
17.30 Худ.ф. «Придут 

страсти-мордасти»
19.00 Худ.ф. «Потомок 

Чингис-Хана»
21.00 Худ.ф. «Перемена 

участи»
23.00 Худ.ф. «Только ты»
01.00 Худ.ф. «Кочующий 

фронт»

КИноКлуБ
09.00, 02.00 Худ.ф. «Без 

названия» 
11.00 «Плюс кино» 0+
12.00, 04.00 Худ.ф. «Газоно-

косильщик» 
14.00 Худ.ф. «Человек, 

который слишком 
много знал» 

16.05 Худ.ф. «Скелеты 
Железного острова» 

18.00 Худ.ф. «Далеко по 
соседству» 

20.00 Худ.ф. «Газоно-
косильщик 2: За 
пределами киберпро-
странства» 

22.00 Худ.ф. «Воображае-
мая жизнь ангелов» 

00.00 Худ.ф. «Скелеты в 
шкафу» 

ноСтальГИЯ
05.00 Профилактика
09.00 «Что? Где? Когда?» 
10.30 «Пока все дома» 
11.00 «...До 16 и старше» 
11.50 Док.ф. «Валерий 

Борзов» 
12.30, 18.30 Телевизионная 

повесть «День за днем» 
14.00, 20.00 «Музыка в 

театре, в кино, на ТВ»
15.00, 21.00 «Рожденные 

в СССР» 
16.00, 22.00 Встреча в 

концертной студии 
«Останкино» 

17.00 Док.ф. «Глас народа» 
17.30 «Джазовая пано-

рама» 
18.15 «Сиди и смотри» 
23.00 «До и после ...» 
00.10 «Прощание с 

осенью» 

телеКлуБ
19.00 Сериал  «На углу у 

Патриарших - 3». 9 с. 
«Сгоревшие трупы»

20.00 Сериал  «Опергруп-
па-2». 6 с. «Филосов-
ский камень, 2-я часть»

21.00 Сериал  «Защита 
Красина - 2». 11 с.

22.00 Сериал  «Жизнь 
Клима Самгина». 5 с. 
«Москваю 1896 год.»

23.30 Сериал  «Жизнь 
Клима Самгина». 6 с. 
«Перед выбором»

01.00 Сериал  «На углу у 
Патриарших - 3». 10 с. 
«Эксклюзив»

02.00 Сериал  «Опер-
группа-2». 7 с. «Фило-
совский камень, 3-я 
часть»

TV 1000
03.00 Драма «Молодость 

без молодости»
05.15 Комедия «Переход-

ный возраст»
07.00 Комедия «Любовный 

менеджмент»
09.00 Комедия «Свидание 

со звездой»
11.00 Драма «Наперекор 

судьбе»
13.00 Драма «Крик совы»
15.00 Комедия «Большая 

ночь»
17.00 Комедия «В послед-

ний раз»
19.00 Боевик «Миссия. 

Невыполнима 2»
21.10 Драма «Красота по-

американски»
23.40 Комедия «Страна 

чудаков»

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.05, 07.25 Мультсериал 

«Грандиозный Человек-
паук» (1)

08.00 Сериал «Спецотряд 
Кобра 11» (1)

09.00, 21.00 «Новости 2+2»
09.25, 21.25 «Проспорт»
09.30, 10.10 ГАИ. Дорожные 

войны
10.55 «Месть природы»
11.40 «Лунная гонка»
13.45, 14.50 Сериал «Сол-

даты-5» (1)
15.55, 16.55, 03.35 Сериал 

«Свой-чужой» (1)
18.00, 19.00 Сериал 

«ППС» (2)
20.00 «Сумасшедшее ви-

део по-украински-2»
20.35 «ДжеДАИ»
21.30 Худ.ф. «Баллистика. 

Экс против Сивер» (2)
23.30 Худ.ф. «Домино» (2)
02.10 Худ.ф. «Миссионер» 

(2)
04.25 Сумасшедшая 

скрытая камера
05.00 Телемагазин

TV1000 AcTIon
04.00 Фильм ужасов «От-

крытое море. Новые 
жертвы»

06.00 Боевик «Кулак 
ярости»

08.00 Научная фантастика 
«Динокрок против 
динозавра»

10.00 Боевик «Пулбой. 
Спасайся, кто может»

12.00 Драма «Провокатор»
14.00 Комедия «Плохой 

Санта»
16.00 Драма «Окись»
18.00 Приключения 

«Синдбад и Минотавр»
20.00 Криминальное 

кино «Зона преступ-
ности»

21.45 Криминальное 
кино «Гангстер»

00.00 Мягкая эротика «Об-
рызганные»

доМ КИно
03.00, 16.25 Комедия 

«Сваты - 5»
06.30, 17.15 Сериал «Умно-

жающий печаль» 
07.15, 18.00, 02.00 Сериал 

«Лист ожидания» 
08.05, 17.10, 18.50, 02.55 

«Окно в кино»
08.10 Комедия «Красав-

чик» 
09.50 Комедия «Золотой 

телёнок»
12.35 Худ.ф. «Ты да я, да мы 

с тобой» 
13.05 Мелодрама «Во-

дитель для Веры» 
15.00 Худ.ф. «Зайчик»
18.55 Драма «Команда 8» 
20.40 Муз.фильм «Похити-

тели книг» 
22.05 Мелодрама «Мо-

сква, любовь моя» 
23.40 Комедия «Клад»
01.00 Приключения 

«Опасные тропы» 

ЮМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Горячие 

деньки»
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 «Призрак 

моего дома»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «12, 21.15 

стульев» 1-2 с.

mAXXI-TV
06.30, 19.00 Йога
07.20, 18.35 Союзмуль-

тфильм
07.35, 17.00 «Сбросим 

лишнее»
07.55, 14.55 «Почему, что, 

где?»
08.35, 19.50 «Все про все»
08.45, 15.25 «Восточные 

танцы»
09.50, 00.40 MaxxiМузыка
10.00, 16.00 «Вкус сыра»
10.45 «Мама в большом 

городе»
11.20 «Время для себя»
12.00 Худ.ф. «Мы веселы, 

счастливы, талантливы»
19.55 «Буду Артистом!»
20.40 Джунгли шоу-

бизнеса
21.30 «Выдающиеся 

мужчины»
21.40 «Сейшн»
22.30 Худ.ф. «Слово для 

защиты»

19:00 – 19:20 Кривбасс-
Центр

19:20 – 19:35 Новости 
регионов

19:35 –  20:00  Диалог
20:00 –  20:30 Новая волна
20:30 – 21:00  Дайджест 

новостей

трК «КрИворІЖЖЯ»

ут-1

Вівторок, 16 жовтня
Cхід 7.22 Захід 18.04
Тривалість дня 10.42

Схід 8.33 
Захід 18.19

СкорпіонДіонісій, Іоанн
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.00 

Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 

23.15, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 09.25, 
12.15, 13.10, 23.20 
Погода

06.25, 07.35 Тема дня
06.30 Православный 

календарь
06.35 Мультфильм
06.45 Учимся вместе
06.50, 07.45 Хозяин в доме
07.20 Страна on line
07.25 Глас народа
07.30 Эра бизнеса
07.50 Финансовые советы
08.20, 00.40 Между строк
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.20, 11.55 Официальная 

хроника
09.35 Правительство на 

связки с гражданами
10.00 Ток-шоу «Легко быть 

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

мир
12.25 Граница государства
12.40 221. Экстренный вы-

зов. Неделя
13.15 Худ.ф. «Живет такой 

парень»
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

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

Агросектор
15.20 Худ.ф. «Синдикат-2» 

3с
16.25 Худ.ф. «Остров 

безымянный»
17.40 Страну - народу!
18.00 Свобода выбора. 

Реальная жизнь
18.10 Настоящая Украина
18.35 Последнее пред-

упреждение
19.00 Музыкальный мара-

фон «Рекорд Гиннеса»
19.45 Осенняя шутка с 

Е.Воробей
20.25 Выборы-2012. Пред-

выборная агитация. 
Н.Королевская

20.50 Мегалот
20.55 Плюс-минус, Офи-

циальная хроника
21.30 Один на один. 

Н.Королевская - 
С.Шустер

22.50 Суперлото, Тройка, 
Кено

23.00, 01.00 Итоги
23.25 От первого лица
23.50 Худ.ф. «Мужская 

работа». 2 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»
11.05, 11.50, 04.50 Сериал 

«Следаки»
12.30 «Снимите это не-

медленно»
13.35 «Полное перевопло-

щение. Дом за неделю»
14.35 «Не ври мне - 3»
15.40 «Семейные драмы»
16.45, 04.25 «ТСН. Из-

бранное»
17.10 Сериал «Вели-

чественные века. 
Роксолана»

20.15 «На ножах»
21.30 «Территория 

обмана»
22.35 «Деньги»
00.15 Худ.ф. «Шальная 

баба» (1)

Интер
05.25 Сериал «Пятая 

группа крови»
06.50, 07.10, 07.35, 08.10, 

08.35 «Утро с ИНТЕРом»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.30, 20.40 «Спорт в Под-

робностях»
09.10 Сериал «Тайны 

следствия - 11»
11.10 «Детективы»
12.30, 04.45 «Знак каче-

ства»
13.00 Док.ф. «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

14.55 «Судебные дела»
15.55 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей 9»
18.10 Сериал «Крови-

нушка»
19.05 Программа «О 

жизни»
20.00, 04.00 «Подроб-

ности»
20.30, 04.30 «Подробности. 

Неформат»
21.00 Сериал «Синдром 

Дракона»
00.30 Худ.ф. «Голый писто-

лет 33 1/3: Последнее 
оскорбление» (2)

ICTV
05.10 Служба розыска 

детей
05.15, 06.40, 02.30, 03.50 

Погода
05.20, 03.20 Факты
05.35, 04.10 Свитанок
06.35, 07.35 Деловые 

факты
06.45, 09.30, 12.55, 19.25, 

01.30 Спорт
06.50 Сериал «Леся+Рома»
07.40 Несекретные файлы
08.45 Факты. Утро
09.35, 19.30, 01.35 Чрезвы-

чайные новости
10.05, 16.30 Сериал 

«Опера»
12.30, 13.00, 21.20 Сериал 

«Прокурорская про-
верка»

12.45 Факты. День
15.25, 20.15 Сериал «Чрез-

вычайная ситуация»
18.45 Факты. Вечер
00.10 Факты. Итоги дня
00.25 Сериал «Кодекс 

чести-4»

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Контакт»
07.45, 18.15 «В гостях у 

Ладика и Маши»
08.00, 02.00 Док.сериал 

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

суждалки»
09.55 «Шаг навстречу»
10.00 Док.ф. «Братии 

Кричевськi. Повер-
нення»

10.30, 23.10 Док.сериал 
«Антропологiя»

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 Худ.ф. «Праздник 

святого Йоргена» 1 
категория

16.45 Док.сериал «Магия 
природы»

17.10 «На углу улиц»
18.30 «Я i мiй дiм»
19.15 Погода
19.25 «Пiдземка»
19.35 «Медицинский 

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

грама «Cтудiя»
22.00 «Афиша»
22.05 «Вiдкрита влада»
22.25 «Мини-путеше-

ствия»
00.40 Док.сериал «Мир 

животных»

новый Канал
05.10 Сериал «Стройбатя» 

(1)
05.55, 06.45 Очевидец. 

Самое шокирующее 
видео

06.40, 07.05, 07.40, 08.45 
Подъем

07.30, 08.30, 19.00, 01.10 
Репортер

07.35, 08.35, 01.30 Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой» (1)
09.55, 17.50 Сериал «Во-

ронины» (1)
13.20, 14.25 Kids’ Time
13.25 Мультсериал 

«Приключения Джеки 
Чана» (1)

14.45, 15.50 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья» (1)
15.55, 23.05 Сериал «Све-

тофор» (1)
19.30, 01.25 Спортре-

портер
19.35 Пираньи
19.55 Сериал «Счастливы 

вместе» (1)

20.55 Сериал «Папины 
дочки» (1)

22.00 Ближе к телу
00.10 Сериал «Соблазни-

тельные и свободные» 
(1)

01.35 Служба розыска 
детей

СтБ
05.35 «Документальный 

детектив»
06.25, 15.50 «Все буде 

добре!»
08.15, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.55 «Фермер ищет 

жену - 2»
11.50 Худ.ф. «Лабиринты 

любви»
13.45 «Битва экстрасен-

сов»
18.00, 22.00 «Вiкна- 

Новини»
20.00, 22.40 «МастерШеф 

- 2»
00.40 Сериал «Доктор 

Хаус»(1)
01.30 Сериал «Комиссар 

Рекс»(1)

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

01.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

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

06.35, 13.30 Мультфильмы
07.00, 16.00, 02.50 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваши льготы
08.55, 18.55, 21.30 Эконо-

мический пульс
09.00, 19.05 Сериал «Две 

сестры-2»
10.00, 17.00, 22.55 Алло, 

доктор!
11.15 Худ.ф. «Братья Кара-

мазовы» 1 с.
14.25, 01.35 Этот удиви-

тельный мир
15.20, 02.20 Дикая 

Америка
18.00, 01.55 Точки пере-

сечения
20.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
21.50, 04.55 Мыльные 

оперы в природе
23.50, 04.05 Сериал «Крас-

ное и черное» (2)

тет
06.00 Мультсериал «Пеп-

пер Энн»
06.20 Мультсериал «Пере-

мена»
06.45 Телепузики
07.20 Твинисы
07.40 Мультик с Лунтиком
08.05 Мультсериал «Лило 

и Стич»
08.40 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 57 с.
09.45 Сериал «Все женщи-

ны - ведьмы» 169 с.
10.45 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 77 с.

11.45, 18.50 Богиня 
шопинга

12.25, 17.05 Маша и 
модели 2

12.50 Сериал «Дефф-
чонки»

13.25, 17.45 Сериал «Моя 
прекрасная няня»

14.30 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 58 с.

15.35 У ТЕТа тато!
16.15, 01.00 Досвидос
16.40, 22.40 Вайфайтеры
19.15, 00.25 БарДак
19.55 Даешь молодежь!
20.20 Сериал «Зайцев 

+1» (2)
21.00 Сериал «Деффчон-

ки» (2)
21.25 Ка$та
21.50 Рай, гудбай
23.05 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
23.30 Сериал «Потерян-

ная» 3 с. (2)

трК «уКраИна»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00 Утро с «Украиной»
09.25, 13.00, 22.10 Сериал 

«След» (1)
10.00 Сериал «Страна 

03» (1)
11.00 Сериал «Моя боль-

шая семья» (1)
12.00 Ток-шоу «Пусть гово-

рят. Проси прощения»
15.35 Чистосердечное 

признание
16.00 Право на защиту
17.00, 19.00, 03.50 События
17.10, 19.15, 04.05 События 

Спорт
17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

(1)
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Развод» (1)
21.10 Сериал «Карпов» (1)

23.10 Тридцатилетние
00.10 Сериал «Супруги» (1)
01.10 Сериал «Жизнь 

как приговор. Второй 
сезон» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

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

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
02.00, 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
06.00 «Легенды уголовно-

го розыска»
07.00 Худ.ф. «Секретный 

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

дела»
10.00 Сериал «Марш 

Турецкого»
12.00 Сериал «Детективы»
12.25 Сериал «Версия - 3»
14.35, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
16.45, 19.00, 23.45, 02.05, 

04.35 «Свiдок»
17.00 Сериал «Охота на 

изюбря»
21.45 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Нью-
Йорк - 7» (2)

00.15 Худ.ф. «600 кг 
золота» (2)

К1
07.00 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, 00.25 «Три сестры»
22.35, 01.05 «Штучки»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.35 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)

11 Канал
05.10 Сериал «Стройбатя»
05.55 Очевидец. Самое 

шокирующее видео
06.40, 20.55 «STREET 

STYLE»
06.45 Новости 11, 08.10, 

19.00, 21.30, 01.10, 03.10, 
04.35 канала

07.40 «Клиника семейной 
медицины»

09.00, 16.55 Сериал «Не 
родись красивой»

09.55, 17.50 Сериал «Во-
ронины»

13.20, 14.25 Kids’ Time
13.25 Мультсериал «При-

ключения Джеки Чана»
14.45, 15.50 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.55, 23.05 Сериал «Све-

тофор»
19.30 «Ваше право»
19.35 «Транспортный 

меридиан»
19.55 Сериал «Счастливы 

вместе»
21.00 «Автострасти с 

Ларисой Максименко»
22.30 «Бюро адвокатских 

расследований»
00.10 Сериал «Соблазни-

тельные и свободные»
01.35 Служба розыска 

детей
01.40 Сериал «Ясновидя-

щий-4»

Планета-СнГ

05.00 «Утро России»
09.05 Сериал «Опера. Хро-

ники убойного отдела. 
Родная кровь»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Вести

10.30 «1000 мелочей». 
Ток-шоу

11.15 Ток-шоу «О самом 
главном»

12.00, 04.05 Сериал 
«Ефросинья. Таежная 
любовь»

13.30, 16.30, 18.40 Местное 
время. Вести-Москва

13.50 Вести. Дежурная 
часть

14.00 «Все будет хорошо!»
14.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»
15.50 Вести-спорт
16.50 Сериал «Пятая 

группа крови»
19.30, 03.10 «Прямой эфир»
20.20 Сериал «Жизнь и 

судьба»
21.50 Сериал «Лорд. Пес-

полицейский»
22.45 «Близкий Дальний. 

Предчувствие судьбы»
00.35 Сериал «Опера. 

Хроники убойного 
отдела. Один процент 
сомнения»

01.25 «Вести+»
01.45 Худ.ф. «Хождение по 

мукам». 12с
03.45 Вести.ru

нтв-МИр
04.55 Профилактика
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня
09.25 Квартирный вопрос
10.30 Русская начинка
11.00 Сериал «Эра 

стрельца»
12.35 Сериал «Гончие»
14.35, 17.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
15.30 «До суда»
16.30, 03.25 Суд при-

сяжных
18.30, 02.20 «Прокурор-

ская проверка»
19.35 «Говорим и по-

казываем»
20.25 Сериал «Пятницкий. 

Глава вторая»
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей-12»
00.30 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей-11»

Первый Канал
05.00 ПРОФИЛАКТИКА
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

04.00 Новости
09.15 «Жить здорово!»
10.25 «Контрольная 

закупка»
10.55, 04.05 «Модный 

приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.15 «Понять. Простить»
15.15 «Фазенда»
15.45 Сериал «Убойная 

сила»
16.55, 02.10 Сериал «Не-

равный брак»
18.40, 03.10 «Давай по-

женимся!»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Развод»
23.45 «Вечерний Ургант»
00.20 Ночные новости
00.35 «Без свидетелей»

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

Новости
07.05 «Жить здорово!»
08.05 Модный приговор
09.15 Контрольная 

закупка
09.40 «Время обедать!»
10.15 «Дешево и сердито»
11.00 Другие новости
11.25, 15.40 Понять. Про-

стить
12.35 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей»
14.05 Сериал «Неравный 

брак»
15.00 Вечерние новости
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.30, 00.15 Сериал «Раз-

вод»
20.20 «Вечерний Ургант»
20.50 Ночные Новости
21.05 «Городские пижо-

ны». «Без свидетелей»
21.30 «Городские пижо-

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

22.15, 00.05 Худ.ф. «Осада»

RTVI
06.00, 16.00, 01.00 «Особое 

мнение»
06.00 «Экономические 

новости»
07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Сыщики-4». 

11 с. «Как хорошо быть 
генералом»

10.00 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей-11». 27 
с. «Сорняк жизни»

11.00 «Израиль за не-
делю»

12.00 «Большой дозор»

13.00 Худ.ф. «Караул»
15.00 Сериал «Сыщики-4». 

12, 02.00 с. «Список 
регента»

17.00, 05.00 Сериал «Пер-
сона нон грата». 3 с.

18.00 «Особое мнение», 
«Экономические 
новости»

19.00 «Дебаты кандидатов 
в президенты США»

21.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-11». 
28, 03.00 с. «Старшая 
сестра»

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Худ.ф. «Паутина»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30 Сегодня 

о главном
08.00, 20.30, 00.30 Сегодня
08.30, 19.00, 23.00, 04.00 

Про выборы
10.10, 12.50, 16.30 Вокруг 

света
11.00 Цивилизация. 

«Исторический детек-
тив. Врачебные тайны»

13.15 Семь чудес Украины
14.30 Музыка для 

взрослых
17.30 Цивилизация. 

«Исторический детек-
тив. Дело Кольцова»

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 Худ.ф. «Роза»

тв Центр
08.00 Худ.ф. «Девушка с 

гитарой»
09.50, 13.30, 16.30, 18.50 

События
10.00 Отчёт мэра Москвы 

С.С. Собянина о резуль-
татах деятельности 
Правительства Москвы

10.55 Худ.ф. «По семейным 
обстоятельствам»

13.45 Деловая Москва
14.10 Петровка, 38, 16.55 
14.30 Мультфильм «До-

верчивый дракон»
14.40 «Треугольник» 
15.30 Сериал «Генераль-

ская внучка». 
17.15 «Приглашает Борис 

Ноткин» 
17.40 «Право голоса». 
19.20 «Московский 

маршрут. Вылетные 
магистрали». Специ-
альный репортаж. 

19.55 Док.ф. «Что едят 
наши дети?» 

20.45 Сериал «Охотники за 
бриллиантами». 

22.55 События. 25-й час
23.30 Худ.ф. «Пришельцы: 

Коридоры времени». 
01.55 Худ.ф. «Ярость». 

Энтер-ФИльМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
09.10 Док.ф. «Вечный Шу-

рик - А.Демьяненко»
10.10 Сериал «Девять жиз-

ней Нестора Махно»
11.10, 18.30 Сериал 

«Жизнь и смерть Лёнь-
ки Пантелеева»

12.10 Худ.ф. «Забытая ме-
лодия для флейты»

14.40 Худ.ф. «Нейлон 
100%»

16.20 Док.ф. «Эммануил 
Виторган и Алла 
Балтер. По обе стороны 
жизни / Звездная 
любовь»

17.25 Док.ф. «Операция Ы 
и другие приключения 
Леонида Гайдая»

20.30 Худ.ф. «Взорванный 
ад»

22.25 Худ.ф. «Хлеб, золото, 
наган»

23.55 Худ.ф. «Отпуск в 
сентябре»

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Исчезнувшие» 
09.55, 17.55, 01.55 Детектив 

«Комиссар Мегрэ: 
ловушка» 

11.35, 19.35, 03.35 
Трагикомедия «Век 
помрачения» 

13.25, 21.25, 05.25 Мело-
драма «Сатисфакция» 

15.10, 23.10, 07.10 Боевик 
«Крупный калибр, или 
Тони Ардзента» 

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Худ.ф. 

«Матрос Чижик»
06.25, 10.25, 14.25 

Мультфильм «Самый 
маленький гном». 2 с. 
Мультфильм «Волшеб-
ник ох»

07.00 Мультфильм 
«Магия». 37, 11.00 с. 
Мультфильм «Как 
грибы с горохом во-
евали». Мультфильм 
«Кораблик»

08.00, 12.00 Мультфильм 
«Уроки тетушки совы. 
Утренняя зарядка». 5-8 

с. «Сборник мультфиль-
мов»

15.00 Худ.ф. «Казаки-раз-
бойники»

16.05 Мультфильм 
«Самый маленький 
гном». 3 с. «Сборник 
мультфильмов»

17.00 Мультфильм «Ма-
гия». 38 с. Мультфильм 
«Чудесный колоколь-
чик». Мультфильм «Как 
мужья жен проучили»

18.00 Мультфильм «Уроки 
тетушки совы. Утрен-
няя зарядка». 9-12 с. 
Мультфильм «Незнайка 
учится»

наше КИно
07.00 Худ.ф. «Потомок 

Чингис-Хана»
09.00 Худ.ф. «Перемена 

участи»
11.00 Худ.ф. «Только ты»
13.00 Худ.ф. «Кочующий 

фронт»
14.30 Худ.ф. «Чертов 

пьяница»
16.00 Худ.ф. «Почти 

ровесники»
17.30 Худ.ф. «Дом на 

дюнах»
19.00 Худ.ф. «Александр 

Невский»
21.00 Худ.ф. «Премия»
23.00 Худ.ф. «Фонтан»
01.00 Худ.ф. «Человек с 

кино-аппаратом»
02.30 Худ.ф. «Привалов-

ские миллионы». 1 с.
04.00 Худ.ф. «Привалов-

ские миллионы». 2 с.
05.30 Худ.ф. «Африканыч»

КИноКлуБ
06.00 Худ.ф. «Человек, 

который слишком 
много знал» 

08.05 Худ.ф. «Скелеты 
Железного острова» 

10.00, 02.00 Худ.ф. «Далеко 
по соседству» 

12.00, 04.00 Худ.ф. «Га-
зонокосильщик 2: За 
пределами киберпро-
странства» 

13.35 «Плюс кино» 0+
14.05 Худ.ф. «Воображае-

мая жизнь ангелов» 
16.05 Худ.ф. «Скелеты в 

шкафу» 
18.00 Худ.ф. «Спасите 

«Конкорд» 
20.00 Худ.ф. «Во всей 

красе» 18+
22.00 Худ.ф. «В лесу» 18+
00.00 Худ.ф. «Ночь умира-

ющих тигров» 18+

ноСтальГИЯ
05.00 «...До 16 и старше» 
05.50 Док.ф. «Валерий 

Борзов» 
06.30, 12.30, 19.30 Телеви-

зионная повесть «День 
за днем» 

08.00, 14.00 «Музыка в 
театре, в кино, на ТВ» 

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

10.00, 16.00 Встреча в 
концертной студии 
«Останкино» 

11.00 Док.ф. «Глас народа» 
11.30 «Джазовая пано-

рама» 
12.15 «Сиди и смотри» 
17.00 «Фантомы против 

беженцев» 
17.40 «Встреча с Резо 

Габриадзе» 
18.00 «Музыкальный 

круиз» 
18.30 «Между нами, девоч-

ками» 
20.00 «Концерт Дмитрия 

Хворостовского» 
22.00 «Поэзия Евгения 

Евтушенко» 
23.00 «Чудеса на Воробье-

вой горе» 
01.00 Телеспектакль 

«Альманах сатиры и 
юмора» 

телеКлуБ
19.00 Сериал  «На углу у 

Патриарших - 3». 10 с. 
«Эксклюзив»

20.00 Сериал  «Опер-
группа-2». 7 с. «Фило-
совский камень, 3-я 
часть»

21.00 Сериал  «Защита 
Красина - 2». 12 с.

22.00 Сериал  «Жизнь 
Клима Самгина». 6 с. 
«Перед выбором»

23.30 Сериал  «Жизнь 
Клима Самгина». 7 с. 
«Одиночество»

01.00 Сериал  «На углу у 
Патриарших - 3». 11 с. 
«Уход Никольского»

TV 1000
03.00 Комедия «Переход-

ный возраст»
05.00 Драма «Крик совы»
07.00 Драма «Наперекор 

судьбе»
09.00 Комедия «В послед-

ний раз»
11.00 Драма «Графиня»
12.50 Драма «Разомкнутые 

объятия»
15.10 Боевик «Герой-оди-

ночка»
17.00 Комедия «Страна 

чудаков»

19.00 Комедия «После 
прочтения cжечь»

21.00 Драма «Кроличья 
нора»

23.00 Драма «Эксперимент 
2. Волна»

01.00 Боевик «Голубая 
сталь»

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.05, 07.25 Мультсериал 

«Грандиозный Человек-
паук» (1)

08.00 Сериал «Спецотряд 
Кобра 11» (1)

09.00 «Новости 2+2»
09.25 «Проспорт»
09.30, 10.10 ГАИ. Дорожные 

войны
10.55 «ДжеДАИ»
11.40 «Исцеление 

смертью»
12.45 «Ударная сила»
13.45, 14.50 Сериал «Сол-

даты-5» (1)
15.55, 16.55, 03.25, 04.15 Се-

риал «Свой-чужой» (1)
18.00, 19.00 Сериал 

«ППС» (2)
20.00 «Сумасшедшее ви-

део по-украински-2»
20.35 «Облом UA»
21.00 Новости 2+2
21.25 Проспорт
21.30 Худ.ф. «Воины-при-

зраки. Атака на остров 
Дьявола» (2)

00.00 Худ.ф. «Нападение на 
остров Дьявола-2. Гора 
смерти» (2)

02.00 Худ.ф. «Баллистика: 
Экс против Сивер» (2)

05.00 Телемагазин

TV1000 AcTIon
04.00 Боевик «Кулак 

ярости»
06.00 Комедия «Плохой 

Санта»
08.00 Криминальное 

кино «Зона преступ-
ности»

10.00 Приключения 
«Синдбад и Минотавр»

12.00 Драма «Окись»
14.00 Боевик «Ангел тьмы»
15.50 Криминальное 

кино «Гангстер»
18.10 Комедия «Сражения 

солдата Келли»
20.00 Комедия «Спрячь 

это подальше»
22.00 Драма «Заноза»
00.00 Мягкая эротика 

«Никаких секретов»
01.30 Мягкая эротика «За-

колдованная»

доМ КИно
03.00 Сериал «Брежнев» 
06.30, 17.15 Сериал «Умно-

жающий печаль» 
07.15, 18.00, 02.00 Сериал 

«Лист ожидания» 
08.05, 17.10, 18.50, 02.55 

«Окно в кино»
08.15 Мелодрама «Ещё 

один шанс» 
09.50 Комедия «Неиспра-

вимый лгун»
11.05 Трагикомедия «Не-

валяшка» 
12.40 Драма «Авария - 

дочь мента» , Драма 
«Царь» 18+

16.20 Комедия «Сваты - 5»
18.55 Драма «Команда 8» 
20.40 Комедия «Любовь-

морковь 3»
22.15 Трагикомедия «Вам 

что, наша власть не 
нравится?!» 

23.50 Мелодрама «Везу-
чий человек»

ЮМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Небесный 

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

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «Жизнь 

кувырком»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «12, 21.15 

стульев» 2-3 с.

mAXXI-TV
06.30, 19.00 Йога
07.20, 18.35 Союзмуль-

тфильм
07.35, 17.00 «Сбросим 

лишнее»
07.55, 14.55 «Почему, что, 

где?»
08.35, 19.50, 21.30 «Все 

про все»
08.45, 15.20 «Восточные 

танцы»
09.50, 00.40 MaxxiМузыка
10.00, 16.00 «Вкус сыра»
10.45, 19.55 «Буду Арти-

стом!»
11.20 Что такое хорошо и 

что такое плохо?
12.00 Худ.ф. «Слово для 

защиты»
20.40 «Женские откро-

вения»
21.40 «Кухня на шпильках»
22.30 Худ.ф. «Назначение»

трК «КрИворІЖЖЯ»
19:00 – 19:20 Кривбасс-

Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 – 20:00 Аспекты 

жизни 
20:00 – 20:30 Юнные экс-

перты
20:30 – 21:00 Дайджест 

новостей

ут-1

Середа, 17 жовтня
Cхід 7.24 Захід 18.02
Тривалість дня 10.38

Схід 9.53 
Захід 19.01
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.00 

Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 

23.15, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 09.25, 
12.20, 13.30, 15.25, 23.20 
Погода

06.25, 07.35 Тема дня
06.30 Православный 

календарь
06.35 Мультфильм
06.45 Учимся вместе
06.50, 07.45 Хозяин в доме
07.20 Страна on line
07.25 Глас народа
07.30 Эра бизнеса
07.50 Финансовые советы
08.20, 00.40 Между строк
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.20, 11.55, 20.55 Офици-

альная хроника
09.35 Книга.ua
10.00 Торжественное от-

крытие III Спортивного 
Конгресса Украины

10.30 Ток-шоу «Легко быть 
женщиной»

11.05 Здоровье
12.10, 18.45, 21.20 Деловой 

мир
12.25 Аудиенция. Страны 

от А до Я
12.50 Шаг к звездам
13.40 Худ.ф. «Тем далеким 

летом»
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

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

Агросектор
15.30 Худ.ф. «Синдикат-2» 

4с
16.40 Худ.ф. «713-й просит 

посадку»
18.00 Свобода выбора. 

Реальная жизнь
18.10 Настоящая Украина
18.35 Последнее пред-

упреждение
19.00 Шутка с 

М.Лукинским
19.30 «Волнуйтесь, по-

жалуйста». Тарапунька 
и Штепсель

20.50 Плюс-минус
21.30 Опыт
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00, 01.00 Итоги
23.25 От первого лица
23.50 Худ.ф. «Мужская 

работа». 3 с.
01.40 Запомни
01.45 Телеакадемия

Канал «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.05 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

10.00 «Шесть кадров»
11.05, 11.50, 04.50 Сериал 

«Следаки»
12.30 «Снимите это не-

медленно»
13.35 «Полное перевопло-

щение. Дом за неделю»
14.35 «Не ври мне - 3»
15.40 «Семейные драмы»
16.45 «ТСН. Избранное»
17.10 Сериал «Вели-

чественные века. 
Роксолана»

20.15 «Четыре свадьбы 
- 2»

21.50 «Давай, до свида-
ния»

23.20 Худ.ф. «Проект 
Альфа» (2)

01.20 Худ.ф. «Шальная 
баба» (1)

02.45 «Территория 
обмана»

03.35 «Деньги»
04.25 ТСН: «ТСН. Избран-

ное»

Интер
05.25 Сериал «Пятая 

группа крови»
06.50, 07.10, 07.35, 08.10, 

08.35 «Утро с ИНТЕ-
Ром»

07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 18.00 Новости

07.30, 20.40, 03.10 «Спорт в 
Подробностях»

09.10 Сериал «Тайны 
следствия - 11»

11.15 «Детективы»
12.30, 04.50 «Знак каче-

ства»
13.00 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леони-
дом Каневским»

14.55 «Судебные дела»
15.55 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей 9»
18.10 Сериал «Крови-

нушка»
19.05 Программа «О 

жизни»
20.00, 02.30 «Подроб-

ности»
20.30, 03.00 «Подробности. 

Неформат»
21.00 Сериал «Синдром 

Дракона»
00.40 Худ.ф. «Остин Пау-

эрс: шпион, который 
меня соблазнил»

ICTV
05.10, 06.40, 02.30, 03.50 

Погода
05.15, 03.20 Факты
05.30, 04.05 Свитанок
06.35, 07.35 Деловые 

факты
06.45, 09.30, 12.55, 19.25, 

01.30 Спорт
06.50 Сериал «Леся+Рома»
07.40 Максимум в Украине
08.45 Факты. Утро
09.35, 19.30, 01.35 Чрезвы-

чайные новости
10.05, 16.30 Сериал 

«Опера»
12.35, 13.00, 21.20 Сериал 

«Прокурорская про-
верка»

12.45 Факты. День
15.30, 20.15 Сериал «Чрез-

вычайная ситуация»
18.45 Факты. Вечер
00.10 Факты. Итоги дня
00.25 Сериал «Кодекс 

чести-4»

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.00, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

Ладика и Маши»
08.00 «Пiдземка»
08.10 «Медицинский 

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

05.45 «Погода»
09.40 «На углу улиц»
10.10 «Контакт»
10.40, 23.10 Док.сериал 

«Антропологiя»
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 Худ.ф. «Старинный 

водевиль» 1 категория
16.35 Док.сериал «Магия 

природы»
17.00 «Интеркласс»
17.15 «Близкие Путеше-

ствия»
17.30 Док.сериал
18.10, 23.05 Погода
18.30 «Я i мiй дiм»
19.25 «Перчинка»
20.05, 20.20 «Мини-путе-

шествия»
20.15 «Афиша»
21.15 «Чистий четвер»
21.30 Док.ф. «Паризька 

одiсея»
22.00 «Книжная полка»
00.40 Док.сериал «Мир 

животных»
02.00 Док.сериал «Этот 

загадочный мир»

новый Канал
05.10 Сериал «Стройбатя» 

(1)
05.55, 06.45 Очевидец. 

Самое шокирующее 
видео

06.40, 07.05, 07.40, 08.45 
Подъем

07.30, 08.30, 19.00, 01.10 
Репортер

07.35, 08.35, 01.30 Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой» (1)
09.55, 17.50 Сериал «Во-

ронины» (1)
13.20, 14.20 Kids’ Time
13.25 Мультсериал 

«Приключения Джеки 
Чана» (1)

14.45, 15.50 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья» (1)
15.55, 23.05 Сериал «Све-

тофор» (1)
19.30, 01.25 Спортре-

портер
19.35 Пираньи
19.55 Сериал «Счастливы 

вместе» (1)
20.55 Сериал «Папины 

дочки» (1)
22.00 Парад порад-2
00.10 Сериал «Соблазни-

тельные и свободные» 
(1)

01.35 Служба розыска 
детей

01.40 Сериал «Ясновидя-
щий-4» (1)

СтБ
05.10 «Документальный 

детектив»
06.00, 15.50 «Все буде 

добре!»
07.50, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.10 «Беременна в 16»
10.15 «Дочки-Матери»
11.15 Худ.ф. «Любовь 

Авроры»(1)
13.20 «Битва экстрасен-

сов»
18.00, 22.00 «Вiкна- 

Новини»
20.00, 22.40 «Зваженi та 

щасливi - 2»
00.55 Сериал «Доктор 

Хаус «(1)
01.45 Сериал «Комиссар 

Рекс»(1)
02.30 «Вiкна-Спорт»
02.40 Худ.ф. «День рожде-

ния Буржуя»(2)

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

00.55 Служба новостей 
«Социальный пульс»

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

06.35 Мультфильмы
07.00, 16.00 Страна со-

ветов
08.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
08.55, 18.55, 21.30 Эконо-

мический пульс
09.00, 19.05 Сериал «Две 

сестры-2»
10.00, 17.00, 22.50 Алло, 

доктор!
11.15 Худ.ф. «Братья Кара-

мазовы» (2) с.
13.55 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Владимир 
Конкин

15.20, 03.15 Дикая Амери- 
ка

18.00, 02.55 Точки пере-
сечения

20.00 Социальный статус: 
ваш дом

21.50, 05.05 Птицы без 
границ

23.50, 04.15 Сериал «Крас-
ное и черное» (2)

тет
06.00 Мультсериал «Пеп-

пер Энн»
06.20 Мультсериал «Пере-

мена»
06.45 Телепузики
07.20 Твинисы
07.40 Мультик с Лунтиком
08.05 Мультсериал «Лило 

и Стич»
08.40 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 58 с.
09.45 Сериал «Все женщи-

ны - ведьмы» 170 с.
10.45 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 78 с.

11.45, 18.50 Богиня 
шопинга

12.25, 17.05 Маша и 
модели 2

12.50 Сериал «Дефф-
чонки»

13.25, 17.45 Сериал «Моя 
прекрасная няня»

14.30 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 59 с.

15.35 У ТЕТа тато!
16.15, 01.00 Досвидос
16.40, 22.40 Вайфайтеры
19.15, 00.25 БарДак
19.55 Даешь молодежь!
20.20 Сериал «Зайцев 

+1» (2)
21.00 Сериал «Деффчон-

ки» (2)
21.25 Ка$та
21.50 Рай, гудбай
23.05 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
23.30 Сериал «Потерян-

ная» 4 с. (2)

трК «уКраИна»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00 Утро с «Украиной»
09.25, 13.00, 22.10 Сериал 

«След» (1)
10.00 Сериал «Пока цветет 

папоротник» (1)
11.00 Сериал «Моя боль-

шая семья» (1)
15.35 Чистосердечное 

признание
16.00 Право на защиту
17.00, 19.00, 03.50 События
17.10, 19.15, 04.05 События 

Спорт
17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

19.20, 04.10 Ток-шоу «Гово-
рит Украина»

20.00 Сериал «Развод» (1)
21.10 Сериал «Карпов» (1)
23.10 Тридцатилетние
00.10 Сериал «Супруги»  

(1)
01.10 Сериал «Жизнь 

как приговор. Второй 
сезон» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

06.50, 08.40, 23.45, 00.40, 
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 «Время iнтерв’ю»
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»
19.30, 02.10 «Время 

интервью»
21.40, 03.00, 04.00, 06.00 

«Время-Тайм»
22.00, 02.40 «Энергонад-

зор»
23.30, 00.25, 03.20 «CRIME 

NEWS»

нтн
06.00 «Легенды уголовно-

го розыска»
07.00 Худ.ф. «Секретный 

фарватер» 3 с.(1)
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 Сериал «Марш 

Турецкого»
12.00 Сериал «Детективы»
12.25 Сериал «Журов»
14.35, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
16.45, 19.00, 23.45, 03.25, 

05.05 «Свiдок»
17.00 Сериал «Охота на 

изюбря»
21.45 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Нью-
Йорк - 7» (2)

00.15 «Случайный сви-
детель»

00.30 «Покер. PokerStars 
Pro Challenge»

01.30 Худ.ф. «Крутые: смер-
тельное шоу» (2)

03.55 «Речовий доказ»
05.35 «Уроки тетушки 

Совы»

К1
07.00 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, 00.25 «Три сестры»
22.35, 01.05 «Штучки»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.35 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)

11 Канал
05.10 Сериал «Стройбатя»
05.55 Очевидец. Самое 

шокирующее видео
06.40 Подъем
06.45 Новости 11, 08.10, 

19.00, 21.30, 01.10, 03.15, 
04.35 канала

07.40 «Променад»
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.50 Сериал «Во-

ронины»
13.20 Kids’ Time
13.25 Мультсериал «При-

ключения Джеки Чана»
14.20 «36,6»
14.50, 15.50 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.55, 23.05 Сериал «Све-

тофор»
19.35 Пираньи
19.55 Сериал «Счастливы 

вместе»
21.00 «Respect TV»
22.00 Парад порад-2
00.10 Сериал «Соблазни-

тельные и свободные»

01.35 Служба розыска 
детей

01.40 Сериал «Ясновидя-
щий-4»

Планета-СнГ
05.00 «Утро России»
09.05, 00.15 Сериал «Опе-

ра. Хроники убойного 
отдела. Один процент 
сомнения»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Вести

10.30 «1000 мелочей». 
Ток-шоу

11.15 Ток-шоу «О самом 
главном»

12.00, 04.05 Сериал 
«Ефросинья. Таежная 
любовь»

13.30, 16.30, 18.40 Местное 
время. Вести-Москва

13.50 Вести. Дежурная 
часть

14.00 «Все будет хорошо!»
14.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»
15.50 Вести-спорт
16.50 Сериал «Пятая 

группа крови»
19.30, 03.10 «Прямой эфир»
20.20 Сериал «Жизнь и 

судьба»
21.50 Сериал «Лорд. Пес-

полицейский»
22.45 «Поединок»
01.10 «Вести+»
01.25 Худ.ф. «Хождение по 

мукам». 13с
03.45 Вести.ru

нтв-МИр
04.55 «НТВ утром»
07.40 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2»
08.35, 14.35, 17.35 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня

09.25 Дачный ответ
10.30 «Медицинские 

тайны»
11.00 Сериал «Эра 

стрельца»
12.35 Сериал «Гончие»
15.30 «До суда»
16.30, 03.25 Суд при-

сяжных
18.30, 02.20 «Прокурор-

ская проверка»
19.35 «Говорим и по-

казываем»
20.25 Сериал «Пятницкий. 

Глава вторая»
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей-12»
00.30 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей-11»
04.25 «Живут же люди!»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15 «Жить здорово!»
10.25 «Контрольная 

закупка»
10.55, 04.05 «Модный 

приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.15 «Понять. Простить»
15.15 «Фазенда»
15.45 Сериал «Убойная 

сила»
16.55, 02.10 Сериал «Не-

равный брак»
18.40, 03.05 «Давай по-

женимся!»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Развод»
23.45 «Вечерний Ургант»
00.20 Ночные новости
00.35 «Без свидетелей»

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

Новости
07.05 «Жить здорово!»
08.05 Модный приговор
09.15 Контрольная 

закупка
09.40 «Время обедать!»
10.15 «Дешево и сердито»
11.00 Другие новости
11.25, 15.40 Понять. Про-

стить
12.35 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей»
14.05 Сериал «Неравный 

брак»
15.00 Вечерние новости
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.30, 00.05 Сериал «Раз-

вод»
20.20 «Вечерний Ургант»
20.50 Ночные Новости
21.05 «Городские пижо-

ны». «Без свидетелей»
22.00 «Городские пижо-

ны». «Гримм»
22.45 Худ.ф. «Вечерний 

лабиринт»

RTVI
06.00, 16.00, 01.00 «Особое 

мнение»
06.00 «Экономические 

новости»
07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Сыщики-4». 

12 с. «Список регента»
10.00 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей-11». 28 
с. «Старшая сестра»

11.00 «Страна и люди»
12.00 «В круге света»
13.00 Худ.ф. «Паутина»
15.00, 02.00 Сериал «Сы-

щики-5». 1 с. «Сахарная 
кривая» (часть 1)

17.00, 05.00 Сериал «Пер-
сона нон грата». 4 с.

18.00 «Особое мнение», 
«Экономические 
новости»

19.00 «48, 04.00 минут»
20.00 «Своими глазами»
21.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-11». 
29, 03.00 с. «Ошибка 
химика»

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Худ.ф. «Познавая 

белый свет»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 00.00 Сегодня 

о главном
08.00, 20.30, 01.00 Сегодня
08.30, 19.00, 04.00 Про 

выборы
09.25 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.10, 12.50, 16.30 Вокруг 

света
11.00 Цивилизация. 

«Исторический детек-
тив. Дело Кольцова»

13.15 Семь чудес Украины
14.30 Политклуб Виталия 

Портникова
17.30 Цивилизация. 

«Крестные отцы рус-
ской мафии»

21.00 Об избранниках
22.00 Вечер с Николаем 

Княжицким
01.30 Алло алло

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.35 Худ.ф. «Суровые 

километры». 
09.20 Петровка, 38, 14.10, 

16.55 
09.40, 04.05 «Врачи». 

Ток-шоу 
10.30, 13.30, 16.30, 18.50 

События
10.50 Худ.ф. «Женщина-

зима». 1 с. 
12.40 «Pro жизнь». Ток-шоу 
13.45 Деловая Москва
14.30 Мультфильм «Са-

мый маленький гном»
14.40 «Треугольник» 
15.30 Сериал «Секретные 

поручения». 
17.15 «Города мира. 

Шанхай» 
17.40 «Право голоса». 
19.15 Док.ф. «Волосы. За-

путанная история». 
20.55 Сериал «Охотники за 

бриллиантами». 
23.05 События. 25-й час
23.40 Худ.ф. «Заказ». (18+)
01.20 Худ.ф. «Опасные 

тропы». 
02.35 Док.ф. «Жадность 

больше, чем жизнь». 

Энтер-ФИльМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.50 Док.ф. «Пестрая 

лента. А.Миронов»
09.50, 18.30 Сериал 

«Жизнь и смерть Лёнь-
ки Пантелеева»

11.50 Худ.ф. «Поздняя 
любовь»

14.45 Худ.ф. «Трын-трава»
16.25 Худ.ф. «Три любви 

Евгения Евстигнеева»
17.25 Худ.ф. «Ирония судь-

бы Барбары Брыль-
ской. Продолжение»

20.30 Худ.ф. «Корпус гене-
рала Шубникова»

22.20 Худ.ф. «Выкуп»
23.50 Худ.ф. «Забытая ме-

лодия для флейты»
02.25 Худ.ф. «Взорванный 

ад»
03.55 Худ.ф. «Хлеб, золото, 

наган»
04.55 Саундтреки

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Истори-

ко-приключенческий 
фильм «1814» 

10.45, 18.45, 02.45 Драма 
«Место водителя» 

12.30, 20.30, 04.30 Триллер 
«Законопослушный 
гражданин» 

14.25, 22.25, 06.25 Драма 
«Криминальный 
роман» 

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Худ.ф. 

«Казаки-разбойники»
06.05, 10.05, 14.05 

Мультфильм «Самый 
маленький гном». 3 с. 
«Сборник мультфиль-
мов»

07.00 Мультфильм 
«Магия». 38, 11.00 с. 
Мультфильм «Чудесный 
колокольчик». Муль-
тфильм «Как мужья жен 
проучили»

08.00 Мультфильм 
«Уроки тетушки совы. 
Утренняя зарядка». 
9-12, 12.00 с. «Сборник 

мультфильмов»
15.00 Худ.ф. «Предполо-

жим - ты капитан»
16.05 Мультфильм 

«Самый маленький 
гном». 4 с. «Сборник 
мультфильмов»

17.00 Мультфильм 
«Магия». 39 с. Муль-
тфильм «Гуси-лебеди». 
Мультфильм «Веселый 
огород»

18.00 Мультфильм 
«Уроки тетушки совы. 
Утренняя зарядка». 
13-16 с. «Сборник 
мультфильмов»

наше КИно
07.00 Худ.ф. «Александр 

Невский»
09.00 Худ.ф. «Премия»
11.00 Худ.ф. «Фонтан»
13.00 Худ.ф. «Человек с 

кино-аппаратом»
14.30 Худ.ф. «Привалов-

ские миллионы». 1 с.
16.00 Худ.ф. «Привалов-

ские миллионы». 2 с.
17.30 Худ.ф. «Африканыч»
19.00 Худ.ф. «Отцы и дети»
21.00 Худ.ф. «Штаны»
23.00 Худ.ф. «Доброй 

ночи!»
01.00 Худ.ф. «Жаворонок»
02.30 Худ.ф. «Скандальное 

происшествие в Брик-
милле». 1 с.

04.00 Худ.ф. «Скандальное 
происшествие в Брик-
милле». 2 с.

05.30 Худ.ф. «Подарок 
судьбы»

КИноКлуБ
06.00 Худ.ф. «Воображае-

мая жизнь ангелов» 
08.00 Худ.ф. «Скелеты в 

шкафу» 
10.00, 02.00 Худ.ф. «Спаси-

те «Конкорд» 
12.00, 04.00 Худ.ф. «Во всей 

красе» 18+
14.00 Худ.ф. «В лесу» 18+
16.00 Худ.ф. «Ночь умира-

ющих тигров» 18+
18.00 Худ.ф. «Мир велик, 

а спасение поджидает 
за углом» 

20.00 Худ.ф. «Отвези меня 
домой» 

22.00 Худ.ф. «Под при-
целом» 

00.00 Худ.ф. «Сладкое 
зло» 18+

ноСтальГИЯ
05.00 Док.ф. «Глас народа» 
05.30 «Джазовая пано-

рама» 
06.15 «Сиди и смотри» 
06.30, 13.30, 18.30, 00.30 

Телевизионная повесть 
«День за днем» 

08.00, 02.00 «Музыка в 
театре, в кино, на ТВ» 

09.00, 15.00, 21.00, 03.00 
«Рожденные в СССР» 

10.00, 04.00 Встреча в 
концертной студии 
«Останкино» 

11.00 «Фантомы против 
беженцев» 

11.40 «Встреча с Резо 
Габриадзе» 

12.00 «Музыкальный 
круиз» 

12.30 «Между нами, девоч-
ками» 

14.00 «Концерт Дмитрия 
Хворостовского» 

16.00 «Поэзия Евгения 
Евтушенко» 

17.00 Док.ф. «Кровь и 
доллары» 

17.55 «Я - женщина» 
20.00 «Концерт н.а. СССР 

Муслима Магомаева» 
22.00 Программа «ТЕМА» 
23.00 «...До 16 и старше» 
23.50 Док.ф. «Валерий 

Борзов» 

телеКлуБ
19.00 Сериал  «На углу у 

Патриарших - 3». 11 с. 
«Уход Никольского»

20.00 Сериал  «Опер-
группа-2». 8 с. «Фило-
совский камень, 4-я 
часть»

21.00 Сериал  «Защита 
Красина - 3». 1 с.

22.00 Сериал  «Жизнь 
Клима Самгина». 7 с. 
«Одиночество»

23.30 Сериал  «Жизнь 
Клима Самгина». 8 с. 
«Воскресение»

01.00 Сериал  «На углу у 
Патриарших - 3». 12 
с. «Счастливое лето 
Одинцова»

TV 1000
03.00 Драма «Разомкнутые 

объятия»
05.15 Драма «Гражданский 

иск»
07.15 Драма «Графиня»
09.00 Драма «Последняя 

любовь на Земле»
11.00 Боевик «Герой-оди-

ночка»
12.50 Драма «Возвраще-

ние в Брайдсхед»
15.10 Драма «Кроличья 

нора»
17.00 Комедия «После 

прочтения cжечь»
19.00 Драма «Заповедная 

дорога»
21.10 Боевик «Голубая 

сталь»
23.00 Боевик «Шафт»
01.00 Драма «Соблазн»

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.05, 07.25 Мультсериал 

«Грандиозный Человек-
паук» (1)

08.00 Сериал «Спецотряд 
Кобра 11» (1)

09.00 «Новости 2+2»
09.25 «Проспорт»
09.30, 10.10 «ГАИ. Дорож-

ные войны»
10.55 «Облом UA»
11.40 «Космические 

спасатели»
12.45 «Ударная сила»
13.45, 14.50 Сериал «Сол-

даты-5» (1)
15.55, 16.55 Сериал «Мо-

сква. Три вокзала-2» (1)
18.00, 19.00 Сериал 

«ППС» (2)
20.00 «Нереальные 

истории»
20.35 «Убойное видео»
21.00 Новости 2+2
21.25 Проспорт
21.30 Худ.ф. «Настоящая 

МакКой» (2)
00.00 Худ.ф. «Доказатель-

ство смерти» (3)
02.15 Худ.ф. «Воины-при-

зраки. Атака на остров 
Дьявола « (2)

03.50 Сериал «Свой-
чужой» (1)

04.40 Сумасшедшая 
скрытая камера

05.00 Телемагазин

TV1000 AcTIon
04.00 Боевик «Ангел тьмы»
05.50 Боевик «Полко-

водцы»
08.00 Триллер «Дурное 

влияние»
10.00 Боевик «Подрыв-

ники»
12.10 Комедия «Сражения 

солдата Келли»
14.00 Комедия «Спрячь 

это подальше»
15.50 Триллер «Город 

призраков»
18.00 Драма «Стертая 

реальность «
20.00 Фильм ужасов 

«Мгла»
22.10 Триллер «Жребий»
00.00 Мягкая эротика «За-

колдованная»
01.30 Мягкая эротика 

«Мои черные фан-
тазии»

доМ КИно
03.00 Драма «Команда 8» 
06.30, 17.15 Сериал «Умно-

жающий печаль» 
07.15, 18.00, 02.00 Сериал 

«Лист ожидания» 
08.10 Мелодрама «Ещё 

один шанс» 
09.40 Триллер «Чизкейк» 
11.05 Комедия «Менялы» 
12.35 Трагикомедия 

«Забытая мелодия для 
флейты» 

14.45 Мелодрама «Слон» 
16.15 Комедия «Сваты - 5»
18.50, 02.55 «Окно в кино»
18.55 Комедия «Я не я» 
20.45 Комедия «Китайский 

сервизъ» 
22.25 Драма «Второе 

дыхание»
00.35 Трагикомедия 

«Слёзы капали»

ЮМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Нераз-

лучные друзья»
07.00, 08.00, 17.10 Ржаники
07.30, 19.30 «Милицейская 

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «Детектив 

по-русски»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «12, 21.15 

стульев» 3-4 с.

mAXXI-TV
06.30, 19.00 Йога
07.20, 18.35 Союзмуль-

тфильм
07.35, 17.00 «Сбросим 

лишнее»
07.55, 14.55 «Почему, что, 

где?»
08.35, 19.50, 21.30 «Все 

про все»
08.45, 15.20 «Восточные 

танцы»
09.50, 00.40 MaxxiМузыка
10.00, 16.00 «Вкус сыра»
10.45, 19.55 «Буду Арти-

стом!»
11.20 «В поисках новых 

впечатлений»
12.00 Худ.ф. «Назначение»
20.40 Портретные очер-

ки. Олег Даль
21.40 «КиноМакси»
22.30 Худ.ф. «Табор уходит 

в небо»

19:00 – 19:20 Кривбасс-
Центр

19:20 – 19:35 Новости 
регионов

19:35 – 20:00 Диалог
20:00 – 20:30 Наследие
20:30 – 21:00 Дайджест 

новостей

трК «КрИворІЖЖЯ»

Четвер, 18 жовтня
Cхід 7.26 Захід 18.00
Тривалість дня 10.34

Схід 11.08 
Захід 19.52

СтрілецьПетро, Олексій, Пилипп

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

Новости
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 

00.45, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 09.25, 
15.30, 17.50, 00.50 
Погода

06.25, 06.35, 07.30, 07.45 
Тема дня

06.30, 06.45, 07.20 Страна 
on line

06.40 Учимся вместе
06.50 Православный 

календарь
06.55 Хозяин в доме
07.35 Эра бизнеса
07.40 Глас народа
07.50 Финансовые советы
08.20 Между строк
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00, 01.20 Итоги 

дня
09.20, 11.55 Официальная 

хроника
09.35 Док.ф. «Генный 

конструктор. Гентавры 
к столу»

10.05 О главном
10.30 Ближе к народу
11.05 Ток-шоу «Вера. На-

дежда. Любовь»
12.10, 21.10 Деловой мир
12.20 «Предвечерье» с Т. 

Щербатюк
12.50 Окраина
13.15 Худ.ф. «Холодное 

лето 53-го»
15.00 Новости (с сурдопе-

реводом)
15.15 Euronews
15.20, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.40 Худ.ф. «Синдикат-2» 

5,6с. (закл.)
18.05 По дорогам Украины
18.30, 01.30 After Live (За 

кулисами Шустер-Live)
18.55 Футбол. Чемпионат 

Украины. Премьер-
лига. «Шахтер» (До-
нецк) - «Ильичевец» 
(Мариуполь)

19.45 В ПЕРЕРЫВЕ: Погода
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)

03.05 Сериал «Священник 
среди нас» 9с

04.40 Мультсериал «Ка-
спер. Школа страха»

05.20 Мультсериал 
«Сандокан»

Канал «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 03.15 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

10.00 «Шесть кадров»
11.05, 11.50, 04.50 Сериал 

«Следаки»
12.30 «Снимите это не-

медленно»
13.35 «Полное перевопло-

щение. Дом за неделю»
14.35, 04.00 «Не ври 

мне - 3»
15.40 «Семейные драмы»
16.45 «ТСН. Избранное»
17.10 Сериал «Вели-

чественные века. 
Роксолана»

20.15 «Вечерний квартал»
22.20 «Добрый вечер - 2»
23.25 Худ.ф. «Пересекая 

границу»
01.50 Худ.ф. «Проект 

Альфа» (2)

Интер
05.20 Сериал «Пятая 

группа крови»
06.50, 07.10, 07.35, 08.10, 

08.35 «Утро с ИНТЕРом»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.30 «Спорт в Подроб-

ностях»
09.10, 12.30 Сериал «Зем-

ский доктор»
18.10 Сериал «Крови-

нушка»
19.05 Программа «О 

жизни»
20.00 «Подробности»
20.30 «Подробности. 

Неформат»
20.40 Спорт в Подроб-

ностях
21.00 «Фестиваль: Боль-

шая Разница в Одессе»
23.00 «Большая политика 

с Евгением Киселевым»
02.30 Худ.ф. «Терминал»

ICTV
05.10 Служба розыска 

детей
05.15, 06.40, 02.30, 04.10 

Погода
05.20, 03.40 Факты
05.35 Свитанок
06.35, 07.30 Деловые 

факты
06.45, 09.30, 12.55, 19.25, 

01.25 Спорт
06.50 Сериал «Леся+Рома»
07.35 Провокатор
08.45 Факты. Утро
09.35, 19.30 Чрезвычайные 

новости
10.05, 16.35 Сериал 

«Опера»
12.30, 13.00, 21.20 Сериал 

«Прокурорская про-
верка»

12.45 Факты. День
15.30, 20.15 Сериал «Чрез-

вычайная ситуация»
18.45 Факты. Вечер
00.10 Факты. Итоги дня
00.25 Сериал «Кодекс 

чести-4»
01.30 Голые и смешные
02.35 Битва наций
04.15 ПроЦiкаве
04.35 Свiтанок

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Перчинка»
07.45, 18.15 «В гостях у 

Ладика и Маши»
08.00, 14.25, 21.50 «Юриди-

ческая консультация»
08.05 «Рассуждалки»
08.15 «Мини-путеше-

ствия»
09.00 «Беседы о вечном»
09.40, 23.10 «Близкие 

Путешествия»
10.00, 02.30 Молодiжна 

програма «Cтудiя»
10.30, 23.25 Док.сериал 

«Антропологiя»
12.00 «Контакт»
12.30 «На углу улиц»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
14.00 «Пiдземка»
14.10 «Интеркласс»
14.30 «Телеспортклуб»
15.15 Худ.ф. «У самого си-

него моря» 1 категория
16.55 «Медицинский 

тележурнал»
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 «Вкусы культур»
01.10 «Сад. Огород. 

Цветник»

новый Канал
05.05 Служба розыска 

детей
05.10 Сериал «Стройбатя» 

(1)
05.55, 06.45 Очевидец. 

Самое шокирующее 
видео

06.40, 07.05, 07.35, 08.45 
Подъем

07.30, 08.30, 19.00, 01.00 
Репортер

07.35, 08.35, 01.25 Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой» (1)
09.55, 17.50 Сериал «Во-

ронины» (1)
13.20, 14.20 Kids’ Time
13.20 Мультсериал 

«Приключения Джеки 
Чана» (1)

14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья» (1)
15.55, 23.00 Сериал «Све-

тофор» (1)
19.30, 01.20 Спортре-

портер
19.35 Пираньи
19.55 Сериал «Счастливы 

вместе» (1)
20.55 Сериал «Папины 

дочки» (1)
22.00 Украина чудес-2
00.05 Сериал «Соблазни-

тельные и свободные» 
(1)

01.25 Сериал «Ясновидя-
щий-4» (1)

02.10 Сериал «Последний 
аккорд» (1)

03.00, 03.55 Зона ночi
03.05 Зима надiї

03.30 Країна людей
04.00 Третя влада
04.45, 05.45 Зона ночi 

Культура
04.50 Iван Франко

СтБ
05.25 Худ.ф. «Здравствуй и 

прощай»(1)
06.55 Худ.ф. «Лабиринты 

любви»
08.55 Худ.ф. «Холодное 

сердце»(1)
17.45, 22.00 «Вiкна- 

Новини»
17.55 Худ.ф. «Иван 

Васильевич меняет 
профессию»(1)

20.00, 22.40 «Нацио-
нальное талант-шоу 
«Танцуют все!-5»

00.10 «ВусоЛапоХвiст»
01.15 Худ.ф. «Любовь 

Авроры»(1)
02.50 «Вiкна-Спорт»
03.00 Худ.ф. «День рожде-

ния Буржуя»(2)

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

02.25 Служба новостей 
«Социальный пульс»

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

06.35 Мультфильмы
07.00, 16.00 Страна со-

ветов
08.00 Социальный статус: 

ваш дом
08.55, 18.55, 21.30 Эконо-

мический пульс
09.00, 19.05 Сериал «Две 

сестры-2»
10.00, 17.00, 22.45 Алло, 

доктор!
11.15 Худ.ф. «Братья Кара-

мазовы» (3) с.
13.55 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Владимир 
Конкин

15.20, 04.50 Дикая 
Америка

18.00, 04.30 Точки пере-
сечения

20.00 Социальный статус: 
ваши права

21.50 В гостях у Дмитрия 
Гордона. Владимир 
Калиниченко

23.45 Кинофан: Худ.ф. 
«Забытая мелодия для 
флейты» (2)

02.55 Кинофан: Худ.ф. 
«Измени мою жизнь» (2)

05.20 Чудаки

тет
06.00 Мультсериал «Пеп-

пер Энн»
06.20 Мультсериал «Пере-

мена»
06.45 Телепузики
07.20 Твинисы
07.40 Мультик с Лунтиком
08.05 Мультсериал «Лило 

и Стич»
08.40 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 59 с.
09.45 Сериал «Все женщи-

ны - ведьмы» 171 с.
10.45 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 79 с.

11.45 Богиня шопинга
12.25, 17.05 Маша и 

модели 2
12.50 Сериал «Дефф-

чонки»
13.25, 17.45, 19.55 Сериал 

«Моя прекрасная няня»
14.30 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 60 с.
15.35 У ТЕТа тато!
16.15, 01.00 Досвидос
16.40, 22.40 Вайфайтеры
18.50 БарДак
21.25 Алё, директор?!
22.15 Слава со Славеком 

Славиным
23.05 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
23.30 Сериал «Потерян-

ная» 5 с. (2)
00.25 Дурнев + 1

трК «уКраИна»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

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

«След» (1)
10.00 Сериал «Пока цветет 

папоротник» (1)
15.35, 02.20 Чистосердеч-

ное признание
16.00 Право на защиту
17.00, 19.00, 03.30 События
17.10, 19.15, 03.45 События 

Спорт
17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

(1)
19.20, 03.50 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
20.00 Сериал «Развод» (1)
22.15 Сериал «Интерны» 

(1)
23.00 Худ.ф. «Стой! Или моя 

мама будет стрелять» 
(1)

01.00 Худ.ф. «Плакса» (1)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

«Киевское время»
06.45, 08.25, 18.50, 23.45, 

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

06.50, 07.25, 08.40 «Обзор 
прессы»

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

07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15, 06.15 «Биз-
нес-время»

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

08.30, 19.50, 23.45, 02.30, 
03.30, 04.30, 06.20 
«Хроника дня»

08.45, 08.55, 09.15, 10.35, 
12.35, 13.10, 14.10, 16.10, 
17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 
23.50, 00.35, 02.35, 
03.35, 04.35 «Погода»

09.20, 13.20, 14.20 «5 
элемент»

10.10, 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»
19.30 «Час интервью»
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
06.00 «Легенды уголовно-

го розыска»
07.00 Худ.ф. «Секретный 

фарватер» 4 с. (1)
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 Сериал «Марш 

Турецкого»
12.25 Сериал «Журов»
14.35 Сериал «Литейный»
16.45, 19.00, 02.35, 04.30 

«Свiдок»
17.00 Сериал «Охота на 

изюбря»
19.30 Сериал «...и была 

война»
22.30 Худ.ф. «Первый по-

сле Бога»
00.40 Худ.ф. «Роковое 

сходство»
03.05 «Речовий доказ»
05.00 «Уроки тетушки 

Совы»
05.30 «Правда жизни»

К1
07.00 Мультфильмы
09.15, 13.05 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.10, 01.30 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 «Женская лига»
22.35 «Штучки»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.35 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
00.25 «Вечер. Паша. 

Звёзды.»

11 Канал
05.05 Служба розыска 

детей
05.10 Сериал «Стройбатя»
05.55 Очевидец. Самое 

шокирующее видео
06.40, 20.55 «STREET 

STYLE»
06.45 Новости 11, 08.10, 

19.00, 21.30, 01.00, 03.00, 
04.50 канала

07.40 «Мой малыш»
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.50 Сериал «Во-

ронины»
13.20, 14.20 Kids’ Time
13.20 Мультсериал «При-

ключения Джеки Чана»
14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья»
15.55, 23.00 Сериал «Све-

тофор»
19.35 Пираньи
19.55 Сериал «Счастливы 

вместе»
21.00 Тележрнал «Пассаж»
22.30 «Бюро адвокатских 

расследований»
00.05 Сериал «Соблазни-

тельные и свободные»
01.25 Сериал «Ясновидя-

щий-4»

Планета-СнГ
05.00 «Утро России»
09.05 Сериал «Опера. 

Хроники убойного 
отдела. Один процент 
сомнения»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Вести

10.30 «Вся Россия»
10.45 «1000 мелочей». 

Ток-шоу
11.20 Ток-шоу «О самом 

главном»
12.00, 04.05 Сериал 

«Ефросинья. Таежная 
любовь»

13.30, 16.30, 18.40 Местное 
время. Вести-Москва

13.50 Вести. Дежурная 
часть

14.00 «Все будет хорошо!»
14.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»
15.50 Вести-спорт
16.50 Сериал «Пятая 

группа крови»
19.30, 03.00 «Прямой 

эфир»
20.20 Сериал «Жизнь и 

судьба»
22.00 «Юрмала - 2012»
23.50 Худ.ф. «Карусель»
01.40 «Комната смеха»

нтв-МИр
04.55 «НТВ утром»
07.40 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2»
08.35, 14.35, 17.35 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня

09.25 «Женский взгляд»
10.15 «Безумный день»
10.35 Спасатели
11.05 Сериал «Эра 

стрельца»
12.30, 03.55 «Суд присяж-

ных. Окончательный 
вердикт»

13.40 «Таинственная 
Россия: От Красноярска 
до Якутии. Куда упал 
тунгусский метеорит?»

15.30 «До суда»
16.30 Суд присяжных
18.35, 02.50 «Прокурор-

ская проверка»
19.45 «Говорим и по-

казываем»
20.35 Худ.ф. «Афродиты»
22.25 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей-12»
00.15 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей-11»
02.05 «Школа злословия»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15 «Жить здорово!»
10.25 «Контрольная 

закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.15 «Понять. Простить»
15.15 «Фазенда»
15.45 Сериал «Убойная 

сила»
16.55 Сериал «Неравный 

брак»
18.40 «Поле чудес»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Голос»
23.30 Худ.ф. «Европа - 

Азия»
01.15 «Иван Дыховичный. 

Жизнь на взлете»
02.10 Худ.ф. «Пришла и 

говорю»
03.40 Худ.ф. «Молчание 

доктора Ивенса»
04.55 «Пока все дома»

Первый Канал. СнГ
02.00, 06.05 «Доброе утро»
06.00, 09.00, 12.00 Новости
07.05 «Жить здорово!»
08.05 Модный приговор
09.15 Контрольная 

закупка
09.40 «Время обедать!»
10.15 «Дешево и сердито»
11.00 Другие новости
11.25, 15.40 Понять. Про-

стить
12.35 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей»
14.05 Сериал «Неравный 

брак»
15.00 Вечерние новости
16.10 «Поле чудес»
17.00 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.30 «Голос»
20.10 Худ.ф. «Европа - 

Азия»
21.35 «Иван Дыховичный. 

Жизнь на взлете»
22.30 Худ.ф. «Подальше 

от тебя»
00.35 Худ.ф. «Военный 

ныряльщик»

RTVI
06.00, 16.00, 01.00 «Особое 

мнение»
06.00 «Экономические 

новости»
07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Сыщики-5». 

1 с. «Сахарная кривая» 
(часть 1)

10.00 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей-11». 29 
с. «Ошибка химика»

11.00 «Своими глазами»
12.00 «48 минут»
13.00 Худ.ф. «Познавая 

белый свет»
15.00, 02.00 Сериал «Сы-

щики-5». 2 с. «Сахарная 
кривая» (часть 2)

17.00, 05.00 Сериал «Пер-
сона нон грата». 5 с.

18.00 «Особое мнение», 
«Экономические 
новости»

19.00 «Кейс»
20.00, 04.00 «Всё так»
21.00 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей-11». 30, 
03.00 с. «Сорок восемь 
часов»

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, 19.30, 23.30 Сегодня 

о главном
08.00, 20.30, 00.30 Сегодня
08.30, 19.00, 23.00, 04.00 

Про выборы
10.10, 12.50, 16.30 Вокруг 

света
11.00 Цивилизация. 

«Крестные отцы рус-
ской мафии»

13.15 Семь чудес Украины
14.30 Вечер с Николаем 

Княжицким
17.30 Цивилизация. 

«Кремлевские пере-
леты»

21.00 Безумная неделя
22.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
22.30 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
01.00 Алло алло
02.00 Политклуб Виталия 

Портникова
04.30 Худ.ф. «Страхи»

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.40 Худ.ф. «Путешествие 

в молодость». 
09.20 Петровка, 38, 14.10, 

16.55 
09.40, 03.25 «Врачи». 

Ток-шоу 
10.30, 13.30, 16.30, 18.50 

События
10.45 Худ.ф. «Женщина-

зима». 2 с. 
12.40 «Pro жизнь». Ток-шоу 
13.45 Деловая Москва
14.30 Мультфильм 

«Волчище - Серый 
Хвостище»

14.40 «Треугольник» 
15.30 Сериал «Секретные 

поручения». 
17.15 «Смех с доставкой 

на дом». 
17.40 «Право голоса». 
19.15 Галина Волчек в про-

грамме «Жена». 
20.45 Худ.ф. «Одиночка». 
22.50 События. 25-й час
23.25 Худ.ф. «По семейным 

обстоятельствам»
02.00 «Московский 

маршрут. Вылетные 
магистрали». Специ-
альный репортаж. 

Энтер-ФИльМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
09.15 Худ.ф. «Операция Ы 

и другие приключения 
Леонида Гайдая»

10.15, 18.30 Сериал 
«Жизнь и смерть Лёнь-
ки Пантелеева»

12.15 Худ.ф. «Мелодия на 
два голоса»

14.50 Худ.ф. «Любовью за 
любовь»

16.20 Док.ф. «Роман на 
съемочной площадке»

17.25 Док.ф. «Вицин, кото-
рого мы не знали»

20.30 Худ.ф. «Комбаты»
23.30 Худ.ф. «С любимыми 

не расставайтесь»
00.45 Худ.ф. «Табор уходит 

в небо»
02.20 Худ.ф. «Корпус гене-

рала Шубникова»
03.45 Худ.ф. «Выкуп»
05.10 Саундтреки

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Мужество» 
10.35, 18.35, 02.35 Комедия 

«Переходный возраст» 
12.05, 20.05, 04.05 Драма 

«Венди и Люси» 
13.30, 21.30, 05.30 Комедия 

«Нянька по вызову» 
15.10, 23.10, 07.10 Драма 

«Страна слепых» 

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Худ.ф. 

«Предположим - ты 
капитан»

06.05, 10.05, 14.05 
Мультфильм «Самый 
маленький гном». 4 с. 
«Сборник мультфиль-
мов»

07.00 Мультфильм «Ма-
гия». 39, 11.00 с. Муль-
тфильм «Гуси-лебеди». 
Мультфильм «Веселый 
огород»

08.00 Мультфильм 
«Уроки тетушки совы. 
Утренняя зарядка». 
13-16, 12.00 с. «Сборник 
мультфильмов»

15.00 Худ.ф. «Дайте нам 
мужчин»

16.20 Мультфильм «При-
ключения пингвиненка 
Лоло». 1 с. Мультфильм 
«Одна лошадка белая»

17.00 Мультфильм «Не-
бесные танцоры». 1 с. 
Мультфильм «Сказка 
сказывается». Муль-
тфильм «Алешкины 
сказки»

18.00 Мультфильм 
«Уроки тетушки совы. 
Утренняя зарядка». 
17-20 с. «Сборник 
мультфильмов»

наше КИно
07.00 Худ.ф. «Отцы и дети»
09.00 Худ.ф. «Штаны»
11.00 Худ.ф. «Доброй 

ночи!»
13.00 Худ.ф. «Жаворонок»
14.30 Худ.ф. «Скандальное 

происшествие в Брик-
милле». 1 с.

16.00 Худ.ф. «Скандальное 
происшествие в Брик-
милле». 2 с.

17.30 Худ.ф. «Подарок 
судьбы»

19.00 Худ.ф. «Офицеры»
21.00 Худ.ф. «Любовь. 

Смертельная игра...»
23.00 Худ.ф. «Ярославна, 

королева Франции»
01.00 Худ.ф. «Хотите - верь-

те, хотите - нет...»
02.30 Худ.ф. «Старые 

долги»
04.00 Худ.ф. «Остров по-

гибших кораблей». 1 с.
05.30 Худ.ф. «Остров по-

гибших кораблей». 2 с.

КИноКлуБ
06.00 Худ.ф. «В лесу» 18+
08.00 Худ.ф. «Ночь умира-

ющих тигров» 18+
10.00, 02.00 Худ.ф. «Мир 

велик, а спасение под-
жидает за углом» 

12.00, 04.00 Худ.ф. «Отвези 
меня домой» 

14.00 Худ.ф. «Под при-
целом» 

16.00 Худ.ф. «Сладкое 
зло» 18+

18.00 Худ.ф. «Киборг» 
20.00 Худ.ф. «Как потерять 

друзей и заставить всех 
тебя ненавидеть» 

22.00 Худ.ф. «Джейн Эйр» 
00.05 Худ.ф. «Ирина Палм 

сделает это лучше» 18+

ноСтальГИЯ
05.00 «Фантомы против 

беженцев» 
05.40 «Встреча с Резо 

Габриадзе» 
06.00 «Музыкальный 

круиз» 
06.30 «Между нами, девоч-

ками» 
07.30, 12.30, 18.30, 00.30 

Телевизионная повесть 
«День за днем» 

08.00 «Концерт Дмитрия 
Хворостовского» 

09.00, 15.00, 03.00 «Рож-
денные в СССР» 

10.00 «Поэзия Евгения 
Евтушенко» 

11.00 Док.ф. «Кровь и 
доллары» 

11.55 «Я - женщина» 
14.00 «Концерт н.а. СССР 

Муслима Магомаева» 
16.00 Программа «ТЕМА» 
17.00 «Кто есть кто в со-

временном мире» 
17.40 «Телескоп» 
19.30 «Поет Валерий 

Леонтьев» 
20.00 «Счастливого 

полета» 
21.00 «Колба времени» 
22.00 «Кинопанорама» 
23.00 Док.ф. «Глас народа» 
23.30 «Джазовая пано-

рама» 
00.15 «Сиди и смотри» 

телеКлуБ
19.00 Сериал  «На углу у 

Патриарших - 3». 12 
с. «Счастливое лето 
Одинцова»

20.00 Сериал  «Опергруп-
па-2». 9 с. «Двойной хук, 
1-я часть»

21.00 Сериал  «Защита 
Красина - 3». 2 с.

22.00 Сериал  «Жизнь 
Клима Самгина». 8 с. 
«Воскресение»

23.30 Сериал  «Жизнь 
Клима Самгина». 9 с. 
«Восстание. 1905 год»

01.00 Сериал  «На углу у 
Патриарших - 4». 1 с.

02.00 Сериал  «Опергруп-
па-2». 10 с. «Двойной 
хук, 2-я часть»

TV 1000
03.00 Драма «Гражданский 

иск»
05.00 Драма «Возвраще-

ние в Брайдсхед»
07.20 Драма «Последняя 

любовь на Земле»
09.00 Драма «Заповедная 

дорога»
11.00 Боевик «Матрица»
13.20 Драма «Яркая 

звезда»
15.25 Комедия «Мамаша»
17.10 Комедия «Пять моих 

бывших подружек»
19.00 Боевик «Шафт»

20.50 Драма «Соблазн»
23.00 Драма «Непристой-

ное предложение»
01.10 Драма «Вероника 

решает умереть»

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.05, 07.25 Мультсериал 

«Грандиозный Человек-
паук» (1)

08.00 Сериал «Спецотряд 
Кобра 11» (1)

09.00, 21.00 «Новости 2+2»
09.25, 21.25 «Проспорт»
09.30, 10.10 «ГАИ. Дорож-

ные войны»
10.55 «Убойное видео»
11.40 «Галактические 

разведчики»
12.45 «Ударная сила»
13.45, 14.45 Сериал «Сол-

даты-5» (1)
15.55, 16.55, 04.25 Сериал 

«Москва. Три вокза-
ла-2» (1)

18.00, 19.00 Сериал 
«ППС» (2)

20.00 «Дорожные войны»
20.35 «ДжеДАИ»
21.30, 22.15, 23.00, 23.25 

«Угон по-нашему»
00.10 Сериал «Спартак. 

Боги арены» (3)
01.20 Худ.ф. «Гора-убийца» 

(3)
02.55 Худ.ф. «Нападение на 

остров Дьявола-2. Гора 
смерти» (2)

05.15 Мультфильмы

TV1000 AcTIon
04.00 Боевик «Полко-

водцы»
06.10 Драма «Стертая 

реальность «
07.55 Боевик «Подрыв-

ники»
10.00 Боевик «Вавилон 

н.э.»
11.50 Фильм ужасов «1408»
13.40 Триллер «Город 

призраков»
15.50 Фильм ужасов 

«Мгла»
18.00 Вестерн «Водопад 

ангела»
20.00 Комедия «Зомби по 

имени Фидо»
22.00 Драма «Незна-

комцы»
00.00 Мягкая эротика 

«Мои черные фан-
тазии»

01.30 Мягкая эротика 
«Дипломированная 
медсестра»

доМ КИно
03.00 Триллер «По ту 

сторону волков» 
06.30, 17.15 Сериал «Умно-

жающий печаль» 
07.15, 18.00, 02.00 Сериал 

«Лист ожидания» 
08.05, 17.10, 02.55 «Окно 

в кино»
08.10 Комедия «Пять 

невест»
10.00 Приключения «Дом 

на дюнах»
11.05 Комедия «Деловые 

люди» 
12.30 Худ.ф. «Отряд» , 

Худ.ф. «Дом» 18+
16.15 Комедия «Сваты - 5»
18.55 Комедия «Я не я» 
20.40 Драма «Обречённые 

на войну» 
22.15 Комедия «Ёлки»
23.45 Киноповесть «Осен-

ние утренники»

ЮМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Первая 

перчатка»
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 «Секрет 

Фараона»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «12 сту-

льев» 4 с.
21.15 Комедия «Красные 

кеды»

mAXXI-TV
06.30, 19.00 Йога
07.20, 18.35 Союзмуль-

тфильм
07.35, 17.00 «Сбросим 

лишнее»
07.55, 14.55 «Почему, что, 

где?»
08.35, 19.50 «Все про все»
08.45, 15.20 «Восточные 

танцы»
09.50, 00.40 MaxxiМузыка
10.00, 16.00 «Вкус сыра»
10.45 «Буду Артистом!»
11.20 Фестиваль «ТВ 

Старт»
12.00 Худ.ф. «Табор уходит 

в небо»
19.55 Что такое хорошо и 

что такое плохо?
20.40 «Тур-Гламур»
21.30 «Выдающиеся 

мужчины»
21.40 «Путеводитель 

выходного дня»
22.30 Худ.ф. «Слезы 

капали»

19:00 – 19:20 Кривбас-
Центр

19:20 – 19:35 Новини з 
регіонів

19:35 – 19:45 Новий курс
19:45 – 20:00 Азбука 

здоровья 
20:00 – 20:30 На грани воз-

можного
20:30 – 21:00 Дайджест 

новостей

трК «КрИворІЖЖЯ»

ут-1

П’ятниця, 19 жовтня
Cхід 7.27 Захід 17.58
Тривалість дня 10.31

Схід 12.14 
Захід 20.53

СтрілецьФома
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ут-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 06.55, 07.55, 12.45, 

13.40, 16.40, 00.00 
Погода

06.10 Мультфильм
06.20 Мир православия
07.00, 00.05 Эра здоровья
07.25 Полезные советы
07.40 Олимпийский 

вызов
08.00, 10.05 Шустер-Live
09.50 Школа юного супе-

рагента
12.20 After Live (За кулиса-

ми Шустер-Live)
12.50 Ближе к народу
13.25 Зеленый коридор
13.45 Концерт к Дню 

Черноморского флота
15.45 В гостях у Д. Гордона
16.50 Шутка с группой 

ЭКС-ББ
17.45 Золотой гусь
18.15, 01.40 Мир атома
18.40 Концерт «Мама, 

вечная и любимая»
20.50 Мегалот
20.55 Обратная связь
21.00, 01.20 Итоги дня
21.20 Кабмин: событие 

недели
21.30 КВН. Кубок Пре-

зидента. Второй 
полуфинал

22.50 Суперлото, Тройка, 
Кено

23.00 КВН. Кубок Пре-
зидента. Второй полу-
финал (продолжение)

23.45 Особый взгляд
00.30 Твой голос
00.50 Футбол Украины
02.00 «Потомки» с 

Н.Рыбчинской и 
К.Гнатенко

03.00 Телеакадемия
04.15 10+10 Украина-

Грузия
05.25 Околица

Канал «1+1»
06.00 Мультфильм «Смур-

фы» (1)
06.35 «Настоящие врачи 

- 2»
07.35 «Кулинарная акаде-

мия. Юлия Высоцкая»
08.00 «Светская жизнь»
09.00 «Кто там?»
10.15, 10.40 Мультсериал 

«Чип и Дейл» (1)
11.05 «Мир наизнанку - 2: 

Индия»
12.15 Худ.ф. «Тёрнер и 

Хуч» (1)
14.25 Худ.ф. «Модная 

мамочка» (1)
17.10 «Вечерний квартал»
19.30, 03.45 ТСН: «Теле-

визионная служба но-
востей»

20.15 «Операция красота 
- 2»

22.00, 04.30 Худ.ф. «Клуб 
счастья» (2)

00.05 Худ.ф. «Орел и 
решка» (1)

01.55 Худ.ф. «Пересекая 
границу» (2)

Интер
04.45 «Большая политика 

с Евгением Киселевым»
07.55 «Позаочi»
08.55 «Орел и Решка»
10.00 «Украина, вставай!»
10.50 Программа «Семей-

ный пес»
11.55 Сериал «Земский 

доктор»
20.00, 02.30 «Подроб-

ности»
20.40 «Вечерний квартал»
22.35 Худ.ф. «Настоятель 2»
00.40 Худ.ф. «Коматозни-

ки» (2)
02.55 Док.сериал «Жад-

ность»
03.40 Сериал «Метель» (2)

ICTV
05.45, 06.10 Погода
05.55 Факты
06.15 Другой футбол
06.40 Козырная жизнь
07.25 Последний герой-2
08.45 Звезда YouTube
10.00 Дача
10.30 Квартирный вопрос
11.45 Спорт
11.50 Экстренный вызов
12.55 Несекретные файлы
13.55 Смотреть всем!
15.05 Худ.ф. «Конан-раз-

рушитель»
17.40 Максимум в Украине
18.45 Факты. Вечер
19.00 Худ.ф. «Терминатор»
21.20 Худ.ф. «Термина-

тор-2: Судный день»
01.05 Наша Russia
02.00 Голые и смешные
02.45 Худ.ф. «Последний 

киногерой» (2)
04.50 ПроЦiкаве

трК «рудана»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30, 12.00 «Мiсто»
07.00, 12.30 «Спорт»
07.05, 17.15, 19.25, 21.00, 

22.55 «Погода»
07.10, 12.40, 21.05 Теле-

газета
07.15, 05.00 «На углу улиц»
07.45 «В гостях у Ладика и 

Маши»
08.00 «Контакт»
09.00 «Перчинка»
09.30, 13.15, 17.00 «Юриди-

ческая консультация»
09.35 «Интеркласс»
09.50, 13.20, 15.00, 19.15 

«Рассуждалки»
10.00 «Медицинский 

тележурнал»
10.15 «Шаг навстречу»
10.20 «Фристайл». С днем 

рождения!» 1 часть
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, 02.15 Худ.ф. «Глинка» 

1 категория
19.30 «Беседы о вечном»
20.00 «Вкусы культур»
20.30, 01.30 «Мiсто. 

Тиждень»
21.10 Док.ф. «Пристрасть 

лiтати. Леонiд Биков»
21.40 «Близкие Путеше-

ствия»
22.00 «Я i мiй дiм»
23.00 «Фристайл». С днем 

рождения!» 1,2 частина
02.00 Док.сериал
04.30, 05.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»

новый Канал
05.40 Сериал «Последний 

аккорд» (1)
07.15 Сделай мне смешно
09.00 Мультсериал «Кунг-

фу Панда: Удивитель-
ные легенды» (1)

09.35 Мультсериал 
«Пингвины из Мадага-
скара» (1)

10.00 Готовь
11.00 Наши в Раше
12.00 ФБР :)
13.00 Свадьба будет по-

моему!
14.00 Даешь молодежь
14.50 ШоумаSтгоуон
17.55 Украина чудес-2
19.00 Мультфильм «Ронал 

Варвар» (2)
21.00 Худ.ф. «Практическая 

магия» (1)
23.00 Худ.ф. «Змеиный 

полет» (2)
01.10 Спортрепортер
01.15 Худ.ф. «Охота за 

бриллиантами» (2)
02.50 Сериал «Ясновидя-

щий-4» (1)
03.35 Зона ночi

СтБ
05.25 «Наши любимые 

мультфильмы: «Трое из 
Простоквашино»(1)

06.15 Худ.ф. «Человек 
ниоткуда»(1)

07.45 «Караоке на Май-
дане»

08.50 «Завтрак с Юлией 
Высоцкой»

09.00 «Едим дома»
10.10 «Зваженi та щасливi 

- 2»
15.05 «Национальное 

талант-шоу «Танцуют 
все!-5»

19.00 «Х-Фактор - 3»
00.30 Худ.ф. «Иван 

Васильевич меняет 
профессию»(1)

02.20 «Детектор лжи - 2»
03.05 Худ.ф. «День рожде-

ния Буржуя» (1)

тонИС
06.00 Страна советов
06.45, 08.35, 15.25, 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 Шамвари: террито-

рия диких животных
09.40 80 островов вокруг 

света
10.05 Худ.ф. «Макар-сле-

допыт»
14.25 Арт City
15.00 За семь морей

17.00 Дневник для роди-
телей

17.25 Жизнь в новом мире
18.15 Кумиры
18.30, 02.50 Социальный 

пульс выходных
19.00 Великие махина-

торы
20.00, 03.15 Ронин. Ток-шоу 

с Дмитрием Выдриным
20.40 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Владимир 
Буковский

21.45 Лев Дуров. Я всегда 
напеваю, когда хочется 
выть

22.50 Кинофан: Худ.ф. 
«Измени мою жизнь» (2)

00.55 Кинофан: Худ.ф. 
«Коррупция в Ватика-
не» (3)

03.45 Лица купюр

тет
06.00 Мультсериал «Пеп-

пер Энн»
06.45 Мультсериал «Пере-

мена»
07.10 Мультсериал 

«Лунтик»
07.35 Твинисы
07.55 Телепузики
08.35 Лентяево
09.00 Мультик с Лунтиком
09.40 Мультсериал «Чер-

ный плащ»
10.40 Дикие и смешные
11.05 Сериал «Кто в доме 

хозяин?»
11.45, 12.50 Сериал «Моя 

прекрасная няня»
12.10 ТЕТ
13.55 Мистер Трололо
14.45 Худ.ф. «Ханна 

Монтана»
16.45 Худ.ф. «Шпион по 

соседству»
18.45 Худ.ф. «Животное»
20.30 Сериал «Зайцев 

+1» (2)
21.35 Даешь молодежь!
22.00 Алё, директор?!
23.00 Слава со Славеком 

Славиным
23.05 Худ.ф. «Лепрекон» (2)
01.00 Comedy Woman
01.50 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00, 04.50 Серебряный 

апельсин
07.00 Утро с «Украиной»
09.00 На чемоданах
10.00 Домой на праздники
11.00 Сериал «Интерны» 

(1)
12.10, 04.10 Сериал «До-

рожный патруль - 11» (1)
13.10 Худ.ф. «Варенька» (1)
15.10, 17.10 Сериал 

«Варенька. Испытание 
любви» (1)

19.00, 03.45 События
19.20, 21.30 Сериал 

«Варенька. Наперекор 
судьбе» (1)

23.30 Худ.ф. «Антиснай-
пер» (2)

01.30 Худ.ф. «Дракула» (2)
03.20 Чистосердечное 

признание

5 телеКанал
06.30, 18.40, 00.00 «Киев-

ское время»
06.40, 19.25, 01.55 «Тема 

недели»
06.45, 07.10, 08.20, 18.55, 

23.35, 00.20, 03.25 
«Время спорта»

06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 
10.10, 10.55, 13.55, 16.10, 
17.20, 17.55, 19.20, 23.40, 
00.25, 00.55, 02.35, 
03.35, 04.35, 05.55, 06.25 
«Погода»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
01.00, 02.00, 04.00, 05.00 
«Время новостей»

07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.20 «Бизнес-
время»

07.30 «Клуб 700»
08.30 «Не первый взгляд»
09.10 «Интеллект.ua»
09.35, 15.15 «Политическая 

кухня»
10.15 «Здоровые исто-

рии»
11.10 «Трансмиссия»
11.30 «Автопилот-тест»
12.10 «Окно в Европу»
13.10 «Путь к победе»
13.30 «Драйв»
14.10, 23.50 «История 

успеха»
14.25 «Игра судьбы»
16.15 «Арсенал»
17.25 «Феерия пуше-

ствий»
17.45, 02.30, 03.30, 04.30, 

05.50, 06.20 «Хроника 
недели»

18.15, 04.40 «Время 
интервью»

19.35, 02.10 «Машина 
времени»

20.10, 01.10, 05.10 
«Портреты з Сергеем 

Дорофеевым»
21.10 «Большая политика»
21.40, 03.00, 06.00 «Окно в 

Америку»
22.00, 03.40 «В кабинетах»
22.30, 02.40 «Мастер-класс 

с Наталкой Фицич»
00.30 «Мотор»

нтн
06.00 «Легенды бандит-

ского Киева»
07.15 Сериал «Строго на 

юг» (1)
09.10 Худ.ф. «Роковое 

сходство»
11.30 «Речовий доказ». 

Охотники на эми-
грантов

12.00, 23.00 «Главный 
свидетель»

12.55 Худ.ф. «Ловушка»
15.00 Сериал «УГРО - 3»
19.00 Сериал «Кулинар»
23.55 «Случайный сви-

детель»
00.20 Худ.ф. «До смерти» 

(2)
02.25 «Речовий доказ»
04.15 «Агенты влияния»
05.00 «Уроки тетушки 

Совы»
05.30 «Правда жизни»

К1
07.00, 10.00 Мультфильмы
08.35 Мультфильм «Сказ-

ки Ганса Христиана 
Андерсена»

09.00 Мультсериал 
«Приключения мишек 
Гамми»

10.15 Мультфильм «Оли-
вер и компания»

12.00 Худ.ф. «Покорители 
времени»

13.50 «Подари себе 
жизнь»

15.00 Худ.ф. «Деньги для 
дочери»

17.05 Сериал «А счастье 
где-то рядом»

19.00 «КВН- 2012»
21.40 Сериал «Сверхъе-

стественное» (2)
00.10 Сериал «Корабль»
01.55 Худ.ф. «Видимость 

гнева» (2)
03.45 Худ.ф. «Любовь на 

стороне»
05.25 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.40 Сериал «Последний 

аккорд»
07.15 Сделай мне смешно
08.45 «Транспортный 

меридиан»
09.00 «Мой малыш»
09.30 «Променад»
10.00 «Перевоплоще-

ние»
10.40 «Просто собака»
11.00 Наши в Раше
12.00 ФБР .)
13.00 Свадьба будет по-

моему!
14.00 Даешь молодежь
14.50 ШоумаSтгоуон
17.55 Украина чудес-2
19.00 М/Ф «Ронал Варвар»
21.00 Худ.ф. «Практическая 

магия»
23.00 Худ.ф. «Змеиный 

полет»
01.10 Спортрепортер
01.15 Худ.ф. «Охота за 

бриллиантами»
02.50 Сериал «Ясновидя-

щий-4»
03.35 Зона ночi
03.40 Становлення 

українського нiмого 
кiно

04.35, 05.05 Зона ночi 
Культура

Планета-СнГ
04.55 «Вся Россия»
05.05 «Юрмала - 2012»
06.45, 07.15 Худ.ф. «Кару-

сель»
07.00, 10.00, 13.00 Вести
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.15 «Где золото «Черного 

принца»?»
11.05 Мультфильм
11.15 Сериал «Дом у 

большой реки»
13.20 Местное время. 

Вести-Москва
13.30 «Честный детектив»
13.55, 04.20 «Городок». 

Дайджест
14.25 «Власть факта»
15.15, 01.10 Худ.ф. «Позд-

ние свидания»
17.15, 02.55 «Субботний 

вечер»
19.00 Вести в субботу
19.45 «Танцы со Звездами». 

Сезон - 2012
23.15 Худ.ф. «Алиби надеж-

да, алиби любовь»

нтв-МИр
05.00 Худ.ф. «Третий удар»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Сегодня
07.20 Смотр
07.55 Главная дорога
08.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
09.25 Русская начинка
09.55 «Кулинарный по-

единок»
10.55 Квартирный вопрос
12.25 Своя игра. Про-

должение
13.10 «Наши» со Львом 

Новоженовым»
14.00 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2»
15.25 Следствие вели...
16.20 «Очная ставка»
17.20 Александр Журбин. 

Мелодии на память
18.25 «Профессия - ре-

портер»
18.55 «Программа мак-

симум. Расследования, 
которые касаются 
каждого»

20.00 «Русские сенсации»
20.55 Ты не поверишь!
21.50 «Метла»
22.45 Сериал «Преступле-

ние будет раскрыто»
00.35 «Луч Света»
01.05 «Музыкальный 

ринг НТВ: «Фабрика 
звезд» - «Народный 
артист»

02.15 Худ.ф. «Ответь мне»
03.55 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
04.25 Сериал «Адвокат»

Первый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
06.25 Худ.ф. «Ко мне, 

Мухтар!»
07.50 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.35 «Смешарики»
08.50 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.55 «Фабрика звезд». 10 

лет спустя»
12.15 «Абракадабра»
15.10 «Да ладно!»
15.45 «Народная меди-

цина»
16.55 «Жди меня»
18.10 «Человек и закон»
19.05 «Минута славы» 

шагает по стране»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
23.05 «Что? Где? Когда?»
00.25 Худ.ф. «Джордж 

Харрисон: Жизнь в 
материальном мире»

02.20 Худ.ф. «Аэлита, не 
приставай к мужчинам»

03.45 Худ.ф. «Домой!»

Первый Канал. СнГ
03.00, 07.00, 09.00, 12.00 

Новости
03.10 «Лев Лещенко. Ни 

минуты покоя»
04.05 Худ.ф. «Ко мне, 

Мухтар!»
05.25 «Играй, гармонь 

любимая!»
06.00 Умницы и умники
06.45 «Слово пастыря»
07.15 Смак
07.45 «Фабрика звезд». 10 

лет спустя»
08.45 «Смешарики»
09.15 «Абракадабра»
11.25 «Да ладно!»
12.15 «Никита Михалков. 

Сами с усами»
13.05 «Народная меди-

цина»
14.00 «Жди меня»
15.00 Вечерние новости
15.10 «Человек и закон»
16.20 «Минута славы» 

шагает по стране»
18.00 «Время»
18.20 «Сегодня вечером»
19.45 «Что? Где? Когда?»
20.50 Худ.ф. «Джордж 

Харрисон: Жизнь в ма-
териальном мире». ч.2

22.40 Худ.ф. «Флика»
00.10 Худ.ф. «Домой!»
01.40 Худ.ф. «Поездка 

через город»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00, 01.30 «Мультфиль-
мы»

08.00 «Вечерние новости 
из Америки»

09.00 «2012»
10.00 Сериал «Один про-

тив всех». 7 с.
11.00 Сериал «Один про-

тив всех». 8 с.
12.00 «В Нью-Йорке с 

В.Топаллером»
13.00, 03.00 Худ.ф. «Поезд 

милосердия»
14.30 Программа «Живое 

слово»
15.00, 02.00 Сериал «Театр 

обречённых». 5 с.
16.00, 01.00 «Американ-

ский ликбез» «Первые 
штаты Америки. 
Массачусетс»

16.30 «Эхо недели»
17.00, 05.00 Сериал «Пер-

сона нон грата». 6 с.
18.00 «Код доступа»
19.00 «Цена победы»
20.00 Сериал «Один про-

тив всех». 9 с.
21.00 «Израиль за не-

делю»
22.00 Сериал «Один про-

тив всех». 10 с.
23.00 Худ.ф. «Несколько 

любовных историй»

TBI
06.30 Благая весть с Риком 

Реннером
07.00, 10.00, 16.30 Вокруг 

света
07.45 Цивилизация. 

«Кремлевские пере-
леты»

09.00 Правдивые 
истории. «Молчание 
ягнят» с.1

09.30 «Великие истории 
любви 20 века. Адольф 
Гитлер и Ева Браун»

11.00, 17.30 Вкус Европы
11.30 World Stories. Между-

народные корреспон-
денты

12.10 Журналист и неза-
висимость

12.30, 20.30, 02.00 Семь 
чудес Украины

13.00 Здоровая жизнь с 
Ириной Трухачевой

13.30 Деловая кухня
14.00 «Правдивые 

истории. Молчание 
ягнят» с.1

14.30 Музыка для 
взрослых

18.15 Особое мнение. 
Украинская революция

19.30 Безумная неделя
20.40, 02.10 Игра в слова и 

не только
21.30, 03.00 Campus 3.0. 

Университеты VS по-
литики

22.30 Jazz с Алексеем 
Коганом

23.30 «Великие истории 
любви 20 века. Ричард 
Бартон и Элизабет 
Тейлор»

00.00 Вечер с Николаем 
Княжицким

04.00 Клипы Jazz с Алексе-
ем Коганом

04.30 Худ.ф. «Шпион в 
маске»

тв Центр
04.15 Марш-бросок 
04.50 Мультпарад
06.40 АБВГДейка
07.05 «День аиста» 
07.30 Православная 

энциклопедия 
08.00 Док.ф. «Кошки-

убийцы». 
08.45 Мультфильм 

«Дракон»
09.10 Худ.ф. «Финист - 

ясный сокол»
10.30, 16.30, 18.00, 23.10 

События
10.50 Городское собрание 
11.35 Худ.ф. «Опасные 

тропы». 
12.50 Худ.ф. «Приступить к 

ликвидации». 
15.25 «День города». 

Телеигра. 
16.45 «Петровка, 38» 
17.00 Сериал «Расследова-

ния Мердока». 
18.05 Худ.ф. «Счастье по 

контракту». 
20.00 «Постскриптум»
21.00 Худ.ф. «Мисс фишер». 
23.30 «Культурный 

обмен» 
00.05 Худ.ф. «...По прозви-

щу «Зверь». 
01.50 Худ.ф. «Одиночка». 
03.55 Док.ф. «Безумие. 

Сумерки закона». 

Энтер-ФИльМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
07.45 Вокруг смеха
09.25 Док.ф. «Три любви 

Евгения Евстигнеева»
10.30 Док.ф. «Ирония судь-

бы Барбары Брыль-
ской. Продолжение»

11.35 Худ.ф. «Катя-Катюша»
13.10 Худ.ф. «Сто дней 

после детства»
14.50 Худ.ф. «Укротитель-

ница тигров»
16.45 Худ.ф. «Влюблен 

по собственному 
желанию»

18.20 Худ.ф. «Разные 
судьбы»

20.20 Худ.ф. «С любимыми 
не расставайтесь»

21.45 Худ.ф. «Белый ворон»
23.45 Худ.ф. «Завтрак у 

Тиффани»
01.00 Худ.ф. «Анна Каре-

нина»

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Фэнтези 

«Десятое Королевство» 
10.35, 18.35, 02.35 Мело-

драма «Соседка» 
12.25, 20.25, 04.25 Комедия 

«Пять моих бывших 
подружек» 

14.00 Комедия «32, 22.00, 
06.00 декабря» 

15.00, 23.00, 07.00 Драма 
«Крупная ставка» 

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Худ.ф. 

«Дайте нам мужчин»
06.20, 10.20, 14.20 Муль-

тфильм «Приключения 
пингвиненка Лоло». 1 
с. Мультфильм «Одна 
лошадка белая»

07.00, 11.00 Мультфильм 
«Небесные танцоры». 1 
с. Мультфильм «Сказка 
сказывается». Муль-
тфильм «Алешкины 
сказки»

08.00 Мультфильм 
«Уроки тетушки совы. 
Утренняя зарядка». 
17-20, 12.00 с. «Сборник 
мультфильмов»

15.00 Худ.ф. «Про Витю, 
про Машу и морскую 
пехоту»

16.10 Мультфильм «При-
ключения пингвиненка 
Лоло». 2 с. «Сборник 
мультфильмов»

17.00 Худ.ф. «Рядом с 
тобой»

18.15 Мультфильм 
«Летучий корабль». 
Мультфильм «Мышь и 
верблюд»

наше КИно
07.00 Худ.ф. «Офицеры»
09.00 Худ.ф. «Любовь. 

Смертельная игра...»
11.00 Худ.ф. «Ярославна, 

королева Франции»
13.00 Худ.ф. «Хотите - верь-

те, хотите - нет...»
14.30 Худ.ф. «Старые 

долги»
16.00 Худ.ф. «Остров по-

гибших кораблей». 1 с.
17.30 Худ.ф. «Остров по-

гибших кораблей». 2 с.
19.00 Худ.ф. «Дело Румян-

цева»
21.00 Худ.ф. «Не родись 

красивым...»
23.00 Худ.ф. «Четвертая 

планета»
01.00 Худ.ф. «Как поссо-

рился Иван Иванович 
с Иваном Никифоро-
вичем»

02.30 Худ.ф. «Зеленый 
фургон». 1 с.

04.00 Худ.ф. «Зеленый 
фургон». 2 с.

05.30 Худ.ф. «По ком тюрь-
ма плачет...»

КИноКлуБ
06.00 Худ.ф. «Под при-

целом» 
08.00 Худ.ф. «Сладкое 

зло» 18+
10.00, 02.00 Худ.ф. «Ки-

борг» 
12.00, 04.00 Худ.ф. «Как 

потерять друзей и 
заставить всех тебя 
ненавидеть» 

14.00 Худ.ф. «Джейн Эйр» 
16.05 Худ.ф. «Золото 

Ханны» 
18.00 Худ.ф. «Месяц на 

озере» 
20.00 Худ.ф. «Орёл при-

землился» 
22.20 Худ.ф. «Треугольник» 
00.00 Худ.ф. «Моногамия» 

18+

ноСтальГИЯ
05.00 Док.ф. «Кровь и 

доллары» 
05.55 «Я - женщина» 
06.30, 12.30, 01.30 Телеви-

зионная повесть «День 
за днем» 

08.00 «Концерт н.а. СССР 
Муслима Магомаева» 

09.00, 03.00 «Рожденные 
в СССР» 

10.00 Программа «ТЕМА» 
11.00 «Кто есть кто в со-

временном мире» 
11.40 «Телескоп» 
13.30 «Поет Валерий 

Леонтьев» 
14.00 «Счастливого 

полета» 
15.00 «Колба времени» 
16.00 «Кинопанорама» 
17.00 «До и после ...» 
18.10 «Под знаком зодиака. 

Весы» 
20.00 «Программа «А» 
21.00 Телеспектакль 

«Лика»
22.25 «Звуковая дорожка» 
23.00 «Фантомы против 

беженцев» 
23.40 «Встреча с Резо 

Габриадзе» 
00.00 «Музыкальный 

круиз» 
00.30 «Между нами, девоч-

ками» 
02.00 «Концерт Дмитрия 

Хворостовского» 
04.00 «Поэзия Евгения 

Евтушенко» 

телеКлуБ
19.00 Сериал  «На углу у 

Патриарших - 4». 1 с.
20.00 Сериал  «Опергруп-

па-2». 10 с. «Двойной 
хук, 2-я часть»

21.00 Сериал  «Защита 
Красина - 3». 3 с.

22.00 Сериал  «Жизнь 
Клима Самгина». 9 с. 
«Восстание. 1905 год»

23.30 Сериал  «Жизнь 
Клима Самгина». 10 с. 
«Баррикада»

01.00 Сериал  «На углу у 
Патриарших - 4». 2 с.

02.00 Сериал  «Опергруп-
па-2». 11 с. «Двойной 
хук, 3-я часть»

03.00 Сериал  «Защита 
Красина - 3». 4 с.

TV 1000
03.00 Боевик «Матрица»
05.20 Драма «Яркая 

звезда»
07.25 Комедия «Мамаша»
09.05 Комедия «Мышиная 

охота»
10.50 Боевик «Матрица. 

Перезагрузка»
13.15 Комедия «Пять моих 

бывших подружек»

15.00 Драма «Непристой-
ное предложение»

17.10 Драма «Вероника 
решает умереть»

19.00 Боевик «Ограбление 
по-итальянски»

21.10 Драма «Изгой»
00.00 Драма «Каждое вос-

кресенье»

«2+2»
06.00 Телемагазин
08.00, 08.45, 09.25 Мультсе-

риал «Грандиозный 
Человек-паук» (1)

09.50 «Проспорт»
09.55 Сериал «Молодой 

Индиана Джонс. Весен-
ние приключения» (1)

12.10 Сериал «Молодой 
Индиана Джонс. Слад-
кая песнь любви» (1)

14.25 Секретная террито-
рия. Расплата за успех

15.55 Секретная террито-
рия. Битва за жизнь

17.20 ЧУ 12 тур. Волынь - 
Металлург Д

19.30 ЧУ 12 тур. Динамо - 
Металлист

21.30 Худ.ф. «Крепкий 
орешек» (2)

00.30 Сериал «Спартак. 
Боги арены» (3)

01.40 Худ.ф. «Настоящая 
МакКой» (2)

03.25, 04.15 Сериал «Мо-
сква. Три вокзала-2» (1)

05.05 Мультфильмы

TV1000 AcTIon
04.00 Вестерн «Водопад 

ангела»
06.00 Боевик «Вавилон 

н.э.»
08.00 Фильм ужасов «1408»
10.00 Боевик «Беглецы»
12.00 Триллер «Наркоз»
14.00 Боевик «Зона 

смерти»
16.00 Комедия «Зомби по 

имени Фидо»
18.00 Боевик «Неоспори-

мый 3»
20.00 Боевик «Универсаль-

ный агент»
22.00 Драма «Эхо»
00.00 Мягкая эротика 

«Дипломированная 
медсестра»

01.30 Мягкая эротика «По-
жарные-стриптизеры»

доМ КИно
03.00 Комедия «Я не я» 
06.30, 17.15 Сериал «Умно-

жающий печаль» 
07.15, 18.00, 02.00 Сериал 

«Лист ожидания» 
08.10 Худ.ф. «Много шума 

из ничего»
09.30 Комедия «Дайте 

жалобную книгу»
10.55 Драма «Обречённые 

на войну» 
12.30 Комедия «Раз на раз 

не приходится»
13.45 Сериал «Любитель-

ница частного сыска 
Даша Васильева» 

17.10, 18.50, 02.55 «Окно 
в кино»

18.55 Комедия «Разреши-
те тебя поцеловать. 
Снова»

20.45 Драма «Царь» 18+
22.45 Комедия «Табачный 

капитан»
00.10 Мелодрама «Вы не 

оставите меня...» 

ЮМор тБ
05.00 Комедия «Под-

кидыш»
07.00, 17.10, 22.25 Битва 

анекдотов
07.30, 12.40 Ржаники
08.20, 11.20, 17.45 Смех с 

доставкой на дом
09.50 Комедия «Красные 

кеды»
13.00 Гуморины из 

торбины
15.00 Комедия «Калиф-

аист»
18.55 Клуб юмора
20.05 «Милицейская 

академия»
20.40 Комедия «Герой ее 

романа»

mAXXI-TV
06.30, 17.30, 01.15 

MaxxiМузыка
07.50, 16.50 «Сбросим 

лишнее»
08.10 «Сделано руками»
08.50, 18.05 Йога
09.40, 14.55 Союзмуль-

тфильм
10.20 «Путеводитель 

выходного дня»
10.50 «Выдающиеся 

мужчины»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.50 «Буду Артистом!»
12.25 «5 идей для детской»
13.00 Тур-Гламур
15.30 «Восточные танцы»
17.55 «Ukrainian Fashion 

Week»
18.55 Худ.ф. «Слезы 

капали»
21.05 «Женские откро-

вения»
21.55 «Все про все»
22.10 «КиноМакси»
22.50 Худ.ф. «Идеальный 

муж»

трК «КрИворІЖЖЯ»
19:00 – 19:20 Новости 

регионов
19:20 – 19:35 Календарь 

событий
19:35 – 20:00 Новая волна
20:00 – 20:30 На грани воз-

можного
20:30 – 21:00 Урок для 

родителей

Субота, 20 жовтня
Cхід 7.29 Захід 17.56
Тривалість дня 10.27

Схід 13.08 
Захід 22.01

КозерігСергій, Юліан
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.10, 08.20, 09.00, 

15.30, 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 Футбол Украины
09.05 Смешной и еще 

смешнее
09.30 Золотой гусь
10.35 Страну - народу!
11.00 Ближе к народу
11.30 Один на один. 

Н.Королевская - 
С.Шустер

12.45 Караоке для 
взрослых

13.35 Шеф-повар страны
14.25 Кто в доме хозяин?
14.45 Честь имею при-

гласить
15.35 Деловой мир. 

Неделя
16.10 КВН. Кубок Пре-

зидента. Второй 
полуфинал

18.20 Бенефис Г.Ветрова
20.40, 01.55 Главный 

аргумент
20.50 Официальная 

хроника
21.00, 01.20 Итоги недели
21.35 Точка зрения
21.55 Фольк-music
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00 Эра бизнеса. Итоги
23.35 Олимпийский 

вызов
23.50 Кролевецкие по-

лотенца
00.30 Эксклюзивное 

интервью
02.05 Художественные 

истории. Музыка кино
03.10 Дней счастливых не 

забудь. Художествен-
ные истории. О.Билаш

04.10 10+10 Украина-
Грузия

05.25 «Предвечерье» с Т. 
Щербатюк

Канал «1+1»
06.00 Худ.ф. «Радуга» (1)
07.45 Мультфильм (1)
08.05 «Ремонт +»
09.00 «Лото-Забава»
10.20, 10.45 Мультсериал 

«Чип и Дейл» (1)
11.10 «Кулинарная акаде-

мия. Юлия Высоцкая»
11.35 «Четыре свадьбы 

- 2»
13.05, 02.50 Худ.ф. 

«Пятьдесят первых 
поцелуев» (1)

15.05 Худ.ф. «Шанхайские 
рыцари» (1)

17.35, 04.20 Худ.ф. 
«Мексиканский вояж 
Степаныча»

19.30, 23.30 «ТСН-неделя»
20.15 «Мой сможет - 2»
22.15 «Светская жизнь»
00.15 Худ.ф. «Последний 

киносеанс» (2)

Интер
06.55 Мультсериал 

«Винкс»
08.20 «Глянец»
09.20 «Школа доктора 

Комаровского»
09.55 «ВОСКРЕСЕНЬЕ С 

«КВАРТАЛОМ»»
11.00 «Сваты у плиты»
11.25 Худ.ф. «Пираты ХХ 

века»
13.20 Худ.ф. «Водитель для 

Веры»
16.00 «Вечерний квартал»
17.55 Худ.ф. «Любви все 

возрасты...»
20.00, 02.20 «Подробности 

недели»
21.00 Худ.ф. «Влюблен и 

безоружен»
23.00 «Что? Где? Когда? «
00.15 Худ.ф. «Ограбление 

по-итальянски»
03.05 Док.сериал «Жад-

ность»
04.30 «Знак качества»

ICTV
05.35, 06.00 Погода
05.45 Факты
06.05, 04.55 Свитанок
06.55 Квартирный вопрос
07.50 Анекдоты по-

украински
08.30 Дача
09.20 Смотреть всем!
10.20 ОлимпиЛяпы
11.30 Козырная жизнь

12.00 Другой футбол
12.25 Спорт
12.30 Худ.ф. «Конан-раз-

рушитель»
15.00 Худ.ф. «Термина-

тор-2: Судный день»
18.45 Факты недели с 

Оксаной Соколовой
19.45 Последний герой-2
21.05 Худ.ф. «Терми-

натор-4: И придет 
спаситель» (2)

23.55 Наша Russia
00.55 Худ.ф. «Терминатор»
02.50 Интерактив. Еже-

недельник
03.05 Худ.ф. «Роксана»

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 «Мини-путеше-

ствия»
07.30, 12.00, 20.30, 01.30 

«Мiсто. Тиждень»
08.00, 11.00, 12.30, 18.20, 

21.00, 22.55 «Погода»
08.05, 12.40, 16.30, 21.05 

Телегазета
08.10 «Телеспортклуб»
09.10 «Фристайл». С днем 

рождения!» 2 частина
10.30 «Косметичка»
11.05 Док.ф. «Пристрасть 

лiтати. Леонiд Биков»
11.35 «Интеркласс»
11.50 «Пiдземка»
12.45 «Книжная полка»
13.15 «Беседы о вечном»
13.45 «Мульт-сюрприз от 

Ладика и Маши»
15.15 «Медицинский 

тележурнал»
15.45, 19.00 «Близкие 

Путешествия»
16.00 «Сделано руками»
16.35, 03.15 Худ.ф. «Шахтё-

ры» 1 категория
18.25 «Перчiнка»
18.55 «Шаг навстречу»
19.15 Док.ф. «Паризька 

одiсея»
19.45 Молодiжна про-

грама «Cтудiя»
21.10, 02.00 Хит-парад «На 

все 100»
22.00 «Резонанс»
22.15 Мультфильм
22.25 «Зооквартал»
23.00 «Я i мiй дiм»
00.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
03.00 Док.сериал
05.00 «Музыкальный 

калейдоскоп»

новый Канал
06.10 Сериал «Последний 

аккорд» (1)
06.55, 08.25 Сделай мне 

смешно
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
09.15 Мультсериал «Кунг-

фу Панда: Удивитель-
ные легенды» (1)

09.55 Мультсериал 
«Пингвины из Мадага-
скара» (1)

10.15 Шоу Шара
11.15 Воскресный офис
12.15 Парад порад-2
13.25 Ближе к телу
14.30 Сериал «Счастливы 

вместе» (1)
15.35 Худ.ф. «Практическая 

магия» (1)
18.00 Мультфильм «Ронал 

Варвар» (2)
20.00 ШоумаSтгоуон
22.05 Худ.ф. «Месть пуши-

стых» (1)
23.55 Спортрепортер
00.00 Худ.ф. «Эдди» (1)
02.05 Сериал «Ясновидя-

щий-4»

СтБ
04.50 «Наши любимые 

мультфильмы: 
«Крокодил Гена и 
Чебурашка»(1)

05.30 Худ.ф. «Максим Пере-
пелица»(1)

07.00 «Завтрак с Юлией 
Высоцкой»

07.10 «Едим дома»
08.30 «Караоке на Май-

дане»
09.35 «МастерШеф - 2»
13.30 «Х-Фактор - 3»
19.00 «Битва экстрасенсов. 

Апокалипсис»
21.55 Худ.ф. «Искупле-

ние»(1)
00.00 Худ.ф. «Психопат-

ка»(2)
02.15 Худ.ф. «День рожде-

ния Буржуя»(1)

тонИС
06.00 Чудаки
06.30 Мультфильмы
06.45, 19.00, 04.25 Великие 

махинаторы
07.35, 20.35 Светские 

хроники
08.00 Социальный пульс 

выходных
08.40, 12.15, 16.05, 18.55, 

20.05 Погода
09.00 Лев Дуров. Я всегда 

напеваю, когда хочется 
выть

10.00, 03.40 Ронин. 
Ток-шоу с Дмитрием 
Выдриным

10.40 Ф-стиль
11.10 Шамвари: террито-

рия диких животных
11.50 80 островов вокруг 

света
12.20 Худ.ф. «Живет такой 

парень»
14.50 За семь морей
15.30 Арт City
15.55, 20.00 Цивилизация 

Incognita
16.50 Неизвестная 

планета
17.55, 02.55 Будь в курсе!
18.30, 03.15 Мир за неделю
20.10 Кумиры
21.00 Самые влиятельные 

женщины мира
21.55 Жизнь в новом мире
22.15, 05.10 Последняя 

весна Валентины 
Толкуновой

23.20 Кинофан: Худ.ф. 
«Коррупция в Ватика-
не» (3)

01.35 Худ.ф. «Девушка по 
вызову» (3)

04.10 Экстремикс

тет
06.00 Мультсериал «Пеп-

пер Энн»
06.20 Мультсериал «Пере-

мена»
06.45 ТЕТ
07.10 Мультсериал 

«Лунтик»
07.35 Твинисы
07.55 Телепузики
08.35 Лентяево
09.00 Мультик с Лунтиком
09.40 Мультсериал «Чер-

ный плащ»
10.40 Мультфильм «Не-

знайка на Луне»
10.55 Мультфильм «Бар-

ток великолепный»
12.30 Худ.ф. «Месть под-

ружек невесты»
14.10 Мистер Трололо
15.00 FAQ. Как снять дев-

чонку и т.д
15.10 Худ.ф. «Шпион по 

соседству»
17.10 Худ.ф. «Животное»
19.00 Алё, директор?!
20.00 Одна за всех
20.40 Сериал «Зайцев 

+1» (2)
21.40 Даешь молодежь!
22.45 Слава со Славеком 

Славиным
22.50 Худ.ф. «Жара» (2)
00.45 Дурнев + 1
01.10 Comedy Woman

трК «уКраИна»
06.00, 05.10 Серебряный 

апельсин
06.50 События
07.10 Худ.ф. «Стой! Или моя 

мама будет стрелять» 
(1)

09.00 Добро пожаловать
10.00 Герои экрана
11.00 Лучший повар на 

селе
12.00, 04.20 Сериал «До-

рожный патруль - 11» (1)
13.00 Сериал «Преступле-

ние будет раскрыто» (1)
15.00, 20.30 Сериал «Ин-

терны» (1)
16.00, 19.30 Сериал «Пока 

цветет папоротник» (1)
19.00, 03.50 События 

недели
22.20 Ток-шоу «Великий 

футбол»
00.20 Худ.ф. «Антиснайпер: 

Двойная мотивация» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 00.00 «Киев-

ское время»
06.45, 07.10, 08.25, 18.55, 

23.35, 00.20, 03.20 
«Время спорта»

06.50, 07.15, 08.10, 08.55, 
10.55, 11.15, 13.10, 14.10, 
14.55, 16.10, 17.10, 17.50, 
19.20, 00.25, 00.40, 
03.25, 06.25 «Погода»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00, 04.00, 05.00 
«Время новостей»

07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15 «Бизнес-
время»

07.30 «Клуб 700»
08.30 «Феерия путеше-

ствий»
09.10 «Окно в Америку»
09.35, 15.15 «Политическая 

кухня»
10.10 «Технопарк»
11.20 «Трансмиссия-

тест»
12.10 «Жизнь интересна»
13.15 «Мотор»
14.20 «Игра судьбы»

16.15 «Фактор безопас-
ности»

17.15 «Палата»
17.30, 04.10 «Новости 

Киевщины»
18.15 «Окно в Европу»
19.30, 01.10, 05.10 Обще-

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

20.50, 02.20, 03.30, 06.20 
«Тема недели»

21.00, 02.25 «Время: итоги»
21.40 «Время-тайм»
22.00 «Территория за-

кона»
22.35 «Кино с Яниной Со-

коловой»
23.40 «Рекламная кухня»
00.30, 03.35, 04.35 «Обзор 

прессы»
03.00 «Время-Тайм»
03.40 «Територия закона»
04.30 «Хроника недели»
04.40 «Большая политика»

нтн
05.50 «Легенды бандит-

ского Киева»
06.40 Сериал «...и была 

война»
09.10 Худ.ф. «Первый по-

сле Бога»
11.30 «Легенды уголовно-

го розыска». Проклятая 
Целина

12.00, 03.10 «Агенты 
влияния»

13.00 Сериал «Раскол»
15.00 Сериал «Кулинар»
19.00 Сериал «Каменская 

- 5»
23.00 Худ.ф. «Я - кукла» (3)
01.10 Худ.ф. «Скайлайн» (2)
02.40 «Речовий доказ»
05.15 «Уроки тетушки 

Совы»
05.30 «Правда жизни»

К1
07.00, 10.00 Мультфильмы
07.30 Мультфильм «Оли-

вер и компания»
09.00 Мультсериал 

«Приключения мишек 
Гамми»

10.20 Худ.ф. «Покорители 
времени»

12.20 Худ.ф. «Пёс-чемпион»
14.10 «Дом на зависть 

всем»
15.10 Сериал «А счастье 

где-то рядом»
19.00 «КВН- 2012»
21.40 Сериал «Сверхъе-

стественное» (2)
00.10 Худ.ф. «Король 

вечеринок 3» (3)
02.00 Худ.ф. «Любовь на 

стороне»
03.40 Худ.ф. «Видимость 

гнева» (2)

11 Канал
06.10 Сериал «Последний 

аккорд»
06.55, 08.25 Сделай мне 

смешно
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
09.15 Мультсериал «Кунг-

фу Панда. Удивитель-
ные легенды»

09.55 Тележурнал 
«Пассаж»

10.20 «Бюро адвокатских 
расследований»

10.40 «Родительский 
клуб»

11.00 «Просто собака»
11.20 «STREET STYLE»
11.40 Воскресный офис
12.15 Парад порад-2
13.25 Ближе к телу
14.30 Сериал «Счастливы 

вместе»
15.35 Худ.ф. «Практическая 

магия»
17.30 «36,6»
18.00 «Вечерний раз-

говор»
18.30 «Respect TV»
19.00 «Новости недели»
19.40 «Экономика в 

деталях»
20.00 «Автострасти с 

Ларисой Максименко»
20.30 «Дело вкуса»
21.00 «Перевоплоще-

ние»
21.40 «Ваше право»
22.05 Худ.ф. «Месть 

пушистых»
23.55 Спортрепортер
00.00 Худ.ф. «Эдди»
02.05 Сериал «Ясновидя-

щий-4»

Планета-СнГ
04.55 «Обыкновенный 

концерт»
05.25 Худ.ф. «Капля света»
08.35 «Сам себе режиссер»
09.20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя 
в городе

10.00, 13.00 Вести
10.15 «Смехопанорама»
10.45 «В мире животных»
11.15 Сериал «Дом у 

большой реки»
13.20 Местное время. 

Вести-Москва
13.30 «Вся Россия»
13.40, 03.40 «Край янтар-

ной лихорадки»
14.35, 04.25 «Городок». 

Дайджест
15.05 Худ.ф. «Дама с со-

бачкой»
16.50 «Смеяться раз-

решается»
19.00 Вести недели
20.30 Худ.ф. «Обратный 

билет»
22.25 «Воскресный 

вечер»
00.15 Худ.ф. «Если бы я 

тебя любил...»
02.05 Худ.ф. «Заговор»

нтв-МИр
07.00, 09.00, 12.00, 15.00 

Сегодня
07.20 Сказки Баженова
07.50 «Первая передача»
08.20 Их нравы
09.20 Едим дома!
10.00 «Свадьба в по-

дарок!»
10.55 Дачный ответ
12.25 Своя игра. Про-

должение
13.10 «Еда без правил»
14.05 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2»
15.25 «Развод по-русски»
16.20 И снова здрав-

ствуйте!
17.20 Золотая пыль
18.00 «Сегодня. Итоговая 

программа»
19.00 Чистосердечное 

признание
19.50 «Центральное теле-

видение»
22.15 Сериал «Преступле-

ние будет раскрыто»
00.05 Худ.ф. «Поцелуй в 

голову»
02.05 Чрезвычайное 

происшествие. Обзор 
за неделю

02.35 «Кремлёвские похо-
роны. Борис Пуго»

03.30 Худ.ф. «Сильва»

Первый Канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Худ.ф. «Примите 

телеграмму в долг»
07.30 «Смак»
08.05 «Армейский 

магазин»
08.40 «Смешарики. 

ПИН-код»
08.55 «Здоровье»
10.10 «Непутевые за-

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

«Еда без границ»
13.20 «Никита Михалков. 

Сами с усами»
14.15 Сериал «Участок»
17.25 «Большие гонки. 

Братство колец»
19.05 «Муслим Магомаев. 

«Ты моя мелодия»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.35 «Yesterday live»
23.45 «Познер»
00.55 Сверхновый 

Шерлок Холмс. «Эле-
ментарно»

01.45 Сериал «Неравный 
брак»

Первый Канал. СнГ
03.00, 07.00, 09.00 Новости
03.10 Худ.ф. «Морской 

охотник»
04.15 Худ.ф. «Примите 

телеграмму в долг»
05.35 Армейский магазин
06.00 «Здоровье»
07.15 «Непутевые за-

метки»
07.30 «Пока все дома»
08.15 Фазенда
08.45 «Смешарики. 

ПИН-код»
09.15 Среда обитания. 

«Еда без границ»
10.10 Сериал «Участок»
12.50 Худ.ф. «По семейным 

обстоятельствам»
15.05 «Большие гонки. 

Братство колец»
16.25 «Муслим Магомаев. 

«Ты моя мелодия»
18.00 Воскресное «Время»
19.00 «Мульт личности»
19.30 «Yesterday live»
20.25 «Познер»
21.20 «Городские 

пижоны». Сверхновый 
Шерлок Холмс. «Эле-
ментарно»

22.10 Худ.ф. «Эрагон»
23.45 Худ.ф. «Молчание 

доктора Ивенса»

RTVI
06.00, 08.00, 01.30 «Муль-

тфильмы»
07.00 Худ.ф. «Шла собака 

по роялю»
09.00 «Сканер»
10.00 Сериал «Один про-

тив всех». 9 с.
11.00 Сериал «Один про-

тив всех». 10 с.
12.00 «Страна и люди»
13.00, 03.00 Худ.ф. «Мечта»
15.00, 02.00 Сериал «Театр 

обречённых». 6 с.
16.00, 01.00 «Арт-

навигатор»
16.30 Программа 

«Euromaxx. Окно в 
Европу»

17.00, 05.00 «Нюрнберг, 
которого не было»

18.00 «Без дураков»
19.00 «Грани недели» с 

Владимиром Кара-
Мурзой

20.00 Сериал «Один про-
тив всех». 11 с.

21.00 «В Нью-Йорке с 
В.Топаллером»

22.00 Сериал «Один про-
тив всех». 12 с.

23.00 Худ.ф. «Мой папа - 
идеалист»

TBI
07.00, 10.00, 16.30 Вокруг 

света
07.45 Особое мнение. 

Украинская революция
09.00, 14.00 «Правдивые 

истории. Молчание 
ягнят» с.2

09.30 «Великие истории 
любви 20 века. Ричард 
Бартон и Элизабет 
Тейлор»

11.00 Мегаперевозки
12.00 Семь чудес Украины
12.10 Игра в слова и не 

только
13.00 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
13.30 Деловая кухня
14.30 Вечер с Николаем 

Княжицким
17.30 Вкус Европы
18.15 Цивилизация. «Щит 

и меч»
19.30 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
20.00 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
20.30, 01.00 Итоги с Вах-

тангом Кипиани
21.30, 03.00 Выборы 2012. 

С другой стороны
22.30 Jazz с Алексеем 

Коганом
23.30 «Великие истории 

любви 20 века. Адольф 
Гитлер и Ева Браун»

00.00 Безумная неделя
02.00 Об избранниках
04.00 Клипы Jazz с Алексе-

ем Коганом
04.30 Худ.ф. «Ядвига»

тв Центр
04.45 Мультфильм «Петух 

и краски»
05.00 Худ.ф. «Финист - 

ясный сокол»
06.20 Крестьянская 

застава 
06.55 «Взрослые люди» 
07.30 «Фактор жизни» 
08.00 «Врача вызывали?» 
08.45 Наши любимые 

животные
09.15 «Барышня и 

кулинар» 
09.45 Док.ф. «Иван 

Дыховичный. Не зная 
компромисса». 

10.30, 22.50 События
10.45 Худ.ф. «Одиноким 

предоставляется обще-
житие». 

12.30 «Смех с доставкой 
на дом». 

13.20 «Приглашает Борис 
Ноткин» 

13.50 Московская неделя
14.25 «Города мира. 

Брюссель» 
15.00 Петровка, 38 
15.15 «Вадим Казаченко. 

А мне не больно». 
Концерт. 

16.35 Худ.ф. «Три полу-
грации». 

20.00 «В центре событий»
21.00 Сериал «Чисто ан-

глийское убийство». 
23.10 «Временно досту-

пен». Ирина Винер. 
00.10 Худ.ф. «Идентифи-

кация». 

Энтер-ФИльМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
07.50 Вокруг смеха
09.30 Док.ф. «Роман на 

съемочной площадке»
10.30 Док.ф. «Вицин, кото-

рого мы не знали»
11.35 Худ.ф. «Анна Каре-

нина»
14.25 Худ.ф. «Мой ласко-

вый и нежный зверь»
16.30 Худ.ф. «Табор уходит 

в небо»
18.15 Худ.ф. «Дорогой мой 

человек»
20.10 Худ.ф. «Укротитель-

ница тигров»
22.05 Худ.ф. «Влюблен 

по собственному 
желанию»

23.40 Худ.ф. «Любовь в 
полдень»

02.10 Худ.ф. «Мелодия на 
два голоса»

04.30 Худ.ф. «Я-Хортица»
05.30 Саундтреки

TV XXI FIlm
09.00, 10.35, 17.00, 18.35, 

01.00, 02.35 Фэнтези 
«Десятое Королевство» 

12.10, 20.10, 04.10 Комедия 
«Шери» 

13.50 Комедия «32, 21.50, 
05.50 декабря» 

14.50, 22.50, 06.50 Драма 
«Край» 

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Худ.ф. 

«Про Витю, про Машу и 
морскую пехоту»

06.10, 10.10, 14.10 Муль-
тфильм «Приключения 
пингвиненка Лоло». 2 с. 
«Сборник мультфиль-
мов»

07.00, 11.00 Худ.ф. «Рядом 

с тобой»
08.15, 12.15 Мультфильм 

«Летучий корабль». 
«Сборник мультфиль-
мов»

15.00 Худ.ф. «Морозко»
16.20 Мультфильм «При-

ключения пингвиненка 
Лоло». 3 с. Мультфильм 
«Прямое попадание»

17.00 Мультфильм «Дикие 
лебеди»

18.00 Мультфильм «По-
следняя невеста Змея 
Горыныча». «Сборник 
мультфильмов»

наше КИно
07.00 Худ.ф. «Дело Румян-

цева»
09.00 Худ.ф. «Не родись 

красивым...»
11.00 Худ.ф. «Четвертая 

планета»
13.00 Худ.ф. «Как поссо-

рился Иван Иванович 
с Иваном Никифоро-
вичем»

14.30 Худ.ф. «Зеленый 
фургон». 1 с.

16.00 Худ.ф. «Зеленый 
фургон». 2 с.

17.30 Худ.ф. «По ком тюрь-
ма плачет...»

19.00 Худ.ф. «Завещание 
Сталина»

21.00 Худ.ф. «Миллион в 
брачной корзине»

23.00 Худ.ф. «Приказано 
взять живым»

01.00 Худ.ф. «Прометей»
02.30 Худ.ф. «Поляна 

сказок»
04.00 Худ.ф. «Это мы, 

Господи!..»
05.30 Худ.ф. «Капель»

КИноКлуБ
06.00 Худ.ф. «Джейн Эйр» 
08.05 Худ.ф. «Золото 

Ханны» 
10.00, 02.00 Худ.ф. «Месяц 

на озере» 
12.00, 04.00 Худ.ф. «Орёл 

приземлился» 
14.20 Худ.ф. «Треугольник» 
16.00 Худ.ф. «Моногамия» 

18+
18.00 Худ.ф. «Без вести 

пропавшие» 
20.00 Худ.ф. «Реальность 

кусается» 
22.00 Худ.ф. «Ночь страха» 
00.00 Худ.ф. «Исступление» 

ноСтальГИЯ
05.00 «Кто есть кто в со-

временном мире» 
05.40 «Телескоп» 
06.30, 00.30 Телевизион-

ная повесть «День за 
днем» 

07.30 «Поет Валерий 
Леонтьев» 

08.00 «Счастливого 
полета» 

09.00 «Колба времени» 
10.00 «Кинопанорама» 
11.00 «До и после ...» 
12.10 «Под знаком зодиака. 

Весы» 
14.00 «Программа «А» 
15.00 Телеспектакль 

«Лика» 
16.25 «Звуковая дорожка» 
17.00 «Панорама «Кино-

тавра» или «Нежность к 
ревущему зверю» 

18.00, 03.00 «Рожденные 
в СССР» 

19.00 «На эстраде Влади-
мир Винокур» 

19.55 «Пит Сигер: мы пре-
одолеем!» 

21.00 По страницам 
ноябрьских «Голубых 
огоньков» 

22.35 «Лирические песни 
Микаэла Таривер-
диева» 

23.00 Док.ф. «Кровь и 
доллары» 

23.55 «Я - женщина» 
02.00 «Концерт н.а. СССР 

Муслима Магомаева» 
04.00 Программа «ТЕМА» 

телеКлуБ
19.00 Сериал  «На углу у 

Патриарших - 4». 2 с.
20.00 Сериал  «Опергруп-

па-2». 11 с. «Двойной 
хук, 3-я часть»

21.00 Сериал  «Защита 
Красина - 3». 4 с.

22.00 Сериал  «Жизнь 
Клима Самгина». 10 с. 
«Баррикада»

23.30 Сериал  «Жизнь 
Клима Самгина». 11 с. 
«Радение. 1906-1908 
годы»

01.00 Сериал  «На углу у 
Патриарших - 4». 3 с.

02.00 Сериал  «Опергруп-
па-2». 12 с. «Двойной 
хук, 4-я часть»

03.00 Сериал  «Защита 
Красина - 3». 5 с.

TV 1000
03.00 Боевик «Матрица. 

Перезагрузка»
05.30 Комедия «Мышиная 

охота»
07.15 Драма «Девять»
09.20 Мультфильм «Пла-

нета 51»
11.00 Криминальное 

кино «В последний 
момент»

12.35 Драма «Изгой»
15.05 Боевик «Ограбление 

по-итальянски»
17.10 Драма «Самый 

лучший»
19.00 Боевик «Под Откос»
21.00 Драма «Каждое вос-

кресенье»
00.00 Криминальное 

кино «Отступники»

«2+2»
06.00, 05.00 Телемагазин
08.00 Журнал Лиги Чемпи-

онов УЕФА 2012-2013
08.45, 09.30 Мультсериал 

«Грандиозный Человек-
паук» (1)

09.55 Сериал «Молодой 
Индиана Джонс. Тран-
шеи, ведущие в ад» (1)

12.10 Сериал «Молодой 
Индиана Джонс. Демо-
ны обмана» (1)

14.25 Штопор. Улётное 
видео по-русски-3

15.20 ЧУ 12 тур. Кривбасс - 
Арсенал

17.30 ЧУ 12 тур. Карпаты - 
Говерла

19.30, 01.20 Худ.ф. «Р.Э.Д.» 
(2)

21.30 ПРОФУТБОЛ
22.45 Штопор. Yesterday 

Live
00.10 Сериал «Спартак. 

Боги арены» (3)
03.10 Сериал «Москва. Три 

вокзала-2» (1)
04.00 Сериал «Остров 

любви» (2)

TV1000 AcTIon
04.00 Боевик «Зона 

смерти»
06.00 Боевик «Беглецы»
08.00 Боевик «Последнее 

испытание Шаолиня»
10.00 Триллер «Наркоз»
12.00 Боевик «Неоспори-

мый 3»
14.00 Драма «Макбет»
16.00 Боевик «Универсаль-

ный агент»
17.45 Драма «Бешеный 

бык»
20.00 Криминальное 

кино «Крэйзи»
22.00 Боевик «Урок вы-

живания»
00.00 Мягкая эротика «По-

жарные-стриптизеры»
02.00 Мягкая эротика 

«Жизнь Райли»

доМ КИно
03.00 Комедия «Разреши-

те тебя поцеловать. 
Снова»

04.50 Комедия «Любовь-
морковь 3»

06.30, 17.15 Сериал «Умно-
жающий печаль» 

07.15, 18.00 Сериал «Лист 
ожидания» 

08.10 Кинороман «Мой 
младший брат»

09.50 Приключения 
«Д’Артаньян и три 
мушкетёра»

14.00 Комедия «Сваты - 5»
18.50, 02.55 «Окно в кино»
19.00 Худ.ф. «Мужики!»
20.40 Драма «Дом» 18+
22.50 Комедия «Центро-

вой из поднебесья»
00.20 Комедия «Вы-

крутасы»
02.00 Сериал «Лист 

ожидания»

ЮМор тБ
05.00 Комедия «Счастли-

вый рейс»
07.00, 17.10, 22.25 Битва 

анекдотов
07.30, 12.40 Ржаники
08.20, 11.20, 17.45 Смех с 

доставкой на дом
09.50 Комедия «Остров 

ржавого генерала»
13.00 Гуморины из 

торбины
15.00 Комедия «Они на-

зывают меня Сирр»
18.55 Клуб юмора
20.05 «Милицейская 

академия»
20.40 Комедия «Комедия 

сурового режима»

mAXXI-TV
06.30, 17.50, 00.00 

MaxxiМузыка
07.50, 16.40 «Сбросим 

лишнее»
08.10 «Сделано руками»
08.50, 18.30 Йога
09.40 Союзмультфильм
10.20 «Джунгли шоу-

бизнеса»
10.50 «Выдающиеся 

мужчины»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.50 «5 идей для детской»
12.20 «Буду Артистом!»
13.00, 22.05 «Все про все»
14.20 «Фестиваль «ТВ 

Старт»
15.20 «Восточные танцы»
17.15 «Тур-Гламур»
18.05 «Ukrainian Fashion 

Week»
19.05 Худ.ф. «Идеальный 

муж»
21.15 «Женские откро-

вения»
22.15 Портретные очер-

ки. Олег Даль
23.10 «КиноМакси»

трК «КрИворІЖЖЯ»
19:00 – 19:30 День за днем
19:30 – 19:45 Мир про-

фессий
19:45 – 20:00 Украина в 

кадре
20:00 –  20:30 Азбука 

ремесел
20:30 –  21:00 Путешествия

Неділя, 21 жовтня
Cхід 7.31 Захід 17.54
Тривалість дня 10.23

Схід 13.52 
Захід 23.13

КозерігТаїсія, Трифон, Пелагея

ут-1
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СПорт 1

06.15, 17.00 Футбол. Чемпионат 
мира 2014. Квалифика-
ционный раунд. Россия 
- Португалия

08.10, 23.30 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Астана (Казахстан) 
- Азовмаш

10.05, 21.00 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

10.35, 21.35 Футзал. Чемпионат 
Испании. 5-й тур. Азкар Луго 
- Каха Сеговия

12.30, 01.25 Формула-1 на 
воде 2012. Гран-при Китая, 
Лючжоу. Гонки

13.50 Бадминтон. China 
Masters Шанхай, Китай. 1/2 
финала. Женщины. Пары

14.40, 04.45 Бадминтон. China 
Masters Шанхай, Китай. 1/2 
финала. Смешанные пары

16.05 Бадминтон. China 
Masters Шанхай, Китай. 1/2 
финала. Мужчины. Пары

18.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. БК Донецк - Калев 
(Эстония). LIVE

02.55 Футбол. Чемпионат мира 
2014. Квалификационный 
раунд. Нидерланды - Турция

СПорт 2
06.35, 18.50 Футзал. Чемпионат 

Испании. Азкар Луго - Каха 
Сэговия

08.25, 04.55 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

09.05, 23.25 Футбол. Чемпионат 
мира 2014. Квалифика-
ционый раунд. Россия - 
Португалия

11.00, 01.20 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Зенит - Динамо (М)

12.55, 03.15 Футзал. Чемпионат 
Испании. Интер Мовистар - 
Сантьяго Футзал

15.00, 05.30 Футбол. Англия. 
Кубок Лиги. Олдем Атлетик - 
Шеффилд Венсдей

16.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Астана (Казахстан) - 
Азовмаш

20.45 Гольф. Первый украин-
ский опыт

21.30 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. БК Донецьк - Калев 
(Эстония)

EurosporT
09.30 Мотоспортивный 

уикенд
09.45 Футбол. Отборочный 

матч к Чемпионату Мира 
2014. Беларусь - Испания

10.30 Футбол. Отборочный 
матч к Чемпионату Мира 
2014. Армения - Италия

11.15 Теннис. Турнир WTA. 
Линц (Австрия). Финал

12.00, 17.30, 00.30 Теннис. Тур-
нир WTA. Москва (Россия). 
День 1

15.45 Теннис. Матс пойнт. 
Журнал

16.15 Футбол. Отборочный 
матч к Чемпионату Мира 
2014. Сербия - Бельгия

16.45 Футбол. Отборочный 
матч к Чемпионату Мира 
2014. Ирландия - Германия

19.30 Футбол. Бразильская 
мания. Журнал

19.45 Дартс. Винмау Мастерс. 
Финал

20.45 Тяжелая Атлетика. Кубок 
президента. Мужчины. 
Свыше 105, 01.30 кг

21.45 Вот это да!!!
22.00 Про рестлинг. Обзор 

WWE (World Wrestling 
Entertainment)

22.30 Про рестлинг. Vintage 
Collection. США

23.30 Боевые искусства. 
Тотальный нокаут

02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 10.00, 22.00, 00.10, 

02.25, 04.35 Футбол NEWS
06.10, 12.45 Украина (U21)- 

Дания (U21). Товарищеский 
матч

08.10 Казахстан - Австрия. 
Отбор к ЧМ - 2014

10.15 Ирландия - Германия. 
Отбор к ЧМ - 2014

12.15 Журнал. Лига Чемпионов 
УЕФА

14.40, 04.50 Futbol Mundial
15.05, 22.15 Аргентина - Уруг-

вай. Отбор к ЧМ - 2014
17.00, 19.30 Футбол LIVE
17.25 LIVE. Оболонь - Алексан-

дрия. Чемпионат Украины. 
Первая Лига

19.55 LIVE. Нидерланды - Сло-
вакия. Отбор к ЕВРО - 2013 
(U21)

00.25 Оболонь - Александрия. 
Чемпионат Украины. Первая 
Лига

02.40 Нидерланды - Словакия. 
Отбор к ЕВРО - 2013 (U21)

05.15 Программа передач

СПорт 1
06.15 Формула-1 на воде 2012. 

Гран-при Китая, Лючжоу. 
Гонки

07.35 Бадминтон. China Masters 
Шанхай, Китай. 1/2 финала. 
Женщины. Пары

08.25, 01.25 Футзал. Чемпионат 
Испании. 5-й тур. Азкар Луго 
- Каха Сеговия

10.20, 21.35 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. БК Донецк - Калев 
(Эстония)

12.15 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

12.50 Футбол. Чемпионат мира 
2014. Квалификационный 
раунд. Шотландия - Маке-
дония

14.45, 04.55 Бадминтон. China 
Masters Шанхай, Китай. 
Финал. Женщины. Пары

15.45, 05.50 Бадминтон. China 
Masters Шанхай, Китай. 
Финал. Мужчины

16.50, 03.15 Гольф. Обзор турни-
ра Kharkov Open 2012

17.55 Футбол. Чемпионат мира 
2014. Квалификационный 
раунд. Россия - Азербайд-
жан. LIVE

20.00 Екстра-футзал
20.30 Гольф. PGA. Frys. com 

Open Обзор

СПорт 2
07.25, 17.55 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. БК Донецк - Калев 
(Эстония)

09.20, 19.50, 02.50 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

10.00 Футбол. Чемпионат мира 
2014. Квалификационый 
раунд. Нидерланды - Турция

11.55, 00.55 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Ростов - Анжи

13.45, 05.25 Футзал. Чемпионат 
Испании. Азкар Луго - Каха 
Сэговия

16.00, 03.25 Футбол. Чемпионат 
мира 2014. Квалифика-
ционый раунд. Россия - 
Португалия

20.30 Футбол. Чемпионат мира 
2014. Квалификационый ра-
унд. Россия - Азербайджан

22.25 Экстра-футзал

EurosporT
09.30 Футбол. Отборочный 

матч к Чемпионату Мира 
2014. Сербия - Бельгия

10.15, 16.45 Футбол. Бразиль-
ская мания. Журнал

10.30 Теннис. Турнир WTA. 
Москва (Россия). День 1

12.00 Теннис. Турнир WTA. 
Москва (Россия). День 2

15.45 Тяжелая Атлетика. Кубок 
президента. Мужчины. 
Свыше 105, 21.30 кг

17.00 Футбол. Отборочный 
матч к Чемпионату Мира 
2014. Беларусь - Испания

17.45 Футбол. Отборочный 
матч к Чемпионату Мира 
2014. Ирландия - Германия

18.30 Футбол. Обзор товарище-
ских матчей

19.30 Футбол. Отборочный 
матч к Чемпионату Мира 
2014. Иран - Южная Корея

22.30 Дартс. Винмау Мастерс. 
Финал

00.00 Автоспорт. Академия GT. 
Дорога в Дубаи. Журнал

00.15 Ралли IRC. Сан Ремо. 
Обзор этапа

00.45 Автоспорт. Трофей 
Ламборгини. Испания

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 02.45, 03.45 Футбол 

NEWS
06.15 Израиль - Россия. Отбор 

к ЧМ - 2014
08.10 Оболонь - Александрия. 

Чемпионат Украины. Первая 
Лига

10.00, 15.40, 21.45, 22.45 Футбол 
NEWS. LIVE

10.20 Нидерланды - Словакия. 
Отбор к ЕВРО - 2013 (U21)

12.15 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

13.10 Futbol Mundial
13.40 Ирландия - Германия. 

Отбор к ЧМ - 2014
16.00 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
17.00 Журнал. Лига Чемпионов 

УЕФА
17.25 Док.сериал «Выдающи-

еся футбольные тренеры 
мира». Фильм Капелло. 
Премьера

17.55 LIVE. Россия - Азербайд-
жан. Отбор к ЧМ - 2014

19.55 Аргентина - Уругвай. 
Отбор к ЧМ - 2014

21.55 LIVE. Испания - Франция. 
Отбор к ЧМ - 2014

23.55 Германия - Швеция. От-
бор к ЧМ - 2014. Премьера

01.55 Док.сериал «Выдающи-
еся футбольные тренеры 
мира». Фильм Капелло

02.25 Street Style
03.00 LIVE. Чили - Аргентина. 

Отбор к ЧМ - 2014
05.00 Программа передач

СПорт 1
06.45, 00.35 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. БК Донецк - Калев 
(Эстония)

08.40, 23.30 Екстра-футзал
09.10, 13.35, 20.15, 00.00 Гольф. 

European Tour Weekly. Обзор
09.45, 21.35 Футбол. Чемпионат 

мира 2014. Квалифика-
ционный раунд. Россия 
- Азербайджан

11.40 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Астана (Казахстан) - 
Азовмаш

14.10, 04.50 Бадминтон. China 
Masters Шанхай, Китай. 
Финал. Женщины

15.05, 05.40 Бадминтон. China 
Masters Шанхай, Китай. 
Финал. Смешанные пары

16.10 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Китая, Лючжоу. 
Гонки

17.30, 04.10 Гольф. Портреты
18.20 Футзал. Чемпионат Ис-

пании. 5-й тур. Азкар Луго 
- Каха Сеговия

21.00 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

02.20 Футбол. Чемпионат мира 
2014. Квалификационный 
раунд. Шотландия - Маке-
дония

СПорт 2
07.20, 16.00, 04.40 Футбол. 

Чемпионат мира 2014. 
Квалификационый раунд. 
Россия - Азербайджан

09.10, 20.25 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Астана (Казахстан) 
- Азовмаш

11.00 Гольф. Первый украин-
ский опыт

11.35 Экстра-футзал
12.05, 23.00 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. ЦСКА - Зенит

14.00 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. БК Донецк - Калев 
(Эстония)

17.55 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

18.35, 00.50 Футбол. Англия. 
Кубок Лиги. Ноттингем 
Форест - Уиган

22.25 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

02.50 Футзал. Чемпионат 
Испании. Азкар Луго - Каха 
Сэговия

EurosporT
09.30, 15.45 Футбол. Бразиль-

ская мания. Журнал
09.45 Автоспорт. Академия GT. 

Дорога в Дубаи. Журнал
10.00 Автоспорт. Чемпионат 

мира в классе Туринг. 
Журнал

10.30 Теннис. Турнир WTA. 
Москва (Россия). День 2

12.00, 19.30, 02.00 Теннис. Тур-
нир WTA. Москва (Россия). 
День 3

16.00 Футбол. Отборочный 
матч к Чемпионату Мира 
2014. Бельгия - Шотландия

16.45 Футбол. Отборочный 
матч к Чемпионату Мира 
2014. Румыния - Нидер-
ланды

17.30 Футбол. Отборочный 
матч к Чемпионату Мира 
2014. Польша - Англия

18.30, 01.05 Футбол. Обзор 
отборочных матчей к Чем-
пионату Мира 2014

21.25 Event Discovery. Журнал
21.30, 01.00 Избранное по 

средам
21.35 Конный спорт. Кубок 

мира. Осло
22.35 Новости конного спорта
22.40 Гольф. USPGA. FRYS.COM 

Open
23.40 Гольф. Европейский тур. 

Португалия
00.10 Гольф клуб. Новости 

гольфа
00.15, 00.50 Выбор месяца. 

Журнал
00.20 Парусный спорт. Mod 70
00.55 Яхт клуб. Новости парус-

ного спорта
02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 00.50, 03.00 Фут-

бол NEWS
06.15, 20.00 Германия - Швеция. 

Отбор к ЧМ - 2014
08.15, 16.00 Россия - Азербайд-

жан. Отбор к ЧМ - 2014
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE
10.25, 18.00 Испания - Франция. 

Отбор к ЧМ - 2014
12.20 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
13.15, 22.50 Чили - Аргентина. 

Отбор к ЧМ - 2014
15.10 Журнал. Лига Чемпионов 

УЕФА
22.00 «Один на один с Гамулой». 

И. Гецко. Премьера
01.05 Нидерланды - Словакия. 

Отбор к ЕВРО - 2013 (U21)
03.15 Шахтер - Днепр. Чемпио-

нат Украины
05.15 Программа передач

СПорт 1
06.45, 19.45, 04.15 Футбол. 

Чемпионат мира 2014. 
Квалификационный раунд. 
Россия - Азербайджан

08.40, 19.10, 03.45 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

09.15 Футбол. Чемпионат мира 
2014. Квалификационный 
раунд. Россия - Португалия

11.10, 21.45 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

11.45 Бадминтон. China 
Masters Шанхай, Китай. 
Финал. Мужчины. Пары

13.05 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. БК Донецк - Калев 
(Эстония)

15.00 Гольф. European Tour. 
Andalucia Masters. Первый 
день. LIVE

22.20 Екстра-футзал
22.50 Гольф. European Tour. 

Andalucia Masters. Первый 
день

СПорт 2
06.30, 15.00, 21.20 Баскетбол. 

Журнал Суперлиги
07.00, 00.35 Футзал. Чемпионат 

Испании. Барселона Алу-
спорт - Эль Посо Мурсия

08.50, 17.30, 02.30 Футбол. 
Россия. Премьер-Лига. 
Сезон 2012-2013. Динамо (М) 
- Спартак

10.50, 19.25, 04.25 Футбол. 
Англия. Кубок Лиги. Норт-
хэмптон - Вулверхэмптон

12.35 Гольф. Первый украин-
ский опыт

13.10, 22.00 Футбол. Чемпионат 
мира 2014. Квалификацио-
ный раунд. Россия - Азер-
байджан

15.35 Футзал. Чемпионат 
Испании. Азкар Луго - Каха 
Сэговия

23.55 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

EurosporT
09.30, 16.00 Футбол. Обзор 

отборочных матчей к Чем-
пионату Мира 2014

10.30 Теннис. Турнир WTA. 
Москва (Россия). День 3

12.00, 19.30, 02.00 Теннис. Тур-
нир WTA. Москва (Россия). 
1/8 финала

15.45 Вот это да!!!
17.00 Футбол. Отборочный 

матч к Чемпионату Мира 
2014. Бельгия - Шотландия

17.45 Футбол. Отборочный 
матч к Чемпионату Мира 
2014. Румыния - Нидерланды

18.30 Футбол. Отборочный 
матч к Чемпионату Мира 
2014. Польша - Англия

21.30 Дартс. Винмау Мастерс. 
Финал

22.45 Боевые искусства. Бой-
цовский клуб. Андре Виннер 
- Роб Синклер

00.00 Покер. Европейский тур
01.00 Покер. Мировая с.
02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 00.50, 03.00 Фут-

бол NEWS
06.15, 20.30 Испания - Франция. 

Отбор к ЧМ - 2014
08.10, 18.30, 01.05 Чили - Арген-

тина. Отбор к ЧМ - 2014
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20, 22.50 Россия - Азербайд-

жан. Отбор к ЧМ - 2014
12.15, 18.00 «Один на один с 

Гамулой». И. Гецко
12.45 Нидерланды - Словакия. 

Отбор к ЕВРО - 2013 (U21)
14.40 Чемпионат Германии. 

Обзор тура
16.00 Германия - Швеция. От-

бор к ЧМ - 2014
03.15 Шахтер - Динамо. Чемпи-

онат Украины
05.15 Программа передач

СПорт 1
06.10 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. Астана (Казахстан) - 
Азовмаш

08.05, 19.40 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

08.40 Футбол. Чемпионат мира 
2014. Квалификационный 
раунд. Нидерланды - Турция

10.35, 22.10 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

11.10, 20.15 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. БК Донецк - Калев 
(Эстония)

13.05, 05.30 Футзал. Чемпионат 
Испании. 5-й тур. Азкар Луго 
- Каха Сеговия

15.00 Гольф. European Tour. 
Andalucia Masters. Второй 
день. LIVE

19.10 Екстра-футзал
22.45 Гольф. European Tour. 

Andalucia Masters. Второй 
день

03.45 Футбол. Чемпионат мира 
2014. Квалификационный 
раунд. Россия - Португалия

СПорт 2
06.20, 13.45, 18.45, 01.35 Гольф. 

European Tour Weekly. Обзор
07.00 Формула-1 на воде 2012. 

Гран-при Китая, Лючжоу. 
Гонки

08.10 Гольф. European Tour. 
Andalucia Masters. Первый 
день

14.20, 19.20, 04.00 Футбол. 
Россия. Премьер-Лига. 
Сезон 2012-2013. Кубань - 
Краснодар

16.10, 23.05 Футбол. Англия. 
Кубок Лиги. Лидс - Эвертон

18.00, 01.00 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

21.10 Футбол. Чемпионат мира 
2014. Квалификационый 
раунд. Россия - Португалия

02.10 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Астана (Казахстан) - 
Азовмаш

05.40 Гольф. Первый украин-
ский опыт

EurosporT
09.30 Вот это да!!!
09.45 Футбол. Отборочный 

матч к Чемпионату Мира 
2014. Польша - Англия

10.30, 15.45, 01.15 Снукер. 
Европейский тур. Бельгия. 
День 1

12.00 Теннис. Турнир WTA. Мо-
сква (Россия). 1/4 финала

22.00 Бокс. Bigger’s Better. 
Тяжелый вес

00.00, 00.30 Сильнейшие люди 
планеты. Джайнтс. Венгрия

01.00 Автоспорт. Академия GT. 
Дорога в Дубаи. Журнал

02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 00.50, 03.30 Футбол 

NEWS
06.15, 12.30 Россия - Азербайд-

жан. Отбор к ЧМ - 2014
08.15 Нидерланды - Словакия. 

Отбор к ЕВРО - 2013 (U21)
10.00, 15.45, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE
10.25 Германия - Швеция. От-

бор к ЧМ - 2014
12.20, 21.30 Street Style
14.30, 17.00, 18.30, 21.00 Футбол 

LIVE
14.55 LIVE. Буковина - Сталь. 

Чемпионат Украины. Первая 
Лига

17.30 Futbol Mundial. Премьера
18.00 Чемпионат Италии. Пре-

дисловие к туру. Премьера
18.55 LIVE. Шахтер - Ильичевец. 

Чемпионат Украины
21.40 LIVE. Бордо - Лилль. 

Чемпионат Франции
23.50 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру. Пре-
мьера

00.20 «Один на один с Гамулой». 
И. Гецко

01.05 Чемпионат Англии. Пре-
дисловие к туру. Премьера

01.40 Шахтер - Ильичевец. 
Чемпионат Украины

03.45 Буковина - Сталь. Чемпи-
онат Украины. Первая Лига

05.45 Программа передач

СПорт 1
07.45 Екстра-футзал
08.15 Формула-1 на воде 2012. 

Гран-при Китая, Лючжоу. 
Гонки

10.00, 05.25 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

10.35 Футбол. Чемпионат мира 
2014. Квалификационный 
раунд. Россия - Азербайд-
жан

12.30 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига

14.25 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

15.00 Гольф. European Tour. 
Andalucia Masters. Третий 
день. LIVE

19.15 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Бернли - Блэкпул. LIVE

21.20 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Эраклес 
- Аякс

23.20 Футзал. Чемпионат 
Испании

01.15 Гольф. European Tour. 
Andalucia Masters. Третий 
день

СПорт 2
06.15, 20.30 Гольф. Обзор тур-

нира Kharkov Open 2012
07.10, 19.50 Баскетбол. Журнал 

Суперлиги
07.45 Гольф. European Tour 

Weekly. Обзор
08.20 Гольф. European Tour. 

Andalucia Masters. Второй 
день

13.05, 05.25 Гольф. Портреты
13.55 Футзал. Чемпiонат Iспанiї. 

LIVE
16.00, 03.30 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013

17.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. БК Донецк - Калев 
(Эстония)

21.30 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Бернли - Блэкпул

23.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Эраклес 
- Аякс

01.25 Футзал. Чемпiонат Iспанiї

EurosporT
09.30 Автоспорт. Чемпионат 

мира в классе Туринг. Сузука 
(Япония). Квалификация

10.15 Вот это да!!!
10.30, 17.00, 02.00 Снукер. 

Европейский тур. Бельгия. 
День 2

12.00, 01.00 Теннис. Турнир 
WTA. Москва (Россия). 1/2 
финала

16.00 Автоспорт. Мировая с. 
Рено. Барселона (Испания). 
Заезд 1

22.00 Боевые искусства. Спу-
еркомбат

03.00 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 01.00, 03.10 Футбол 

NEWS
06.15 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру
06.45 Чемпионат Италии. Пре-

дисловие к туру
07.15 Чемпионат Англии. Пре-

дисловие к туру
07.45 Самые смешные футболь-

ные моменты
08.10 Бордо - Лилль. Чемпионат 

Франции
10.00, 14.25, 16.40, 19.45, 21.45 

Футбол NEWS. LIVE
10.25 Буковина - Сталь. Чемпи-

онат Украины. Первая Лига
12.20 Street Style
12.30 Шахтер - Ильичевец. 

Чемпионат Украины
14.40 LIVE. Тоттенхэм - Челси. 

Чемпионат Англии
16.55 LIVE. Зaря - Днепр. Чемпи-

онат Украины
18.55 LIVE. Реал - Сельта. Чемпи-

онат Испании
20.55 LIVE. Валенсия - Атлетик. 

Чемпионат Испании
22.55 LIVE. Депортиво - Барсе-

лона. Чемпионат Испании
01.15 Зaря - Днепр. Чемпионат 

Украины
03.25 Тоттенхэм - Челси. Чем-

пионат Англии
05.20 Программа передач

СПорт 1
06.00 Футбол. Чемпионат мира 

2014. Квалификационный 
раунд. Шотландия - Маке-
дония

07.55 Гольф. Обзор турнира 
Kharkov Open 2012

08.55, 16.00 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

09.30, 18.35 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

10.05, 04.20 Футзал. Чемпионат 
Испании

12.00 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Бернли - Блэкпул

13.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Азовмаш - Туров 
(Польша). LIVE

16.35 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Рода - 
Твенте

19.10, 02.15 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига

21.05 Гольф. European Tour. 
Andalucia Masters. Четвер-
тый день

СПорт 2
06.15, 01.05 Футбол. Англия. 

nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Бернли - Блэкпул

08.10 Гольф. European Tour. 
Andalucia Masters. Третий 
день

13.15, 06.35 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

13.50 Гольф. Обзор турнира 
Kharkov Open 2012

15.00 Гольф. European Tour. 
Andalucia Masters. Четвер-
тый день. LIVE

19.15 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Рода - 
Твенте

21.10 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013

23.05 Футзал. Чемпiонат Iспанiї
03.00 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Эраклес 
- Аякс

04.50 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Ноттингем Форест 
- Уиган

EurosporT
07.45 Автоспорт. Чемпионат 

мира в классе Туринг. Сузука 
(Япония). Warm Up

08.15 Автоспорт. Чемпионат 
мира в классе Туринг. Сузука 
(Япония). Заезд 1

09.15, 01.00 Автоспорт. Чемпи-
онат мира в классе Туринг. 
Сузука (Япония). Заезд 2

10.30 Снукер. Европейский тур. 
Бельгия. День 2

11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Снукер. 
Европейский тур. Бельгия

12.00 Теннис. Турнир WTA. 
Москва (Россия). Финал

15.45 Автоспорт. Мировая с. 
Рено. Барселона (Испания). 
Заезд 2

19.00 Фигурное катание. Гран-
при Америки. Мужчины 
и пары. Произвольная 
программа

23.00, 02.00 Мотоспортивный 
журнал

23.15 Фигурное катание. Гран-
при Америки. Женщины. 
Произвольная программа

02.15 Вот это да!!!
02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 00.30, 02.40 Фут-

бол NEWS
06.15 Депортиво - Барселона. 

Чемпионат Испании
08.15 Реал - Сельта. Чемпионат 

Испании
10.00, 13.30, 16.10, 21.00, 22.10 

Футбол NEWS. LIVE
10.25 Журнал. Лига Чемпионов 

УЕФА. Премьера
10.50 Street Style
11.00 Док.сериал «Выдающи-

еся футбольные тренеры 
мира». Д. Трапаттони. 
Премьера

11.30, 21.45 «Один на один с 
Гамулой». И. Гецко

12.00 Futbol Mundial
12.30, 04.50 Журнал. Лига 

Чемпионов УЕФА
13.00, 13.40, 15.55, 16.15, 18.30 

Футбол LIVE
13.55 LIVE. Ворскла - Металлург 

З. Чемпионат Украины
16.25 LIVE. Черноморец - Тав-

рия. Чемпионат Украины
19.00 Интер - Катанья. Чемпио-

нат Италии. Премьера
21.15 Док.сериал «Выдающи-

еся футбольные тренеры 
мира». Д. Трапаттони

22.25 LIVE. Сосьедад - Атлетико. 
Чемпионат Испании

00.45 Ворскла - Металлург З. 
Чемпионат Украины

02.55 Черноморец - Таврия. 
Чемпионат Украины

05.20 Программа передач
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Реклама

g кроссворд

По горизонтали:
1. Кепка. 7. Укроп. 10. Командарм. 11. Сценарист. 12. Аббатство. 13. Аул. 15. Союз. 

16. Ирис. 19. Бурелом. 20. Конвоир. 21. Прима. 24. Таинство. 26. Осьминог. 28. Бугор. 
29. Действие. 32. Таксофон. 35. Гайка. 38. Ветеран. 40. Предмет. 41. Гора. 42. Мирт. 
44. Лоб. 46. Убранство. 47. Ионизация. 48. Ирригация. 49. Антье. 50. Брага.

По вертикали:
1. Класс. 2. Кронштейн. 3. Полином. 4. Фантазёр. 5. Идеализм. 6. Требник. 8. Крос-

совки. 9. Порог. 14. Мутагенез. 15. Сорт. 17. Соль. 18. Миноносец. 21. Побег. 22. Изгой. 
23. Аорта. 25. Сет. 27. Мыс. 30. Спектакль. 31. Враг. 33. Корт. 34. Ординатор. 36. Аналогия. 
37. Комбинат. 39. Ноктюрн. 40. Принцип. 43. Будка. 45. Тяпка. 

По вертикали:
1.  Школьная комната для занятий. 

2.  Опорная конструкция для крепления к 
стене. 3.  Многочлен, алгебраическая сум-
ма конечного числа одночленов. 4.  Че-
ловек, строящий несбыточные планы. 
5.  Философское направление. 6.  Книга с 
текстами церковных служб. 8.  Спортив-
ная обувь. 9.  Доска на полу под дверью. 
14.  Процесс возникновения в организме 
наследственных изменений. 15. Разновид-
ность культурных растений, обладающих 
одинаковыми свойствами и признаками. 
17. В химии: соединение, в котором водо-
род кислоты замещён металлом. 18.  Во-
енный корабль. 21.  Стебель с располо-
женными на нем листьями и почками. 
22.  Человек, отвергнутый обществом 
(перен.). 23.  Главный сосуд артериаль-
ной системы. 25.  Одно выступление DJ. 
27.  Выдающийся остриём участок, часть 
чего–нибудь. 30.  Театральное пред-
ставление. 31.  Противник. 33.  Площад-
ка для игры в теннис. 34.  Врач лечеб-
ного учреждения, осуществляющий 
лечение больных под руководством 
заведующего отделением. 36.  Сходст-
во между предметами или явлениями. 
37.  Промышленное предприятие. 39.  Не-
большое лирическое музыкальное произ-
ведение. 40.  Основа устройства или дей-
ствия какого-либо прибора, машины и т. 
п. 43.  Небольшое строение для сторожа, 
часового. 45. Небольшая мотыга.

гражданские, хозяйственные, админи ст ратив ные, 
трудовые споры; ПРА ВОВАЯ ПОМОЩЬ ПО УГОЛОВНЫМ 

ДЕЛАМ; признание права собственности на жилье; 
реконструкция; БТИ; наследование; раздел имущества 

супругов, в том числе и долговых обязательств; опре-
деление порядка общения с детьми; установления 
места проживания детей; развод; алименты и т.д.Ул
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Все Виды юридических услуг:Все Виды юридических услуг: Требуется
менеджер-
консультант
Обучение. Доход 2800 грн.

Тел. 067-345-2671.

По горизонтали:
1.  Головной убор. 7.  Однолетнее 
огородное травянистое растение. 
10.  Воинское звание в Красной Ар-
мии. 11.  Один из создателей филь-
ма. 12.  Католический монастырь. 
13.  Селение на Кавказе, в Средней 
Азии. 15.  Серия советских космиче-
ских кораблей. 16. Многолетнее тра-
вянистое растение с крупными яр-
кими цветками. 19. Лес, поваленный 
бурей. 20. Вооружённый человек, со-
провождающий кого-нибудь для вос-
препятствования побегу. 21. Первая 
струна смычкового музыкального 
инструмента. 24. Религиозный обряд. 
26.  Морской моллюск класса голово-
ногих. 28. Небольшой холм. 29. Часть 
драматического произведения. 32. Те-
лефон-автомат. 35. Крепёжная деталь. 
38.  Участник прошедшей войны. 
40.  Источник тех или иных чувств и 
переживаний. 41.  Нагромождение, 
куча. 42.  Южный вечнозелёный ку-
старник с белыми душистыми цвет-
ками. 44.  Великовозрастный без-
дельник. 46.  Отделка, обстановка, 
внешний вид. 47.  Образование 
положительно и отрицательно за-
ряженных частиц. 48.  Искусст-
венное орошение земель. 49.  Це-
лая часть действительного числа. 
50. Традиционный русский напиток.

ШИРОКіВСьКА РАйДеРжАДМіНіСТРАЦія 
ОГОлОШує кОНкуРС 

на заміщення вакантної посади головного спеціаліста юридичного відділу, райдержадміністрації та 
тимчасово вакантної посади заступника начальника юридичного відділу райдержадміністрації. 

Умови конкурсу на заміщення тимчасово вакантної по-
сади заступника начальника юридичного відділу райдержад-
міністрації: повна вища юридична освіта; вільне володіння 
державною мовою; стаж роботи за фахом у державній служ-
бі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи 
за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не 
менше 5 років; володіння навичками роботи на комп’ютері.

Умови конкурсу на заміщення вакантної посади головно-
го спеціаліста  юридичного відділу райдержадміністрації: 
повна вища юридична освіта; вільне володіння державною 

мовою; стаж роботи за фахом на державній службі на посаді 
провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за 
фахом в інших сферах економіки не менше 3 років; володін-
ня навичками роботи на комп’ютері. 

Заяви до конкурсної комісії приймаються протягом 30 
днів з дня опублікування оголошення за адресою: смт. Ши-
роке, вул. Леніна, 107, кімната, 22, телефон 2-24-05. 

За даною адресою можна отримати додаткову інформа-
цію щодо основних функціональних обов’язків, розміру та 
умов оплати праці.
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Мандрівні нотатки

День із життя законотворців
Розпалювання пристрастей 
дов кола прийдешніх виборів 
зростає невпинно. Подейкують, 
на 225 одномандатних місць 
у вищому представницькому 
органі претендують понад три 
тисячі охочих заволодіти депу
татським значком – атрибутом 
належності до неформальної 
касти «непотоплюваних». 

Що коїться в парламенті нині, чи відповіда-
ють дійсності куці телесюжети про напруже-
не буття «батьків держави» – мов зведення з 
фронтів, де точаться безкомпромісні битви то 
за оцінку минулого, то за сьогоднішнє благо-
денство, то за безтурботне майбуття?
Словеса для «брехунця»

Відкриття ранкового пленарного засідан-
ня призначено на 10 годину. Неквапливо, що 
зветься, «в притик», носії заповітних манда-
тів поважно входять до сесійної зали. Навіщо 
ж їм поспішати, якщо відповідальні товариші 
в авангарді вже здійснили необхідну місію: по-
встромляли за побратимів персональні картки 
для голосування. Причому, не криючись, грі-
шили таким «мертводушництвом» усі фракції.

Голова Верховної Ради стомленим, далебі, на-
віть приреченим голосом, пропонує реєструва-
тись. Приміщення заповнене ледь наполовину, 
але – не вір очам своїм! Табло нарахувало по-
над три сотні народних обранців, оскільки воно 
електронне, значить, не помиляється. Володи-
мир Михайлович геть без настрою, мляво надає 
можливість представникам фракцій для корот-
ких промов тривалістю в чотири хвилини. Над-
звичайно палко розтинають простір під напів-
прозорим куполом полум’яні словеса: «Олігархи 
спродали Заходу багатолітні надбання пролета-
ріату!», «Владний режим закував у кайдани сво-

боду!», «П’ять років наші попередники «розво-
дили бджіл», а тепер шукають винних!», «Даєш 
дорогу новій генерації політиків!»

«Глаголять» прекрасно, от лише незбагнен-
но, для кого. Хіба в сподіванні, що гучно виго-
лошені набори народжених політтехнологами 
гасел транслюватиме невмируще дротове ра-
діо, і десь якась бабця, за відсутності альтер-
нативних супротивників розбавити нудне до-
звілля хоч дрібною, та чварою, сприйме ви-

клик віртуально посваритися із «брехунцем». 
Бо присутні у залі зовсім байдужі до виголосів 
промовців, хто переглядає пресу, хто голосно 
гомонить по телефону або з колегою.

Ложа преси зовсім не в захваті від млявої 
динаміки засідання, оператори десятків авто-
матично знімаючих телекамер знемагають від 
браку гостросюжетності. Молодиця з мікрофо-
ном популярного каналу мов пробуджується 
од сплячки:

– Оце щойно вгледіла, ну хіба вони не здатні 
акуратно виготовити полотнище з ликом своєї 
кумирки, що вкриває крісла кількох рядів? Зши-
ли через півобличчя чоботярськими нитками, 
наче у неї вуса виросли. Сходжу-но в кулуари.

До речі, де ж вони, так часто згадувані в пар-
ламентських хроніках?

Могутній аргумент
По суті, до кулуарів можна віднести будь-які 

приміщення, окрім сесійного залу. Повсюди з 
плазмових екранів наживо транслюється засі-
дання, це дозволяє депутатам одночасно да-
вати інтерв’ю, пророкувати, оголошувати вен-
дету політопонентам, укладати альянси, пере-
буваючи в курсі подій на безпосередньому ро-
бочому місці (у випадку чого, знову-таки, під-
страхувати при голосуванні завжди є кому).

Будь-хто, вперше потрапляючи до Верховної 
Ради, дотримується традиції зробити статус-
ний знімок на фоні монументального полотна 
із ликами нардепів, котрі підписали Деклара-
цію про Незалежність і Конституцію. Ось і нині 
перед картиною на всю стіну товчеться деле-
гація українців із Канади. Діаспоряни в захваті 
від шедевру в стилі соцреалістичного гламуру.

А під розкішною мармуровою колоною в 
центрі уваги перебуває вільний художник Сер-
гій П. Зранку він став свідком неординарного 
диспуту, навіть зафіксував те на смартфон. Зна-
чить, один із учасників торішнього скандалу 
про нібито гвалтування дітей у «Артеці» вима-
гав обіцяних вибачень з боку відомого «прав-
долюба», котрий і вивів ту плітку в ґатунок топ-
тем. Емоційне спілкування завершилось мо-
гутнім аргументом – ударом в щелепу і нокда-
уном «правозахисника».

Епатажний майстер пензля залюбки демон-
стрував ролик усім охочим, «пишучознімаю-
ча» братія одразу помчала передавати смаже-
ну звістку до редакцій. За лічені хвилини біля 
сусідньої колони виник однопартієць побито-
го, щоби привернути пресу протилежними за-
явами, мовляв, це фігуранту педофільної іс-
торії добряче перепало. Мас-медійники вдру-
ге наввипередки рвонули з новою кореспон-
денцією.
Мирять вінегрет і нікотин

Відверто кажучи, метушня столичних мис-
ливців за дешево-жовтими сенсаційками швид-
ко набридає. Де почерпнути свіжих сил? У буфе-
ті, звісно ж. Звичайний інтер’єр, проте дуже за-
тишно, ціни доступні – найдорожча страва, суп 
із осетрини, коштує 25 українських конвертова-
них, салати, гарніри – до 10, м’ясні наїдки – в се-
редньому 15 гривень. Територія черевоугодни-
цтва, за неписаним каноном, вільна од чвар з 
будь-яких приводів, особливо щодо розбіжнос-
тей політичних доктрин. За тісним столиком з 
превеликим апетитом наминають вінегрет двоє 
однопартійців – здавалось би, ще зовсім недав-
но, в епоху розколу Руху, непримиренні вороги. 
Позаяк, дійсно, трапеза мирить.

Як і нікотин. На будь-який антагонізм у депу-
татській курилці – повне табу. Ось мило ведуть 
легку світську бесіду запеклі протистояльни-
ки у не таких вже й рідкісних штовханинах до-
вкола президії. Втричі молодша за них панянка 
запросто розповідає свіжу бувальщину. Понад 
залізничним вокзалом провінційного містеч-
ка розтягнули транспарант: «Ми їх зупинимо!», 
одна частина жителів обурилась наміром бло-
кувати рух потягів, ті, хто мешкають поближ-
че до колій, вітали ідею перенести артерію на-
бридливо гуркітливих поїздів деінде.

Якщо верховнорадівці настільки убогі, вар-
то оголосити доброчинний збір коштів на ви-
тяжку для депутатської курильні, бо задуха не-
ймовірна! Лондонський туман, нью-йоркський 
смог проти тієї сизої хмари – досвітні серпан-

ки на смарагдовому лузі. Подейкують, один із 
попередніх спікерів якось задумав закрити це 
пристанище нікотинового пороку, так «народо-
обрані» влаштували йому неабияку обструкцію, 
можливо, цей демарш нав’язувача здорового 
способу життя і коштував йому високої посади.

У сесійному антракті прес-центр вільний для 
бажаючих робити публічні заяви. Лідер регі-
оналів Олександр Єфремов у властивій йому 
відвертій категоричній манері оприлюднив 
своє бачення графіка діяльності депутатів до 
виборів. Йому на зміну ступив гурт підстар-
куватих чоловіків: «Ми, народні депутати 1-2 
скликань, боролись із комуністичним режи-
мом, але не за таку зубожілу державу...» Невід-
далік – самотня постать сучасної націонал-де-
мократки, пані влітку оголосила голодування 
проти буцімто утисків титульної мови, а зараз 
на «мААсковскАм нарєчіі» комусь по телефону 
бурхливо скаржилась на утиски її конституцій-
них прав.

Адам Мартинюк розпочав другий акт засі-
дання. Йому б не завадило для найширшого 
загалу вести майстер-класи із незворушності, 
поділитися секретами феноменально спокій-
ного сприйняття прикрих сюрпризів буття. За-
тверджувались кандидатури суддів різних рів-
нів. Лави парламентарів поступово рідшали, 
табло ж оптимістично видавало кворум. Пред-
ставники більшості в поті чола тиснули кноп-
ки «за тих хлопців», «багнети» опозиції взага-
лі ігнорували законотворчий процес довкола 
себе. Втративши надію втрутитись у якусь гуч-
ну дискусію перед телекамерами, депутати з 
числа любителів вештатись кулуарами, плав-
но ретирувались розробляти плани порятунку 
держави десь у ресторанах чи під крильцями 
дружин. Спорожніла трибуна преси, звідти на 
сесійну «сцену» вигляд мов на арену антично-
го амфітеатру, проте політгладіатори описаного 
дня щось не надто поспішали втішати публіку 
ексцентричними витівками. Ні хліба, ні видо-
вищ... З типової щоденної парламентської піс-
ні слова не викинеш.

Кривий Ріг – Київ – Кривий Ріг.
Автори висловлюють вдячність народному 

депутату України Дмитру Шпенову за допомо-
гу в організації візиту до Верховної Ради.

 Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.
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Добірку підготував Володимир БуХТіЯРОВ, тел.: 097-280-18-76. 

g Хранит сыновья память

Две записки из ада
Одни обыскивали, другие рыскали по 
книжным полкам и комоду. Полиция иска-
ла подтверждение причастности хозяина 
этой квартиры к подполью, сотрудники 
советской госбезопасности пытались найти 
короткие записки, которые слались на волю 
через заборы и проволоку гестаповской 
тюрьмы. ищейки Гиммлера как-то прозева-
ли выход этих листков на волю, службисты 
из ведомства Берии забрали с собой. 

Чекисты интересова-
лись у семьи Ивана Петри-
кевича: знают ли, кто его 
предал. Нет, не знали. Сын 
героя-подпольщика Генна-
дий Иванович Петрикевич 
помнит тот  день. И как 
возле их домика останови-
лась пролетка со следова-
телем полиции Пастерна-
ком, и текст тех записок из 
застенков немецкой служ-
бы СД. Он часто их повто-
рял и выучил практически 
наизусть. Тексты корот-
кие. Вот первая весточка: 
«Дорогие! Знайте, нас  пре-
дал К.» Была названа кон-
кретная фамилия. Однако 
этого человека тоже рас-
стреляли вместе с другими 
подпольщиками. Вторая 
записка: «Дорогие! Не верь-
те, что нас отправят в 
Германию. Не сегодня – за-

втра нас расстреляют…» 
Вот и все. Еще в 1945 году 
эту память у семьи патри-
ота похитили свои же. Го-
ворили, что будут искать 
предателя. Не нашли, и до-
рогие строчки от убиенно-
го родного человека так се-
мье и не вернули. Хорошо, 
что Геннадий запомнил их 
с 1942 года. Когда погиб 

отец, ему было всего де-
сять лет. А тогда следова-
тель позвал на подмогу по-
лицаев. Те все вверх дном 
перевернули в поисках 
доказательств причастно-
сти хозяина к подполью. 
Ищеек прежде всего инте-
ресовал радиоприемник. 
Очевидно, кто-то донес, 
что в этом доме слушают 
Москву. Действительно, 
племянник Ивана Петри-
кевича, а, следовательно, 
кузен Геннадия Николай 
(официально отец его на-
звал Коминтерном) сам 
изготовил детекторный 
радиоприемник, и под-
польщики слушали сооб-
щения Совинформбюро. 
Отца забрали, и больше 
семья его не видела. При-
слал из застенков те две 
короткие записки. 

Кто же он, Иван Ил-
ларионович Петрике-
вич?..  Когда готовилась  
к изданию «Енциклопе-
дія Криворіжжя», автор-
ский коллектив получил 
отрывистые сведения о 
нем. Кое-что сохранилось 
в архивах криворожских 
связистов. И только не-
давняя встреча с сыном 

подпольщика дала воз-
можность более подробно 
восстановить биографию 
И.И.Петрикевича. Мы те-
перь знаем, что он выхо-
дец из семьи отставного 
унтер-офицера православ-
ного  вероисповедания. 
Рожден в городке Вилейка 
(в 100 км западнее Минс-
ка) 15 февраля 1889 года. 
Сохранился аттестат об 
окончании Вилейского го-
родского училища (1902-
1906 гг.). Документ утвер-
ждает, что Петрикевич 
отличался прилежностью 
и имел склонность к чи-
стописанию и рисованию. 
Губернский паренек на-
шел себя в системе связи. 
Она бурно развивалась в 
те годы. Выпускник город-
ского училища с легкостью 
поступил в контору связи. 
Воевал в гражданскую. 
Потом снова вернулся к 
прежнему месту службы. В 
конце 20-х Иван Илларио-
нович обзавелся семьей. 
В 1929 году он бросил на 
родине все и переехал в 
Кривой Рог. Там ему сразу 
же нашлась  работа по спе-
циальности. Знания Ивана 
Петрикевича в организа-
ции работы предприятия 
связи очень пригодились 
на новом месте. Руковод-
ство городской конторы 
связи и жилищный вопрос 
для белоруса решило бы-
стро. Иван забрал моло-
дую жену. Петрикевича 
назначили главным касси-
ром Криворожской город-
ской конторы связи. Через 
некоторое время получил 

повышение и возглавил 
страховой цех этого пред-
приятия. Именно в этой 
должности и застала Ива-
на Илларионовича война. 
Телеграф и почта работали 
до последнего дня. Перед 
самой оккупацией Ивана 
Петрикевича пригласили 
в соответствующие орга-
ны. Сразу пояснили, что о 
нем знают все и могут це-
ликом доверять. Словом, 
предложили остаться в 
городе и оказывать содей-
ствие подполью. Патриот 
согласился, и его дом, по 
сути, стал конспиратив-
ной квартирой подполь-
щиков под руководством 
старого криворожского 
горняка Николая Коле-
сника. Вот так и пригодил-
ся детекторный приемник, 
собранный племянником 
Ивана Илларионовича 

Коминтерном (Николаем) 
Субачем. Его фашисты 
угонят в Германию, он 
пройдет ад концлагерей, 
примет участие в восста-
нии узников Маутхаузена, 
вернется домой. Николай 

Колесник разделит судьбу 
всей группы. Подпольщи-
ки слушали сообщения из 
Москвы, писали листовки. 
Связист Петрикевич лич-
но расклеивал их в старой 
части города. А потом по-
явился следователь поли-
ции Пастернак со своей 
свитой. Потянулись дол-
гие недели допросов и из-
биений. Иван Петрикевич 
выдержал издевательст-
ва и принял смерть в ка-
рьере кирпичного завода. 
Когда его жена принесла 
очередную передачу, ее не 
приняли, сказали, что его 
отправили на работы в 
Германию. Много лет Ген-

надий Петрикевич не знал 
ничего о судьбе своего 
отца. И только в 1967 году 
знакомые их семьи сооб-
щили, что на братской мо-
гиле, которая на городском 
кладбище на южной окра-
ине Гданцевки, видели фа-
милию И.И.Петрикевича. 
Вот чем закончилась для 
патриота его «отправка в 
Германию». 

В результате рекон-
струкции кладбища моги-
лу перенесли. А сын до сих 
пор помнит текст тех двух 
коротких записок отца, 
которые он чудом сумел 
передать родным из каме-
ры гестаповской тюрьмы.

g Нове видання

Така вона правда… меча
Відомий криворізький документаліст та 
поет іван Скляров видав свою нову книгу під 
образною назвою «Правда меча».  

Та зброя, що карає 
зблизька, дійсно має прав-
ду, мечоносці-визволителі 
покрили себе безсмертною 
славою. Їх імена вибиті на 
меморіалах, вкарбовані у 
назви вулиць. Пошук ге-

роїв минулої війни триває 
й досі. Автор вкотре згадав 
імена командармів і комко-
рів, комдивів та комбатів, 
які вели за собою війська 
на визволення Кривбасу. 
Здавалося, давно відомі 

імена тих, хто здійснив по-
двиг-самопожертву. А ось 
Іван Скляров подає нові 
імена тих наших земля-
ків, які своїм тілом закрили 
амбразури ворожих кулеме-
тів. Комсорг роти Микола 
Курило здійснив цей подвиг 
у серпні 1944 року під Бен-
дерами, а Олександр Печер-

ських – двома роками рані-
ше поблизу Сталінграда. 

На сторінках книги по-
дані листи фронтовиків. 
Багато хто з них так додому 
й не повернувся. З болем у 
серці читаємо рядки остан-
нього невеличкого листа 
підпільниці Груні Романо-
вої рідним. Коли вони його 

розгорнули, в живих її вже 
не було: «…Я помираю за 
Батьківщину, тому я ні про 
що не жалкую…» Ці рядки 
написані майже 70 років 
тому, а й досі викликають 
сум і гордість  за те героїчне 
покоління. 

Власне, про це книга Івана 
Склярова «Правда меча».

 Иван Петрикевич  
в имперской форме 

связиста.

1 мая 1940 г. У дома Петрикевичей слева сто-
ит Борис Вильчевский (поэт и воин), в центре 

И.И. Петрикевич, рядом его сестра Зоя. Сидит 
справа сын Геннадий. (Публикуется впервые.) 

 И. Петрикевич с женой и сестрой. Вилейка. 
(Публикуется впервые.) 

Место захоронения И.И. Петрикевича и его соратников (фото 1970 г.). 

Фрагмент аттес-
тата И.И. Петрике-

вича об окончании 
Вилейского городского 

училища.
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Маститий «ключник»
Абсолютно надійні замки є! Та вони нікому  
не потрібні...
Завжди цікаво знайомитись із представниками мало 
поширених професій. Директор аварійної служби 
«Мастер Ключ» Сергій Лобовко – один із них.

– Пане Сергію, що спонукало 
вас підкорити світ технічних 
головоломок, покликаних убе-
регти від допитливості сто-
ронніх?

– Ідею перейняв з французької 
комедії 70-х років «Втікачі». У 
Європі ще тоді поширилась по-
слуга відкривання проблемних 
замків. Змалку мені подобалось 
розкривати секрет дії різних хи-
тромудрих пристроїв. Коли від-
важився розпочати власний ма-
ленький бізнес, поставив такий 
інтерес на комерційну основу.

– З чого починалось освоєння 
діла, і взагалі – наскільки реаль-
но знайти в подібному рідкісно-
му занятті методичну базу?

– Як і в будь-якій справі, все 
залежить від сили бажання опа-
нувати професію. Дійсно, кожен 
майстер ретельно оберігає свої 
знання, накопичені протягом 
багатолітньої нелегкої праці. До-
помогло те, що знайшов кілька 

однодумців, самотуж-
ки долали брак вузько-
профільної інформації, 
невтомно вивчали різні 
моделі замків, постій-
но вертіли їх у руках, 
прагнучи таки здолати 
конструкторські паст-
ки. Зрештою збагнули: 
систем небагато, ви-
робники щоразу всього 
лише інакше застосову-
ють класичні принци-
пи. Чимось це схоже 
на моду на одяг: давно 
відомий фасон чи мате-
ріал щоразу застосову-
ється по-новому. Тіль-
ки попрацювавши в 
обраній царині деякий 
час, досяг того, що зі 
мною стали рахуватись 

колеги з інших регіонів, почали 
давати усні консультації, бо на 
той час і я вже став спро-
можним підказати деякі 
нюанси навіть маститим 
«ключникам». Зокрема, 
це стосується відкриван-

ня автомобілів, у тім числі й еліт-
них, – по Україні цей сегмент чо-
мусь представлений слабо, а ми 
як одні з першопрохідців добре 
володіємо предметом. Завдання 
ж бо ніяк не для слюсаря з рин-
ку, необхідно знати комп’ютерне 
програмування на рівні високо-
освіченого інженера.

Поряд із великими трудноща-
ми освоєння фаху, існує й по-
зитивний момент: якби навчи-
тись цьому було елементарно, 
конкуренція зросла б шалено, а 
так наша контора в місті займає 
майже монопольне становище.

– На початковому етапі що 
давалось найскладніше?

– Перевести хобі у професій-
ну площину завжди складно. 

І вкрай відповідально 
перед клієнтом, бо біль-
шість викликів – екс-
трені, права на помилку 
немає. Боявся осороми-
тись при зустрічі з незна-
йомою моделлю витво-
ру віртуозів-«замкарів», 
підвести людей. Швидко 
збагнув: щоразу трапля-
ється нова ситуація, зо-
вні однаковісінькі ніби 
замки ніколи не лама-
ються тотожно. Інколи 
при аваріях випадає ла-
годити не так замки, як 
двері, тому також слід знати, в 
який спосіб дати їм раду. При-
гадую, тільки входили у вжиток 
дешеві, з мінусовою якістю бра-
ми. Покликав нас на порятунок 
громадянин: вхідні двері мов 
роздулись, певна річ, заклини-
ло замок. Півдня промарудились 

без толку, зрізали несправну за-
лізяку «болгаркою», виявилось, 
що між двома листами жерсті 
рухнули перемички, ото виріб і 
нагадував колобка.

– Чи існують замки, котрі 
абсолютно не піддаються від-
криванню без фірмового ключа?

– Звісно, є такі шедеври, про-
те майже ніхто ними не користу-

ється. Життя переповнене при-
крими сюрпризами, у скрутному 
становищі хто і як здолає непри-
ступну міць? Не надто потребу-
ють такої продукції ні банківські 
сховища, ні власники сейфів з 
дорогоцінним вмістом, бо при 
тому застосовується зовсім ін-
ший ступінь охорони майна.

– Особливі дозволи для вашої 
діяльності потрібні?

– Наразі достатньо звичайної 
реєстрації суб’єкта підприємни-
цтва, я вбачаю деяку рацію в лі-
цензуванні й контролі за такою 
діяльністю.

– Зазвичай багато маєте клі-
єнтів?

– За місяць десь із сотню. Га-
даю, п’яту частину переадресо-
вує МНС. Вельми пишаюся цим 
фактом, довіру суворої держав-
ної структури заслужити важ-

ко. По закону самі ря-
тувальники зобов’язані 
проникати до примі-
щення, тільки коли там 
зачинена мала дитина, 
хворий у тяжкому стані 
чи у схожих небезпеч-
них випадках. А люди ж 
телефонують на 101 при 
різних проблемах, отож 
і допомагаємо залюбки. 
Співпрацюємо і з вико-
навчою службою, якщо 
приходиться відбира-
ти, у випадках неплато-
спроможності, взяті в 
кредит нерухомість або 
авто.

– Аферисти пробу-
вали обманом поживи-
тись вашим умінням?

– Відчиняючи квар-
тиру, обов’язково вимагаємо до-
кументи. Пройдисвіти нас ми-
нають, бо володіють і без того 
широкими можливостями про-
братись до житла злочинним 
шляхом.

Дехто з пересторогою зверта-
ється до нас, мовляв, сьогодні 
виготовите ключ, а завтра не-
прохано ввірветесь у гості. Репу-
тація – найнадійніший капітал, 
пояснюємо.

– Відтак, що рекомендуєте 
для збільшення безпеки?

– Стовідсотково надійних ре-
цептів ніхто не дасть. Злодії в 
першу чергу звертають увагу на 
старі замки, механізм 20-30-річ-
ної давності часто сам спокушає 
його зламати. Раджу встановлю-
вати сучасні, вартістю від 150 
грн., не менше двох на двері.

– Маєте професійне гасло?
– Ніяк не вигадаємо, щоб лу-

нало коротко і влучно.
– Тоді, можливо, скористає-

тесь експромтом: «Ні замок, ні 
себе не муч – запросто зробимо 
новий ключ!»…

_________________________________________________________________ Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

g А вы знали?

Нет предела  
совершенству...

Появление самого первого зам-
ка и ключа восходит ко временам 
Древнего Египта, висячие замки – к 
эпохе Древнего Рима, но лишь спу-
стя 2500 лет был изобретен первый 
личиночный замок и еще через сто 
лет Линус Йель запатентовал цилин-
дрический замок со штырьковым 
механизмом. В древности двери за-
пирали на скользящие деревянные 
засовы. Первый замок, изготов-
ленный египтянами, представлял 
собой ряд деревянных штифтов, 
входящих в пазы и не дающих засо-
ву выскальзывать.

Деревянный ключ был вырезан 
таким образом, что он приподни-
мал штифты, заставлял их выхо-
дить из пазов, в итоге засов можно 
было выдвинуть. Надежность этой 
сложной системы была ограниче-
на: чтобы поднять штифты, было 
достаточно подобрать палочку 
подходящей формы. Римляне 
пошли дальше: они не только ста-
ли делать первые металлические 
замки (железные, с бронзовыми 
ключами), а также висячие замки, 
но и изобрели ключи с бородками.

Прошло еще два с половиной 
века, прежде чем эту конструк-
цию удалось усовершенствовать. 
В 1778 г. Роберт Баррон (Англия) 
изобрел первый личиночный за-
мок с несколькими язычками, 
дополнительную надежность кото-
рому обеспечивало то, что язычки 
требовалось поднимать точно на 
определенную высоту. Баррон стал 
первым в своем деле, но не самым 
преуспевающим мастером, его зат-
мили надежные замки Джозефа 
Брамы (Англия) и «детекторные 
замки» Джеремайи Чабба (Англия).

Джозеф Брама был так уверен в 
надежности своего замка и трубча-
того ключа, что предложил награ-
ду в 200 гиней тому, кто сумеет его 
открыть. Прошло 67 лет, прежде 
чем это удалось американскому 
замочному мастеру А. Ч. Хоббсу.

Механизм таких замков пре-
дусматривал сбой в работе замка, 
если какие-либо из язычков при-
нимали не то положение. Хозяин 
замка мог услышать шум и пой-
мать злоумышленника, вскрыва-
ющего замок.

В 1861 г. Линус Йель-младший 
(США) запатентовал первый ци-
линдровый замок с характерным 
плоским ключом. Он основал ком-
панию «Йель и Таун Лок Ко» вме-
сте с отцом и сыном Таунами, но 
спустя три месяца умер. В память 
о нем Генри Таун решил ставить 
фамилию Йеля на каждом замке 
и ключе, изготовленном компани-

ей, в результате 
слово «Yale» в 
настоящее время 
стало синонимом 
названия замков 
такого типа.
По материалам  

Интернет-изданий.

Бесіди за кавою

Сергій Лобовко.
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Некоторые законы, принятые много лет на-
зад, сейчас уже утратили свое прежнее зна-
чение и выглядят насмешкой над добропо-
рядочными гражданами. Предлагаем вашему 
вниманию небольшую подборку самых неле-
пых и смешных законов со всего мира.

Китай. Еще с 1987 года здесь действует закон о до-
полнительном налогообложении пар, решивших завести 

больше одного ребенка. Закон был направлен на целевое снижение 
численности жителей Китая и на борьбу с перенаселением страны. 

Греция. В сентябре 2002 года здесь был принят за-
кон о запрете видеоигр в интернет-кафе страны. В дека-

бре 2003 года закон был пересмотрен и теперь включает в себя не 
только этот запрет, но и запрет на все электронные игры вообще. 
Таким интересным способом местное правительство пыталось бо-
роться с получившими немалое распространение азартными играми. 

Франция. Здесь существует интересный закон, 
запрещающий называть свиней в честь Наполеона. 

Германия. В Германии существует закон, соглас-
но которому подушки признаются оружием. 

Израиль. Здесь запрещено трогать нос другого 
человека в Шабат.  

Свазиленд. В африканском Свазиленде суще-
ствует закон, согласно которому женщинам запреще-

но носить одежду, каким бы то ни было образом напоминающую 
мужскую. В случае, если женщину увидят в брюках, солдаты вправе 
сорвать их с нее  и порвать на мелкие кусочки. 

США, Калифорния. Здесь животным запреще-
но публично спариваться друг с другом, находясь ближе 

чем 500 метров от любого публичного заведения. 

Филиппины. Владельцы автомобилей, будьте 
осторожны, разъезжая по дорогам Филиппин на своем 

авто. Согласно местным законам, те, чьи номерные знаки заканчи-
ваются на цифру 1 или 2, не имеют права ездить по дорогам по по-
недельникам. Владельцам номеров, заканчивающихся на цифры 3 
и 4, запрещено ездить по вторникам, 5 и 6 – по средам, 7 и 8 – по 
четвергам, 9 и 0 – по пятницам. 

Япония. Согласно японским законам, старший 
брат вправе попросить руки девушки младшего брата 

и тот не должен проявлять никакого недовольства. 

В Великобритании долгое 
вре мя считалось незаконным умереть в 

здании парламента. Дело в том, что парламент име-
ет статус королевского дворца, и скончавшийся там 
имеет право быть похороненным с государственными 
почестями. В рейтинге также упомянут закон, запре-
щающий входить в парламент в доспехах.

ТОП-10

Смех да и только!
 	По закону американского штата Огайо запрещено спа-
ивать рыб. В Алабаме запрещается управлять автомоби-
лем, сидя за рулем с завязанными глазами, а в Вермонте 
замужним дамам следует получить письменное согласие 
мужа, прежде чем установить зубные протезы.
	На Аляске можно убивать медведей, но вот будить 
зверя, чтобы с ним сфотографироваться – запрещено 
законодательством.
	Во Флориде незамужним женщинам запрещено 
прыгать с парашютом по воскресеньям. В Аризоне, 
срезав кактус, можно получить до 25 лет тюрьмы.
	Согласно одному из законов, кит или осетр, 
найденный на побережье Великобритании, принад-
лежит английскому монарху: голова отходит королю, а 
хвост – королеве. Кроме того, никто не отменял закон от 
1644 года, запрещающий есть на Рождество сладкие пи-
рожки, которые по традиции выпекают как раз в период 
рождественско-новогодних праздников. Оливер Кром-
вель принял его в целях борьбы с грехом чревоугодия.
	Жители Шотландии обязаны впустить любого, кто 
постучится к ним в дверь с просьбой разрешить вос-
пользоваться туалетом. В городе Йорк разрешается 
убивать шотландцев, если у них есть при себе лук и 
стрелы. Наконец, всем без исключения британцам за-
прещается не говорить налоговому инспектору то, что 
хочется от него скрыть, но совершенно законно мол-
чать о том, из чего не делаешь тайны.
	Во Франции и Великобритании запрещено цело-
ваться на железнодорожных вокзалах. Во Франции 
этот закон ввели в 1910 году из-за задержки с от-
правлением поездов. На вокзале британского города 
Уоррингтона на северо-западе страны размещены та-
блички «Целоваться запрещено», зато для целующих-
ся есть специальная зона.
	В Венеции нельзя находиться без рубашки в обще-
ственном месте и есть сэндвичи, сидя на тротуаре. Так 
же, как и в Риме, нельзя купаться в фонтанах.
	В итальянском городе Палермо только женщинам 
разрешено находиться на пляже в полностью голом 
виде, в то время как мужчинам – нет.
	В Таиланде нельзя проехаться на мотоцикле без 
рубашки. Штраф за езду на транспортном средстве 
с голым торсом может составить около $10. А также 
запрещено топтать деньги. Дело в том, что на всех 
купюрах и монетах Таиланда изображен король этой 
страны. Наступать на его изображение – неуважение 
по отношению к монарху, за которое полагается тю-
ремное заключение.
	В Гонконге жена, которой изменил муж, может 
убить его, но при одном условии – расправу она долж-
на совершить голыми руками, без оружия. Что касается 
любовницы мужа, то ее можно убить чем угодно.
	В Канаде, согласно закону 1985 года, запреща-
ется платить за вещь, которая стоит дороже $25, 
однодолларовыми монетами.
	Согласно законам Дании, ездить на автомобиле 
нужно всегда с включенными фарами, чтобы отли-
чаться от припаркованных машин. Штраф за езду с 
выключенными фарами может достигать $100.
	Законы Сингапура заботятся о чистоте – запре-
щается кормить птиц, плевать и не смывать за собой в 
общественных туалетах. Кроме того, в этой стране нель-
зя жевать резинку и рисовать граффити.
	Швейцарцам, которые чрезвычайно уважительно 
относятся к покою окружающих, законодательно за-
прещено с шумом сливать воду в унитазе после десяти 
часов вечера.
	Если находясь в Китае, вам захочется поглазеть на 
голых женщин – пожалуйста. Но не дай бог уставиться 
на голые ноги одетой женщины. Это в Китае считается 
грубым оскорблением и карается несколькими днями 
тюрьмы.

Десятка самых нелепых законов стран мира
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Наша кухня

g А ви знали?

Користь 
яблук
1Яблука допомага-

ють скинути зайву 
вагу. Краща дієта для струн-
кості – це протягом декількох 
днів їсти печені яблука з кори-
цею і кефіром. Внаслідок цього 
буде найменше навантаження 
на шлунок, і одночасно будуть 
виводитися токсини. Заїдайте 
200 грам кефіру 3-4 яблуками. 
Протягом дня не забувайте по-
повнювати і жирові запаси – 
з'їдайте трохи масла або сала. 
Щоб така дієта не набридла 
своєю одноманітністю, можна 
додавати в яблука корицю, в 
кефір – спеції або зелень.

2 Яблука відновлю-
ють кров. Жінкам після 

великої крововтрати (місячних) 
потрібно їсти яблука, запечені з 
цвяхами. Цвяхи потрібно вими-
ти і перед їжею прибрати. Після 
такої термальної обробки залі-
зо, яке перейде в яблука, стає 
органічним і добре засвоюєть-
ся організмом.

3 Яблука виводять 
отрути. Яблука – це на-

туральний сорбент. Вони багаті 
пектином – білком, який чистить 
кишечник, і флавоноїдами, які 
зв'язують вільні радикали, запо-
бігаючи розвитку пухлин.

4 Яблука додають 
сил. Завдяки мінералам 

магнію, фосфору, кальцію, ка-
лію, селену і йоду, а також віта-
мінам С, В1, В2, РР, Е і А, яблука 
чудово відновлюють сили після 
втоми, стресів, при хворобах. 
Причому весь цей букет збе-
рігається головним чином в 
шкірці і тонкому шарі м'якоті. 
Саме тому дієтологи рекомен-
дують ретельно мити, але ні в 
якому разі не чистити яблука.

5 Яблука знижують 
рівень холестери-

ну. Дієтологи відзначили, що 
двотижнева яблучна дієта зни-
жує рівень холестерину в крові 
людини аж на 30%!

6 Яблука очищують 
зуби. Цими соковити-

ми фруктами можна замінити 
зубні щітки. І головне, що осо-
бливих зусиль для цього не по-
трібно, достатньо лише з'їсти 
одне яблучко натщесерце – і 
зубна емаль природним чином 
очиститься від нальоту, який 
скупчився на ній, а в яснах по-
кращиться кровопостачання.

7 Яблука покращу-
ють травлення. У 

яблуках містяться органічні 
кислоти: яблучна, лимонна, са-
ліцилова і бор. Завдяки цьому 
яблука стимулюють вироблен-
ня жовчі і шлункового соку. 
Отже, одне яблуко за 20 хвилин 
до їжі – і вовчий апетит під час 
трапези вам гарантований.

g Запікаємо разом

Як правильно готувати печені яблука
Для запікання яблук 
ідеально підходять 
кислі яблука, на-
приклад, антонівка. 
Яблука необхідно 
помити і обережно 
вирізати серцевину. 

Начинка може бути будь-
яка — це і сир з родзинка-
ми, і горіхи (волоські) з ме-
дом, і родзинки з курагою. 
Можна запікати яблука без 
начинки, просто насипати 
трішки цукру з корицею в 
отриманий після вирізан-
ня серцевини отвір. Яблука 
з начинкою або з цукром 

укласти на деко, вистеле-
не папером для випікання. 
Поставити яблука в духо-
вку (розігріту до 180 граду-
сів) на 15-20 хвилин.

Готові яблука виходять 
надзвичайно смачні. При 
запіканні в яблуках збері-
гаються всі вітаміни. Пече-

ні яблука можна вживати і 
гарячими, і охолодженими.

Можна спробувати запек-
ти яблука в соусі. Для його 
приготування потрібно 5 
яєчних жовтків, 120 г цукру, 
1 ст. л. крохмалю, 400 мл 
вершків. Жовтки розтерти з 
цукром і крохмалем, додати 
вершки, поставити суміш 
на вогонь і варити, доки не 
загуснуть. У соус можна до-
дати родзинки, цукати або 
ягоди з варення.

При недокрів'ї їжте запе-
чені яблука. А також вони 
допомагають скинути зайву 
вагу і очистити організм.

МікРОЕлЕМЕНТи
Залізо – 2, 2 мг
Калій – 278, мг 
Кальцій – 15, 0 мг 
Магній – 9, 0 мг 
Натрій – 26, 0 мг
Сірка – 5, мг
Фосфор –11,0 мг 
Хлор – 2,0 мг 
Алюміній – 116, 0 мкг
Бор – 245,0 мкг
Ванадій – 4, 0 мкг
Йод – 2, 0 мкг
Кобальт – 1,0 мкг 
Марганець – 47,0 мкг 
Мідь –110,0 мкг 
Молібден – 6,0 мкг
Нікель – 17,0 мкг 
Рубидий – 63,0 мкг 
Фтор – 8.0 мкг 

g у розрізі

Що міститься в щойно зірваному яблуці

ХАРЧОВА ЦіННіСТь
Калорійність – 44,0 ккал
Вода – 86,3 г
Білки – 0,4 г
Жири – 0,4 г
Вуглеводи – 9,8 г

ШкіРкА
Клітковина – 1-0,8 г

НАСіННЯ –
Йод – 80 мкг

іНШі...
Ненасичені жирні кислоти – 0,1 г 
Цукор – 9-10 г 
Крохмаль – 0,8 г
Харчові волокна – 1,8 г
Органічні кислоти – 0,8 г
Зола – 0, 5 г

ВіТАМіНи
А – 0, 03 мг 
В1 – 0,03 мг 
В2 – 0,02 мг 
В3 – 0,07 мг 
В6– 0,07 мг

В9 – 2,0 мкг
С – 10,0 мг
Е – 0,55 мг
Н – 0,3 мкг
РР – 0,3 мг

5:1 НА кОРиСТь ЗЕлЕНиХ ЯБлук
У зелених яблуках міститься менше цукру,  

більше заліза, більше вітамінів, менше барвни-
ків, більше кислот.

Жовті та червоні яблука містять більше ка-
ротину.

Яблучні макорженики

Макоржениками з давніх-давен в 
україні називали коржі з маком. Мак 
могли замішувати у тісто, можна було 
спечені коржі кинути у мак, розтертий 
на молоко і заправлений медом. 

Можна було посипати зверху маком з цукром. Ва-
ріантів макоржеників є дуже багато. Ось один із них 
– смачний і оригінальний.

інгредієнти:
3 жовтки, 1\2 склянки цукру, 1 ст.л. масла, 1\4 

склянки борошна, 4-5 яблук.
Спосіб приготування:

З поданих компо-
нентів замісити тісто. 
Воно має бути рідким. 
Яблука очистити від 
шкірки, порізати на 
кружечки, вийняти се-
рединку з насінням.

Кружечки яблук 
вмочувати у тісто і смажити в сковороді на олії. 
Зверху посипати цукром з маком.

g Смаколики
Яблучно-морквяні кекси  
з цитриновою ноткою
Дуже смачні 
кекси
з яблуком, 
морквою, 
горіхами.... 
Смачно і кори-
сно, а готувати 
зовсім легко.

інгредієнти:
1 середня морква, 1\2 яблука, 8 шт. горіхів, 2 

жовтки, 8 ст.л. цукру, 8 ст.л. олії, 1 ч.л. розпушу-
вача (порошку для випічки), 130г борошна, 1\8 ч.л. 
солі, цедра і сік 1\2 апельсина, 1\2 ч.л. суміші для 
пряників(кориця, гвоздика, мускат, кардамон, ва-
ніль).
Спосіб приготування:

Моркву і яблуко потерти на найдрібнішій тертці, 
додати жовтки, сік і цедру апельсина, посічені горі-
хи, прянощі, цукор. Додати олію, борошно, розпу-
шувач і гарненько вимішати. Розкласти по формоч-
ках. Випікати при 180°С приблизно 15 хвилин.

Зверху можна притрусити пудрою, виклавши ша-
блон у вигляді морквини. Або покрити глазур'ю з 
розтертого з пудрою і 2-3 краплями лимонного соку 
білка. Смачного!

g Для узвару
Сушені фрукти

Сушені фрукти - тради-
ційна заготовка українців. 
Саме з них варимо взимку 
смачний узвар. Переваж-
но для сушіння викорис-
товуємо яблука, груші, 
сливи. 

Інгредієнти: 1 кг яблук, 
груш, слив.

Спосіб приготування:
Яблука, груші, сливи миє-

мо. Яблука і великі груші рі-
жемо на пластинки. Із слив 
витягаємо кісточки. Далі роз-
кладаємо тонким шаром на 
спеціальних сітках над газом і 
сушимо до готовності. Яблука 
сушаться за 2 дні. Груші і сли-
ви потребують довшого часу.

Можна нанизати часточки 
фруктів на нитки і в такому 
стані сушити над газом. 

g Гарячий 
      напій
Глінтвейн
Глінтвейн є 
традиційним 
зимовим на-
поєм у країнах 
європи.  Глін-
твейн – гарний 
напій для хво-
рих у період відновлення після хвороби.

Інгредієнти: 600г червоного вина (напівсолодкого 
або сухого), 1 апельсин, 0,5 лимона,  1ст. л. цукру при 
використанні напівсолодкого вина і 2 ст.л. – якщо 
вино сухе,  5 бутончиків гвоздики, 1ч.л. меленого ім-
биру, 1ч.л. меленої кориці або 1 паличка. 

Спосіб приготування: У каструльці змішати корицю, 
імбир і гвоздику. Залити інгредієнти 100г води. Довести 
до кипіння, зняти з вогню і настоювати 10-15 хвилин. 
Процідити настій. Нарізати апельсин та лимон кру-
жечками. У вино влити настій. Додати цукор. І наріза-
ний апельсин та лимон. Вино нагрівають майже до ки-
піння, але не кип’ятять. Глінтвейн подавати гарячим.

Інгредієнти: яйце – 4 
штуки, масло – 180 г, бо-
рошно – 1 1\2 склянки 
(склянка 250 мл), какао 
темне – 4 ст. ложки, сода 
харчова – 1 ч. ложка, ли-
монна кислота – дрібка, 
порошок для випічки – 1 ч. 
ложка, цукор – 2\3 склян-
ки, пудинг ванільний – 2 
пакети по 40 г (на 0,5 л 
рідини), йогурт апельси-
новий – 700 мл, кориця 
мелена – 1 ч. ложка, кисло-

солодке яблуко – 2 шт., ва-
рений гарбуз – 150 г, апель-
синова цедра – 1 ст. л.

Крок 1. Беремо ось та-
кий ванільний пудинг. 
Можна – іншого вироб-
ника. Рекомендований 

вихід з однієї пачки - 0,5 л 
пудингу.

Крок 2. В йогурті роз-
мішати пакетики з пу-
дингом, додати корицю і 
поставити на вогонь, по-
стійно помішуючи. До-
вести до загустіння (1 
хвилина після закипання).

Крок 3. У йогуртовий 
пудинг додати почищені 
і порізані скибками яблу-
ка, порізаний скибками 
варений гарбуз, апельси-

нову цедру.
Крок 4. Для тіста яйця 

збити з цукром. Посту-
пово додавати борошно, 
змішане з какао, содою, 
лимонною кислотою і по-
рошком для випічки. В 
кінці додати розтоплене 

масло. На дно змащеної 
форми вилити половину 
тіста. Зверху – пудинго-
во-йогуртову заливку.

Крок 5. На заливку ви-
лити решту шоколадного 
тіста. Випікати 40 хвилин 
при 180°С.

g Порада

Пиріг «Осінь в пудингу»
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Віддача від дачі

Октябрь: что делаем в саду?
В октябре растения в саду уже готовятся к 
зиме. Хотя еще цветут поздние цветы, но 
дождливые дни и опавшая с деревьев ли-
ства напоминает, что осенний сезон скоро 
закончится. Но близкое окончание осенне-
го сезона совсем не означает прекращение 
работ в саду. От нашей осенней занятости 
зависит, чем встретит нас сад весной.

После посадки плодо-
вых, декоративных дере-
вьев и кустов их необхо-
димо тщательно полить. В 
октябре нужно проводить 
влагозарядковый полив, 
так как осенью происходит 
усиленный рост и укрепле-
ние корней. Также обиль-
ный запас влаги в поч ве 
предохраняет плодовые и 
ягодные культуры от зим-
него подмерзания.

Оптимальные нормы 
влагозарядкового поли-
ва (на взрослое дерево) 

в засушливую осень:
Груша и яблоня – 30-40 ве-
дер
Слива и вишня – 15-20 ве-
дер
Смородина и малина – 5-6 
ведер на 1 квадратный метр.

Также в октябре нужно 
провести основную под-
кормку кустарников и дере-
вьев фосфорно-калийными 
и органическими удобре-
ниями. При совместном 
внесении норму фосфор-
но-калийных удобрений 
уменьшают вдвое. Все эти 
удобрения нужно вносить 
под перекопку. При вне-
сении жидкого коровяка 
или фекальных масс нужно 
брать 5 килограммов такого 
удобрения на 1 метр бороз-
ды. Вокруг взрослого дере-
ва нужно сделать 2 таких 
борозды глубиной 10 сан-
тиметров. Первую в радиу-
се 1-1,5 мет ра от штамба, а 
вторую – по проекции су-
ществующей кроны дерева.

Садовую землянику по-
лезно подкормить зольным 
щелоком или хотя бы про-
сто посыпать почву в меж-
дурядьях золой. Для приго-
товления зольного щелока 
нужно взять 2 стакана золы 
на 10 литров воды и доба-
вить в раствор для дезин-

фекции марганцовки. Золь-
ный щелок можно также 
использовать и для под-
кормки деревьев.

Для перекопки почвы 
в приствольных кругах и 
около кустарников лучше 
использовать вилы, а не ло-
пату, так как при этом по-
верхностные корни меньше 
повреждаются. У малины 
и облепихи почву не нуж-
но перекапывать весь год, в 
том числе и осенью, а лишь 
слегка взрыхлить и замуль-
чировать перегноем или 
торфом.

В первой половине октя-
бря заканчивают посадку 
плодовых деревьев – гру-
ши, яблони, облепихи, ягод-
ных кустарников. Саженцы 
сливы и вишни лучше при-
копать в наклонном поло-
жении (зимняя прикопка). 
Ее нужно делать на самом 
высоком месте садового 
участка. Северную стенку 
нужно сделать вертикаль-
ной, а южную пологой. Глу-
бина канавки – 50-60 сан-
тиметров. Саженцы надо 
равномерно уложить, корни 
засыпать землей или песком 
и полить. При наступлении 
постоянных заморозков 
штамбики саженцев нужно 
укрыть землей.

Перекопку почвы между 
приствольными кругами 
нужно проводить без раз-
бивки пласта земли, лопа-
той. Почву осенью не надо 
бороновать (крупные пла-
сты земли лучше промерз-
нут). При этом накаплива-
ется необходимая влага и 
гибнут многие вредители 
растений, зимующие в по-
чве.

Также работы в саду в 
октябре должны быть на-
правлены на борьбу с вре-
дителями. В сырой год на 
грушах и яблонях частенько 
развивается парша, которая 

поражает листья и плоды, а 
у груш и ветви. Как только 
упадут все листья, нужно на 
земле опрыснуть их раство-
ром мочевины (700 граммов 
на 10 литров воды). Саму 
крону дерева нельзя опры-
скивать этим раствором.

Образовавшиеся дупла 
старых деревьев нужно очи-
стить от погибшей древеси-
ны, продезинфицировать  
3 % раствором медного ку-
пороса или 5 % раствором 
железного купороса и заде-
лать цементным раствором.

Травы,  
одно- и двулетники

Многие растения зацве-
тут в саду в следующем 
году значительно рань-
ше, если их сеять осенью. 
В октябре можно посеять: 
чернушки (нигеллы), ва-
сильки мускусные и синие, 
златоцветы (диморфотеки) 
оранжевые и выемчатые, 
эшшольции, кохии воло-
солистные, космеи, ма-
ки-самосейки, календулу, 

живокость и гипсофилу  
изящную. Если до насту-
пления зимы в саду по-
явятся всходы, их нужно 
укрыть хвойными ветками. 
Сейчас самое благопри-
ятное время высаживать 
ландыши. До середины ок-
тября высаживаем лукови-
цы декоративного чеснока, 
ириса, пролесков, мыши-
ного гиацинта, птицемлеч-
ника, тюльпанов, лилий, 
клубни крокусов.

В саду выкапываем лу-
ковицы растений, не зиму-
ющих в открытом грунте: 
ацидантеры, гальтонии, эв-
комиса; и даже гладиолусы 
(если не успели сделать это 
раньше). После первых за-
морозков выкапываем в 
саду бегонии клубневые, 
георгины и канны. Рост-
ки обрезаем на 10–15 см. 
Клубни далий укладываем 
обрезанной стороной вниз, 
чтобы стек выделяющийся 
сок; а через несколько дней, 
когда клубни высохнут, по-
мещаем их в ящики и при-
сыпаем торфом или корой. 
Храним в холодном и тем-
ном помещении, где по со-
седству в тех же условиях 
находятся канны и клубни 
бегонии. Если нет холодно-
го, но светлого помещения, 
где могла бы перезимовать 
белладонна, обрезаем ее 

отростки и переносим гор-
шок в темный погреб.

Газон
В октябре стричь газон в 

саду необходимо не менее 
двух раз. После стрижки на 
газоне можно разложить 
слой готового компоста с 
расстоянием между ячейка-
ми  1 см.

Компост
Готовый компост необ-

ходимо разложить в саду 
вокруг растений. Неисполь-
зованный остаток компоста 
возвращаем  на дно емкости 
для образования очередной 
пор ции компостной био-

массы. Добавляем также 
все остатки растений, со-
бранные в саду.

Сажаем розы
Необходимо помнить, 

что для посадки в саду кус-
тов роз благоприятны имен-
но солнечные места, где не 
возникают резкие порывы 
ветра; желательно во влаж-
ной супесчаной почве с 
большим содержанием пе-
регноя. В выбранном месте 
перекапываем землю и до-
бавляем удобрение для роз 
или компост, который необ-
ходимо хорошо разложить 
(6-8 кг/м2). Через 2 недели 
можно высаживать кусты.

Лунный календарь садовода и огородника на вторую и третью декады октября 2012 г.
10 октября, среда. Делайте букеты и составляйте 

композиции из сухоцветов. Удаляйте поросль у сирени и жас-
мина, вскопайте почву вокруг кустов. Выкапывайте и просу-
шивайте георгины и другие клубневые цветы.

11 октября, четверг. Сушите и замораживайте 
овощи, фрукты и лесные ягоды. Солите и маринуйте грибы. 
Мульчируйте почву на клумбах и в цветниках, прикрывайте 
лапником. Делайте укрытия для теплолюбивых растений.

12 октября, пятница. Уделите внимание комнат-
ным цветам. Подкормите комплексным минеральным удо-
брением растения, цветущие зимой. Срезайте листья алоэ и 
золотого уса для приготовления лечебных настоек.

13 октября, суббота. Занимайтесь комнатными 
растениями. Подкармливайте декабрист и фиалки. Заканчи-
вайте работы по подготовке сада к зиме. Очищайте участок от 
листвы, мульчируйте, закладывайте компостные кучи.

14 октября, воскресенье. Уделяйте внимание 
комнатным растениям, особенно фиалкам. Заканчивайте  го-
товить сад к зиме. Очищайте участок от листвы, закладывайте 
компостные кучи.

15 октября, понедельник. Новолуние. Не на-
гружайте себя работой. Комнатные растения не тревожьте. 
Вечером займитесь планированием посадок и мероприятий 
по благоустройству участка в следующем сезоне.

16 октября, вторник. Высевайте в теплицах или на 
подоконниках петрушку, кориандр, базилик, укроп и другую 
пряную зелень. Примите меры защиты от вредителей и гры-
зунов в саду и хранилищах.

17 октября, среда. Проведите подзимние посевы 
петрушки, укропа и чеснока. Работайте в хранилищах, прими-
те меры для защиты от грызунов и болезней. Белите стволы 
садовых деревьев, защищайте от грызунов.

18 октября, четверг. День подготовки сада к зиме. 
Белите и укрывайте стволы деревьев, подвязывайте ягодни-
ки, мульчируйте в приствольных кругах. Сортируйте семена, 
отбирайте здоровые картофельные клубни на посадку.

19 октября, пятница. Продолжайте готовить сад 
и огород к зиме. Работайте с посадочным материалом и 
семенами цветов и овощей. Начинайте подсвечивать ком-
натные растения. Регулируйте температуру и влажность 
воздуха.

20 октября, суббота. Высевайте корнеплоды в за-
крытом грунте, делайте подзимние посевы холодостойких 
однолетних цветов. Поливайте комнатные цветы и позаботь-
тесь о дополнительном освещении для них.

21 октября, воскресенье. Укрывайте на зиму 
теплолюбивые цветы и декоративные кустарники. Высевайте 
корнеплоды и многолетники в теплицах. Поливайте и удо-
бряйте цветущие зимой растения, увеличивайте влажность 
воздуха.

22 октября, понедельник. Благоприятный день 
для санитарной обрезки фруктовых деревьев и ягодных ку-
старников. Занимайтесь уборкой в хранилищах и хозяйствен-
ных помещениях. Цветы не поливайте и не удобряйте.

23 октября, вторник. Проведите профилактиче-
ские мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями сада. 
Белите и укрывайте садовые деревья и кустарники, утепляйте 
зимующие в земле многолетники. Поливы не проводите.

24 октября, среда. Ничего не сажайте и не сейте. За-
вершайте очистку сада и огорода от листвы, ботвы и сорняков. 
Прорыхлите землю в цветочных горшках, регулируйте темпе-
ратуру и влажность воздуха.

25 октября, четверг. Проведите поливы молодых 
плодовых деревьев и ягодных кустарников. Это обеспечит им 
благополучную зимовку. Влаголюбивые комнатные растения 
поставьте в поддоны с водой, опрыскайте и полейте.

26 октября, пятница. В теплице посадите грибницу, 
посейте пряные и лекарственные травы. Полейте и подкорми-
те цветущие зимой комнатные цветы. Увлажняйте воздух, 
регулируйте температуру и освещение.

27 октября, суббота. Посадками, поливами и под-
кормками не занимайтесь. Продезинфицируйте теплицы и 
парники, проветрите хранилища. Опрыскайте инсектицидным 
раствором комнатные растения от вредителей и болезней.

28 октября, воскресенье. Рекомендации вче-
рашнего дня в силе. Добавьте освещения светолюбивым ком-
натным растениям. Укрывайте теплолюбивые многолетники, 
продолжайте работы по подготовке сада к зиме.

29 октября, понедельник. Работайте с почвой в 
теплицах и парниках. Наведите порядок на тепличных гряд-
ках. Высевайте зелень, огурцы и перцы. Можно заквашивать 
капусту, солить и мариновать грибы.

30 октября, вторник. Полнолуние. Неблагоприят-
ный день для всех работ. Можно только поливать и подкарм-
ливать комнатные растения, цветущие зимой. Помните о до-
полнительном освещении и влажности воздуха.

31 октября, среда. Окучивайте молодые кусты 
смородины и крыжовника, подвязывайте и укрывайте их 
на зиму. Утепляйте розы и клематисы. Отсортируйте карто-
фель и отберите клубни на семена.

____________________________________________________________________________________________________________ По материалам Интернет-изданий.
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Без хвороб

g Готуємо імунітет до холодів

Цілющий раціон бабиного літа
Не за горами затяжні холодні місяці, а це 
означає неминуче послаблення імунітету 
та нестачу сонячного світла. Саме час по
ласувати останніми дарами природи цьо
го сезону й запастися вітамінами.

Восени, як тільки по
чинаються дощі, багато з 
нас одразу ж підхоплю
ють застуду, незважаючи 
на те, що влітку не відчу
вали нестачі у вітамінах і 
мінералах. Чому так від
бувається? Нічого дивно
го, якщо згадати про те, 
що вітаміни в організмі 
не накопичуються – звід
си поняття «добова доза», 
«денна норма» тощо. 
Найшвидше руйнуються 
і виводяться водорозчин
ні вітаміни: С, групи В та 
інші. Жиророзчинні ві
таміни, навпаки, можуть 
накопичуватися і викли
кати порушення обмін
них процесів. Тому за
пастися певними вітамі
нами про запас не вийде 
– природою це не перед
бачено. Якщо регулярно, 
постійно поповнювати 
баланс вітамінів в орга
нізмі, то імунітет завжди 
буде в нормі, і нам будуть 
не страшні сезонні засту
ди й вірусні інфекції.

Для того, щоб задо
вольняти потребу ор
ганізму у вітамінах, до
рослій людині необхідно 
щодня з’їдати приблиз
но 400 г свіжих, бажа
но сирих, овочів і фрук
тів (якщо більше, то ще 
краще). Їсти потрібно не 
лише звичайні плоди – 
яблука, помідори, огірки, 
але й різні види капусти, 
солодкий перець, селеру, 
моркву, буряк, гарбуз, ка
бачки, зелені листові ово

чі тощо. Адже в кожній 
рослині свої вітаміни, а 
всі разом вони посилю
ють дію один одного – це 
називається синергією. В 
осінніх овочах вітамінів 
багато – набагато біль
ше, ніж у тих, які взим
ку і навесні лежать на по
лицях супермаркетів. До 
прикладу, капуста, сві
жа і квашена, а також со

лодкий болгарський пе
рець, багаті на вітамін С, 
який необхідний нам по
стійно й у великих кіль
костях. Всього 200 г сала
ту або один перець забез
печують наш організм до
статньою кількістю цьо
го вітаміну – тільки їсти 
їх потрібно щодня. З ка
пусти можна приготува

ти сік, і пити його свіжим: 
він не лише задовольняє 
потребу у вітамінах, але й 
допомагає перемогти за
студу. Про те, що вітамін 
А нам найлегше отрима
ти з моркви, теж всім ві
домо, однак морквяний 
сік діє набагато швид
ше, ніж самі коренепло
ди. Він має антисептич
ну, знеболювальну, про
тизапальну, ранозагою
вальну, зміцнювальну дії, 
покращує колір облич
чя і попереджає розвиток 
раку. Бадилля моркви не 
менш цінне, ніж корене
плоди. Його можна дода
вати в салати, супи, вико
ристовувати як припра
ву до м’яса, рису, макаро
нів та інших страв. Зелену 
гичку з 45 коренеплодів 
треба облити окропом, а 
потім пропустити через 
м’ясорубку разом із цибу
лею – зеленою чи ріпчас
тою – і приправа готова.

Вітамін Е відомий сво
їми антиоксидантни
ми властивостями, але 
в організмі він накопи
чуватися не може – як, 
до прикладу, вітамін А. 
Тому в організм він по
винен надходити по
стійно, і найпростіше 
це зробити, вживаючи в 
їжу олії: оливкову, куку

рудзяну, соняшникову, 
лляну, мигдальну. Бажа
но вживати свіжу, нера
фіновану олію, і не лише 
в складі страв, але й до
датково – хоча б 1 ст. л. 
на день.

Вітаміни групи В зміц
нюють імунітет та беруть 
участь у формуванні пра
вильного складу крові. 

Вони містяться в бобо
вих, моркві, капусті, кар
топлі та інших овочах. 
Можна готувати соки з 
суміші овочів: капусти, 
буряка, моркви, селери 
і додавати до них трохи 
лимонного або апельси
нового соку. Овочі сімей
ства гарбузових багаті 
на мікроелементи – осо
бливо на мідь і калій. Ка
бачки, гарбуз і патисони 
дуже смачні, і з них мож
на приготувати багато 
корисних і ситних страв.

З тих вітамінів, які 
можна «накопичити», 
варто звернути увагу на 
вітамін D: взимку отри
мувати його досить важ
ко, оскільки він виро
бляється в організмі під 
дією сонячних променів. 

Багато людей думають, 
що вітамін D потрібен 
лише дітям, проте у до
рослих при його нестачі 
кістки стають крихкими, 
з’являються нервозність 
і дратівливість, а потім 
розвивається депресія. 
Тому треба використо
вувати будьякий соняч
ний день, щоб накопичи

ти цей вітамін в організ
мі: хоча б руки і обличчя 
варто частіше підставля
ти сонцю, якщо на вулиці 
вже прохолодно, і засма
гати не можна.

Добре, якщо вдається 
влаштувати собі збалан
соване харчування і де
кілька разів на день готу
вати свіжу їжу. На жаль, 
найчастіше буває так, що 
займатися цим нам про
сто ніколи – адже сьо
годні у нас стільки справ 
і обов’язків, що про себе 
ми забуваємо. Тому не 
варто нехтувати можли
вістю вживати вітамін
номінеральні комплек
си – тим більше, що склад 
продуктів харчування 
сьогодні змінився не в 
найкращий бік.

Є ПИТАННЯ  
ЩОДО МОДЕРНІЗАЦІЇ  
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я?  

ЗВЕРТАЙТЕСЯ!
Телефон «гарячої» лінії 
Головного управління  

охорони здоров’я  
Дніпропетровської  

облдержадміністрації:
0-800-50-72-50

Яку фахову підго-
товку проходять  
сімейні лікарі,  
які працюють  
у медичних  
закладах Дніпро-
петровщини? 

Сімейні лікарі проходять фахо-
ву підготовку у медичних вищих 
навчальних закладах (наприклад, 
Дніпропетровська державна ме-
дична академія). Протягом 6 ро-
ків студенти опановують профе-
сію лікаря, після чого розпочина-
ється інтернатура за фахом «лікар 
загальної практики – сімейний лі-
кар», що триває ще 2 роки. 

Програма підготовки сімейних 
лікарів в інтернатурі включає ви-
вчення 16 різноманітних медичних 
спеціальностей. Проте навіть після 
закінчення ВНЗ сімейні лікарі про-
довжують своє навчання: постійно 
відвідують тренінги, семінари, що-
місячні переривчасті курси тощо. 

У жовтні 2011 року на базі Підгоро-
дненської амбулаторії було відкрито 
навчально-методичний центр, де сі-
мейні лікарі проходять навчання та 
освоюють практичні навички.

Окрім цього, лікарів загаль-
ної практики готують на кафе-
дрі сімейної медицини факульте-
ту післядипломної освіти Дніпро-
петровської державної медичної 
академії шляхом перекваліфікації 
лікарів-терапевтів та лікарів-пе-
діатрів. Така післядипломна спеці-
алізація, що триває 6 місяців, до-
зволяє підготувати кваліфіковано-
го сімейного лікаря.

Варто враховувати, що 6-місяч-
ну перепідготовку проходить лікар 
(терапевт, педіатр), який вже має 
досвід, знання та вміння.

Наразі на Дніпропетровщині пра-
цює 582 сімейних лікарі, до кінця 
2013 року в області працюватиме 
більш ніж 1000 сімейних лікарів.

Шипшину можна 
заварювати в термосі 
й пити декілька разів 
на день як чай, із ме-
дом і лимоном. Таке 
поєднання дуже до-
бре підтримує імунну 
систему в робочому 
стані, допомагаючи 
їй боротися з інфек-
цією і застудами.

Такі фрукти й ягоди, як яблука, сливи, кавуни, дині, 
обліпиха, чорноплідна горобина, багаті на вітаміни 
А, Е і С та мають антиоксидантну дію.

g От природы

Пора запастись клюквой
Чаще всего клюкву, как и большинст
во других ягод, кладут в кисель, морс, 
в пироги или соус. Но у клюквы масса 
вариантов применения — как в пищу, 
так и в качестве наружного средства. Мы 
составили целый перечень:

Изнутри
Клюква богата ви

таминами А, группы В 
и С. А еще в ней много 
органических кислот – 
хинная, лимонная, бен
зойная, яблочная.
Эта ягода – ре

кордсмен по количест
ву антиоксидантов. Все
го в 240 г клюквы содер
жится 567 мг полифено
ла, который способству
ет выведению «плохого» 
холестерина.
В клюкве есть квер

цетин, обладающий про
тивоотечным и противо
воспалительным свой
ствами. Ученые также 

установили, что это ве
щество препятствует ро
сту раковых клеток.
Урсуловая кислота, 

которой богата эта тем
нокрасная ягода, пре
дупреждает появление 
камней в почках.
Фенольные соеди

нения в клюкве оказыва
ют бактерицидное дей
ствие, поэтому ягода по
могает бороться с про
студой.
Всего горсть клюк

вы с сахаром в день спо
собствует улучшению 
памяти.
В клюкве много фла

воноидов, благодаря ко

торым повышается проч
ность и эластичность 
кровеносных сосудов.
Клюква – сильное 

мочегонное средство, ее 
используют для лечения 
заболеваний мочевого 
пузыря.
1,5 стакана клюк

венного сока в день сни
жают риск обострения 
цистита в 2 раза.

Эту ягоду часто со
ветуют есть стоматоло
ги, поскольку она помо
гает уберечь зубы от ка
риеса, а десны – от вос
палений.

Снаружи
Экстракт клюк

вы в составе увлажняю

щих средств хо
рошо смягча
ет и тонизиру
ет кожу.
Благодаря антиок

сидантам, вытяжка из 
ягоды активно исполь
зуется в антиэйджсред
ствах.
Сок клюквы богат 

крахмалом, отлично от
беливает кожу.

Маска из свежих 
болотных ягод помогает 
справиться с угревыми 
высыпаниями.
Экстракт клюк

вы в лосьонах для лица 
нормализует pН кожи и 
укрепляет ее гидроли
пидную мантию.
Клюква препятст

вует ломкости ногтей. 
Для этого достаточно 
втирать сок ягоды в ног
тевые пластины в тече
ние двух недель.
Клюквенное ма

сло, насыщенное вита
мином Е, хорошо пита
ет кожу. Его включают в 
состав солнцезащитных 
средств.
Клюква полезна для 

волос. Маска из свеже
растолченных ягод из
бавляет от перхоти, а 
ополаскивание отваром 
из листьев возвращает 
волосам блеск и силу.
В виде примочек и 

мазей клюква применя
ется при ожогах, гной
ных ранах, лишаях, псо
риазе.

За матеріалами Інтернетвидань.

Если вы ещё не запаслись клюквой — сейчас 
самое время. Клюква, безусловно, один из главных 
подарков, которые делает нам осенний сезон.

Калина
По витамин-

ным свойствам яго-
ды калины не усту-
пают черноплодной ря-
бине и черной смородине. Правда, 
до заморозков они кислые и горчат. 
Но уже после первых заморозков яго-
ды можно снимать: кислота сменяет-
ся сладостью.

Ягоды калины находят свое приме-
нение в народной медицине. Они то-
низируют организм, оказывают вя-
жущее, мочегонное и успокаивающее 
действие, поэтому полезны при невро-
зах, сосудистых спазмах, гипертонии. 

При простуде полезно прини-
мать по 1 столовой ложке 3 раза 
в день настой цветков калины. 
Прием отвара коры по 1 столо-
вой ложке 3 раза в день помогает 
при простуде, затрудненном ды-
хании, легочном кровотечении.

g Народная 
медицина

Перед тим, як скориста ти ся  
порадами, обов’язково про-
консультуйтеся з лікарем
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Без хвороб

Столичний рівень 
офтальмології 
у Кривому розі

Безупречное качество отечественной медицины: 
миф или реальность?

Времена, когда украинцы были вы-
нуждены довольствоваться товарами и 
услугами сомнительного качества, уходят 
в прошлое. Мировые стандарты качества 
постепенно становятся реальностью для 
Украины. Сегодня у каждого жителя на-
шей страны появилась свобода выбора, 
и только от нас самих зависит, сумеем ли 
мы правильно воспользоваться этой сво-
бодой, выбрав оптимальное сочетание 
цены и качества, будь то выбор одежды, 
обуви, или поход к врачу.

Особо пристального внимания требует 
забота о своем здоровье, ведь ошибка и 
некомпетентность доктора могут очень 
«дорого» обойтись. Естественно, все мы 
хотим получить квалифицированную 
медицинскую помощь мирового уровня, 
причем по нашим, украинским ценам. О 
том, возможно ли такое в отечественной 
офтальмологии, мы спросили у главного 
врача всеукраинской сети клиник «Новий 
зір», кандидата медицинских наук, врача 
высшей категории, члена Европейского 
и Американского обществ рефракцион-
ных и катарактальных хирургов Георгия 
Яковлевича Пархоменко.

– Георгий Яковлевич, действи-
тельно ли сегодня в Украине можно 
получить медицинскую помощь ми-
рового уровня?

– Не берусь говорить за всю отечест-
венную медицину, ведь как главный врач 
офтальмологической сети я могу отве-
чать только за качество лечения в кли-
никах «Новий зір». Сегодня уровень услуг 

клиник «Новий зір» полностью соответ-
ствует мировым стандартам и ничем не 
отличается от качества лечения ведущих 
офтальмологических центров Восточной 
Европы и США. Однажды мой друг, из-
вестный американский офтальмохирург 
Лари Паттерсон, осмотрев нашу клини-
ку, сказал: «Ничего особенного, обычная 
американская клиника».

– Эта оценка обусловлена техниче-
ским обеспечением?

 – В том числе. Заботясь о здоровье и 
комфорте наших пациентов, мы исполь-
зуем в своей работе самое современное 
диагностическое, терапевтическое, хи-
рургическое оборудование и расходные 
материалы ведущих производителей 
США, Европы и Японии. Точно таким же 
оборудованием укомплектованы лучшие 
офтальмологические центры мира.

Среди всей имеющейся у нас сверхточ-
ной и высокотехнологичной аппаратуры 
встречаются уникальные установки, не 
имеющие аналогов ни в одной отечест-
венной офтальмологической клинике. 
Вся техника и материалы, используемые 
нашими специалистами в повседневной 
врачебной практике, имеют европейские 
сертификаты и прошли регистрацию в 
Министерстве Здравоохранения Украи-
ны.

 – Оборудование высокого уровня 
– это конечно хорошо. А как же уро-
вень врачей?

 – Наши врачи имеют безупречную ре-
путацию в области микрохирургии глаза. 

Весь коллектив клиники насчитывает 
более 150 высококвалифицированных 
сотрудников – врачей первой и высшей 
категорий, кандидатов медицинских 
наук. Годы практики и тысячи успешных 
операций сформировали особую врачеб-
ную школу, позволившую досконально 
овладеть техникой хирургии и исключить 
все возможные риски при оперативном 
вмешательстве. Уже сам факт, что в кли-
нике «Новий зір» работают сразу девять 
кандидатов медицинских наук, говорит о 
многом! Кроме того, именно наши врачи 
в 1999 году первыми в Украине начали 
выполнять лазерную коррекцию зрения, 
а в 2000 году открыли направление амбу-
латорной катарактальной хирургии (фа-
коэмульсификации).

– Методы лечения у нас и за рубе-
жом имеют принципиальные разли-
чия?

– Принципиально они ничем не отли-
чаются. Но мы имеем намного больше 
опыта лечения плотных или как их еще 
называют застарелых катаракт. Если в 
Европе и США пациенты обращаются за 
помощью сразу после возникновения 
первых признаков катаракты, то наши 
пациенты ждут до последнего, пока хру-
сталик не превратится в «камень». В этом 
случае операция усложняется и требует 
от хирурга большего мастерства. К сожа-
лению, в нашей практике более 80% за-
старелых катаракт. Однако накопленный 
опыт позволяет нам успешно справляться 
с заболеванием и в таких случаях.

Тем не менее, я всегда говорил и буду 
говорить: не ждите наступления слепоты, 
чем раньше вы обратитесь к нам за помо-
щью, тем больше драгоценного времени 
у вас будет для полноценной жизни!

 – О клинике «Новий зір» знают в 
Европе и в мире?

 – Не просто знают, а даже использу-
ют наш практический опыт, наши раз-
работки в своей работе. Доктора клиник 
«Новий зір» постоянно выступают с до-
кладами на международных съездах и 
конференциях. Они имеют ряд патентов 
на инновационные разработки в области 
офтальмологии. Также на базе нашей ки-
евской клиники проходят мастер-классы 
«живой хирургии». Это прямые трансля-
ции операции в конференцзале, где мы 
демонстрируем отечественным и зару-
бежным коллегам мастерство хирургии.

 – А цены в клинике «Новий зір» 
тоже соответствуют мировому уров-
ню?

 – Нет, за рубежом такие услуги стоят 
гораздо дороже, в среднем в четыре-пять 
раз. Можно сказать, что у нас предостав-
ляются качественные офтальмохирур-
гические услуги мирового уровня по 
украинским ценам. Замечу, что техника 
и расходные материалы при этом исполь-
зуются наивысшего качества. Так что не 
удивительно, что в клиниках «Новий зір» 
обслуживается много иностранных гра-
ждан.

– Георгий Яковлевич, как можно 
записаться на прием в вашу клинику 
жителям Кривого Рога?

– Клиники «Новий зір» работают в Ки-
еве, Днепропетровске, Харькове, Черкас-
сах, Хмельницком, Сумах, Запорожье. В 
сентябре мы открыли современный ме-
дицинский центр в Кривом Роге, и я очень 
рад, что все, чем сегодня располагает ми-
ровая офтальмология, теперь доступно 
криворожанам в их родном городе. За-
писаться на диагностику в криворожскую 
клинику «Новий зір», в которой ведут 
прием и консультируют наши лучшие ки-
евские специалисты, можно по телефону 
(056) 462-02-62. Обращайтесь, всегда бу-
дем рады помочь вам!

Ліцензія МОЗУ АД №063771 від 09.08.2012 р.

g А вы знали?

Как 
избавиться 
от икоты
икота – это обще-
известный и мало-
приятный недуг. 
Обыкновенно она 
вызывается судо-
рожными сокраще-
ниями диафрагмы.

Причины икоты
Причинами икоты может 

быть нервозное потрясение, 
переохлаждение, употре-
бление алкоголя и др.

Есть несколько народных 
методов избавления от ико-
ты: пососать лимон; выпить 
воды со льдом либо под-
слащенной воды; медлен-
но съесть кусок черствого 
хлеба; стремительно поды-
шать в бумажный пакет; 
захватить пальцами язык и 
мягко потянуть его вперед; 
откинуть голову назад, за-
держать дыхание и сосчи-
тать до 10, потом стреми-
тельно выдохнуть и выпить 
стакан воды.

Когда бить тревогу
Иногда икота служит сиг-

налом к тому, что в орга-
низме происходит что-то 
не так, и тогда нужно обра-
титься к врачу. Понять, что 
у вас именно тот случай, 
можно обнаружив у себя 
следующие симптомы: 
икота продолжается боль-
ше часа; приступы икоты 
возникают по нескольку 
раз в день или несколько 
дней в неделю; кроме ико-
ты, у вас отмечаются боль в 
груди, изжога или наруше-
ния глотания.
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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.

«Полум’я 
та лід»

Виставка з 
фондів музею з 
нагоди 60-річчя 

М. Маковея.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

Міні-виставка
З нагоди 

180-річчя від 
дня народжен-
ня Олександра 
Поля, ініціато-
ра початку руд-
них розробок на 

Криворіжжі.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

Виставка
робіт образо-

творчого 
мистецтва 

криворізьких 
художників з 

нагоди Дня ху-
дожника.

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), 
присвячена 21-й 
річниці Незалеж-

ності України.
Філія КЗК «Кри-

ворізький міський 
історико-крає-

знавчий музей» 
сел. Веселі Терни – 

10.00-17.00.

Докумен-
тальна  

міні-виставка
Про роботу 

підпільної групи 
«Червоногвар-

дієць» за матеріа-
лами заслуженого 
вчителя України 
Л. Дроздова до 

Дня партизанської 
слави.

Філія КЗК «Кри-
ворізький міський 

історико-крає-
знавчий музей» 

сел. Веселі Терни – 
10.00-17.00. 

Тел.: 35-13-66.

«Скарби 
курганів 

Криворіжжя»
Нових надход-
жень з архео-

логії 2008-2011 
років.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00. 

Тел.: 90-27-56.

Виставка робіт 
В. Пилки 

(ручне гравіру-
вання на склі).

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

Живопис
Виставка 

робіт Олега 
Висоцького 

(м. Таллінн).
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00.

Виставка
Декоративно-
прикладного 
мистецтва 
Вікторії 

Демченко 
(бісероплетіння).

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

«Осінній 
вернісаж»
Фотовиставка 
«Кривбасфото-

клубу».

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Образотворчо-
го мистецтва 
М. Рябоконя.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Живопису 
Наталі Жовтухи.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

g Вистави

g Спорт

g Циркg Музика

«Зіркове шоу 
«Суперстар»

Лялькова вистава.
Криворізький місь-
кий театр ляльок. 

Тел.: 26-61-45, 
13 жовтня  

об 11.00 та 12.30.

«З днем 
народження»
Лялькова вистава.
Криворізький місь-
кий театр ляльок, 

14 жовтня  
об 11.00 та 12.30.

«Дюймовочка»
Музична казка.

Криворізький ака-
демічний міський 

театр музично-плас-
тичних мистецтв 
«Академія руху», 

Тел.: 440-19-77,  
440-33-99. 

13 жовтня о 12.00.

g Виставки

Афіша

«Спляча красуня»
Державний цирк, тел.: 92-88-68. 

13 жовтня о 16.30, 14 жовтня о 13.00, 16.30.

g Кіно

«Петля часу»
Бойовик, 

фантастика.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

«Дикуни»
Трилер, драма, 

кримінал.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», 

«Олімп».

«Заручниця 2»
Бойовик, 
трилер.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно», 
«Олімп».

«Обитель зла: 
Відплата» 

3D
Містичний трилер.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно», 
«Олімп».

«Порочна  
пристрасть»

Містичний трилер.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», 

«Олімп»,  
тел.: 440-07-77.

«Аеротачки» 
3D

Мультфільм.
Кінотеатр: 

«Мультиплекс», 
тел.: 493-83-63, 

493-84-74. 

«Любов  
з акцентом»

Комедія,  
пригоди.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно», 
тел.: 493-09-09.

«Універсальний 
солдат 4» 

3D
Бойовик, 

фантастика.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Олімп».

«Духless»
Драма.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно».

«Найп’яніший 
округ у світі»
Драма, екшн.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно», 
«Олімп».

Кубок міста  
з важкої 
атлетики

Зал важкої атлети-
ки ДНЗ «Криворізь-
кий національний 

університет»,  
13 жовтня о 10.00.

Кубок міської 
федерації 

з боротьби 
дзюдо

ДЮСШ №9,  
13 жовтня о 10.00.

Чемпіонат  
із шахів
Відкриття 

командного чем-
піонату з шахів 
серед районів 

міста.
Шаховий клуб 

«Ферум», 13 жовтня 
о 10.00.

«Зорепад 
талантів»

 Відкриття 57-го 
творчого сезону.

Палац культури 
«Першотравневий» 

Тел.: 35-77-15.
13 жовтня о 16.00.
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Реклама. 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!

Куплю

Продаю

Загублене

Послуги

Різне

Требуется

з а м е с т и т е л ь  
руководителя
тел. 097-3959480

З/п  
3500 – 4200 грн.

помощник руководителя
Доход 3200 – 4100 грн.

Тел. 096-5783177.

Требуется

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.

№ 1250. Терміново житловий бу-
динок 8х10 по вул. Фурманова в 
Центрально-Міському районі, ді-
лянка 6,2 сот., будинок – червона 
цегла, гараж, веранда, котел, всі 
зручності. Усі документи, ціна 40000 
у.о. Тел. 097-9226627, 28-17-39 з 
18.00 до 20.00.

№ 1285. 2-комн. кв-ру «сталинку» 
в самом лучшем доме ЮГОКа, 22000 
у.е. Тел. 098-2413839.

№ 1356. 1-комн. квартиру на 
Соцгороде, 1/5, общ. пл. 32 кв.м., 
бронированные двери, решетки. 
Тел. 401-04-17, 050-4522502.

№ 1385. Дачу в сел. Новоіванівка: 
4 сот., є залізний будиночок 2х3, єм-
ність для води, ящик для інструмен-
тів, сад. Тел. 097-2594025.

№ 1098. Дачу: 3-этажный домик, 
8 сот. огорода, деревья, кустар-
ники, малина. Цена договорная, 
отдельный заезд. Тел. 050-2826045.

№ 1086. Песок, щебень, шлак, 
граншлак, цемент, керамзит. Тел. 
067-9847171, 067-7300639.

№ 1358. А/м «Волга-31029», один 
хазяїн. Тел. 050-3215111.

№ 1256. Очень дорого! Цена до-
говорная. Старинные награды, 
знаки, документы на них. кино-
камеру «красногорск-3», объек-
тивы, фотоаппараты, монеты, 
иконы, фарфоровые статуэтки, 
картины, часы, статуэтки, воен-
ную форму до 1960 г., знамена, 
столовое серебро, корал. бусы, 
старин. книги, мебель, люстры, 
бивни мамонта, моржа, каша-
лота (изделия), ТВ, радио до 1955 г. 
Нивелир, теодолит. Тел. 401-17-
42, 063-7670807, 066-1761807, 097-
0422903.

№ 1257. Фотоаппараты: «На-
рцисс» – 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., «калейнар-3» – 300 
грн., «Вега-28» – 300 грн., «Гели-
ос-40» – 300 грн., «Юпитер» (3, 9, 
11, 12) от 150 до 650 грн., «карл 
Цейс», «Пентакон», «Пан ко-
лор», «Волна» и «Мир» – 350 грн. 
и др. Тел. 401-17-42, 063-7670807, 
066-1761807, 097-0422903.

№ 1330. Покупка, продажа, ре-
монт компьютеров, мониторов, 
комплектующих. Запись с кассет на 
DVD. Пульты – продажа и ремонт. 
Соцрынок, маг. «Ковры». Тел. 401-
33-74, 067-5980996.

№ 891. Старі неробочі ТВ (лам-
пові) – 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).

№ 1378. Очень дорого! Орде-
на, медали, нагрудные знаки 
«Почетный...», «Заслуженный...», 
«Отличный…», «Отличник...», 
«ударный...», «ударник...». Награ-
ды царской России. удостовере-
ния к медалям, знакам, грамоты 
и благодарности. иконы, монеты, 
статуэтки, столовое серебро, кар-
тины, портсигары, самовары  и мн. 
др. Тел. 408-16-68, 067-5641655.

№ 899. Лом черных и цветных 
металлов. Гаражи, дачные домики, 
бочки, металлоконструкции. По-
резка, погрузка, самовывоз. Тел. 
097-6189585 (перезвоню).

№ 1220. ВАЗ или 
иНОМАРку. ЗВОНи-
ТЕ – ДОГОВОРиМСЯ! 
Тел. 098-3287864.

№ 1329. ВАЗ-2101-099, «Славу-
ту», «Таврию», «Ланос», «СЭНС», 
«Матиз». Тел. 067-9819673.

№ 1249. ВАЗ у будь-якому стані, 
ДеУ, іномарку, «Славуту», «Таврію», 
мікроавтобус. Дорого. Тел. 50-22-74, 
067-9209037, 050-0412760.

№ 1379. Газовую колонку б/у на 
зап части. Тел. 401-45-06, 097-6999168.

№ 1374. Молодая семья купит для 
себя небольшой домик. Недорого. 
Тел. 067-4982192, Андрей.

№ 1370. Свидетельство о прива-
тизации квартиры, выданное Криво-
рожским БТИ на имя Лютиченко Юрия 
Степановича, Лютиченко Вероники 
Юрьевны, считать недействительным.

№ 1371. Декларацію про початок 
виконання будівельних робіт № ДП 
08311058930 від 18.10.2011 р. на 
ім’я Макаренка Євгена івановича та 
повідомлення про заміну генераль-
ного підрядника за адресою: вул. 
Леніна, 93, вважати недійсними.

• побутова техніка
№ 15. РЕМОНТ ХОлОДильНи-

кіВ. Гума. Будинок «Ремпобуттехні-
ка», пр. Миру, 29в-8. Тел. 74-52-59, 
401-50-38, 067-5993757. Професіо-
налізм.

№ 681. РЕМОНТ ХОлОДиль-
НикіВ ВДОМА. Гарантія. Тел. 95-
66-68, 067-3165901, 050-5614766. 
Ремонт пральних машин. Тел. 440-
38-10, 401-57-12. Майстерня – вул. 
Кремлівська, 28.

№ 16. РЕМОНТ ХОлОДильНи-
кіВ. Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 
401-02-85, 097-7795606. Дешево.

№ 1156. Гарантійний ремонт хо-
лодильників вдома. Заміна ущіль-
нювальної гуми. Тел. 401-23-92, 067-
9678246, 28-28-72.

№ 1302. Ремонт ПРАльНиХ МА-
ШиН, МікРОХВильОВОк, ТV, кО-
ФЕ-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 (ката-

лог – более 90 образцов), 
крошка, бетон; оградки, 
столики, скамейки. Уклад-
ка плитки недорого и ка-
чественно. Тел. 440-50-39, 
401-17-82, 098-1229633, ул. 
Телевизионная, 1а.

№ 1360. ПАМЯТНики. Пл. АРТЕ-
МА, 3. Тел. 401-26-28. Выставочный 
зал (более 80 образцов). Професси-
ональное художественное оформ-
ление. Беспроцентная рассрочка. 
Срочные заказы от трех дней. Хра-
нение бесплатно. Благоустройство 
места на кладбище. Пенсионерам 
скидки. Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 401-
26-28, 098-0421494.

 • меблі

№ 1372. Перевезу меблі та ін. 
Послуги вантажників. Недорого. 
Тел. 401-31-05, 067-5671948.

№ 1226. Ремонт любой мебели, 
шкафы, кровати. Реставрация сту-
льев, матрасов. Перетяжка дива-
нов, кресел. Работаем на дому и в 
цехе. Тел. 410-31-54, 097-3853008.

• інше

№ 1314. Врезка замков. Утепле-
ние, 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 бензо-
пилами (с автовышкой). Порезка, 
вывоз, корчевка. Продаю дрова 
круглогодично. Тел. 098-6929955.

№ 1336. ЧиСТкА кАНАлиЗА-
Ции и ВыГРЕБНыХ ЯМ.  Тел. 097-
3406107.

№ 1368. ЭМАлиРОВкА ВАНН. 
ВыБОР ЦВЕТА, ГАРАНТиЯ. Тел. 
096-2452758, 27-58-95.

№ 1369. Изготавливаем 
навесы, беседки, козырьки, во-
рота въездные (в т.ч. откатные), 
гаражные; ограждения (от элитных 
до сетчатых), двери металлические 
(в т.ч. с влагостойкими накладка-
ми), ковка. Изделия из МДФ: арки 
межкомнатные, двери любого раз-
мера и цвета. Кредит на все. 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. 
Курчатова, буд. 7, кв. 3 (р-н кіноте-
атру «Юність»). Св. № 420. Тел. 401-
32-75, 050-5600358.

№ 1139. АДВОкАТ: усі види 
юридичної допомоги. Звертайте-
ся: пр. К. Маркса, 52 («Мрія»), офіс 
313. Дзвоніть заздалегідь: 401-04-
34, 097 – 0444425. Свід. 2254.

№ 1012. Спутниковое ТВ. Прода-
жа, установка, ремонт. Тел. 401-29-
64, 097-5085088.

№ 1315. СДАЮ ДОМик  НА 
ГДАНЦЕВкЕ. БЕЗ ПОСРЕДНикОВ. 
Тел. 096-6495386.

№ 1193. ПОкуПАЕМ МЕТАл-
лОлОМ. ПОГРуЗкА, ПОРЕЗкА, 
ВыВОЗ. куПлЮ ГАЗ. кОлОНки, 
АккуМулЯТОРы б/у. Тел. 096-
7193735. Лиц. АВ № 548802 МППУ.

№ 1194. куПлЮ ГАРАж МЕТ., 
или кАПиТАльНыЙ в кООПЕРА-
ТиВЕ. Тел. 401-39-19, 098-5469967.

№ 1340. Київський лікар психо-
терапевт-нарколог Гарницький В.П. 
допоможе бажаючим позбавитись 
АЛКОГОЛьНОЇ, ТЮТЮНОВОЇ, іГРО-
ВОЇ ЗАЛежНОСТі. Виводить із запою, 
зменшує зайву вагу,  лікує енурез, заї-
кання, гіпертонію, невроз. Прийоми: 
20, 21, 22 жовтня, 3, 4, 5 листопада  
2012 р. Тел. 401-25-42, 067-7992465. 
(Ліц. МОЗУ № 492005 від 14.12.2009 р.).

№ 1373. Київський лікар-психоте-
рапевт ГАлиНОВСькиЙ В.М. лікує 
за один сеанс алкоголізм, тютюно-
паління, ожиріння. Після сеансу 6 
місяців гарантовано обслуговуван-
ня безплатно. Прийом 26 жовтня 
у ПК  «Будівельник», зуп. «1 дільни-
ця». Тел. 408-04-79, 74-49-72, 068-
4160768, 096-2617564. Ліц. МЗОУ АГ 
№ 602609 від 21.07.2011 р.

№ 1341. ПРиЕМ ВРАЧА-ЭНДО-
кРиНОлОГА 1 кАТЕГОРии РАХ-
МАН А.М. в ЭНДОкРиНОлОГиЧЕ-

СкОЙ АПТЕкЕ по ул. ПуШкиНА, 
14. лиц. АВ 431404 от 2.10.08. Тел. 
493-80-46, 493-80-47.

№ 1380. Сім’я з 2 чол. шукає 
3-кімн. квартиру в р-ні від Космо-
навтів до Ювілейного, можна Вечір-
ній, Сонячний. Тел. 097-6981888.

№ 1342. Овощехранилище сдает 
камеры с принудительным охлажде-
нием для длительного хранения ово-
щей и фруктов. Тел. 097-2074142.

№ 1381. Курси перукаря і крав-
ця. Тел. 096-6699770.

№ 1375. Предприятию требуются: 
монтажники; сварщики; резчики; 
кровельщики; подсобные рабочие. 
Тел. 462-53-20, 097-7797217.

№ 1376. РАБОТА В ОХРАНЕ 
ДлЯ ВОЕННыХ ПЕНСиОНЕРОВ, 
В ПРЕДЕлАХ ГОРОДА (ПОСМЕН-
НО). ул. лЕОНиДА БОРОДиЧА, 
8/310. Тел. 401-22-18, 093-5659438.

№ 1377. ПАО «ИнГОК» приглашает 
на работу: машиниста крана (пнев-
моколесный кран); водителя погруз-
чика; токаря-крепильщика; водителя 
автотранспортных средств катего-
рии «С» с удостоверением машини-
ста автокрана, машиниста мельниц; 
машиниста конвейера; машиниста 
насосных установок: инвалидов 
іі (рабочей), ііі группы; водителя 
автотранспорт ных средств (автобу-
сы). Тел. 407-67-71, 407-64-11.

№ 1262. Отдам котят в хорошие 
руки. Тел. 097-9149386.

№ 1339. Срочно! Строительной 
компании требуются маляры-пли-
точники для работы в другом городе. 
Работа легальная. Выплата зарпла-
ты 100%, гарантия, 2 раза в мес. От 
10000 грн. Тел. 096-2541208, Наташа.

№ 1348. Требуется серьезный, 
толковый молодой человек. Рабо-
та в офисе с оптовыми клиентами. 
Перспектива карьеры с дохода-
ми более 8500. Обучение. Умение 
играть в футбол приветствуется. 
Тел. 097-7949313.

№ 1349. Заместитель на оптовые 
договора. Перспектива – руково-
дитель филиала с доходом более 
13500 грн. Тел. 097-7949313.

№ 1230. !РАБОТА! ДлЯ ГОССлу-
жАЩиХ! С НОРМАльНыМ ГРА-
ФикОМ, СТАБильНыМ ДОХОДОМ 
4000-8000 грн. Тел. 096-5783177.

№ 1231. ТРЕБуЕТСЯ ДиСПЕТ-
ЧЕР-ОПЕРАТОР, 2800-3500 грн. 
Тел. 096-5783177.

№ 1232. !клАДОВЩик! ПРО-
ЙДи ПЕРЕПОДГОТОВку и ПОлу-
Чи РАБОТу. 4000-6000 грн. СТА-
БильНО. Тел. 067-3452685.

№ 1233. ТРЕБуЕТСЯ СОТРуД-
Ник С ОПыТОМ кРЕДиТНОГО 
ЭкСПЕРТА. Тел. 099-2769580. ДО-
ХОД 3500-5000 грн. ОБуЧЕНиЕ!

№ 1346. ТРЕБуЕТСЯ СОТРуДНик 
В ОФиС ДлЯ РАБОТы ПО ПРиЕМу 
ЗВОНкОВ. МОжНО БЕЗ ОПыТА. ДО-
ХОД 1500-1800 грн. Тел. 098-1563602.

№ 1350. Диспетчер-администра-
тор. Кладовщик. Педагог-психо-
лог – договорной отдел. Доход от 
2800+премия. Возможно подработ-
ка. Тел. 098-2077499.

№ 1263. Пенсионеры! Хотите по-
полнить свой бюджет? Приходите 
к нам. Работа в офисе. Не продажа. 
Тел. 067-3896885.

№ 1265. ТРЕБуЕТСЯ СОТРуДНик 
С ФуНкЦиЯМи АДМиНиСТРАТО-
РА, 3000 грн. Тел. 097-3570757.

№ 1345. СТАБильНАЯ РАБОТА 
В ОФиСЕ. АДМиНиСТРАТиВНАЯ 
ДЕЯТЕльНОСТь В кОллЕкТиВЕ 
ПРОФЕССиОНАлОВ, 2000-2500 
грн. Тел. 067-5865108.

№ 1248. ОРГАНиЗАЦии НА ПО-
СТОЯННуЮ РАБОТу ТРЕБуЮТ-
СЯ СОТРуДНики ДлЯ ВЕДЕНиЯ 
БАЗы ДАННыХ. ОПлАТА 3000 грн. 
ГиБкиЙ ГРАФик, ВОЗМОжНО НА 
ДОМу. Тел. для справок 067-1499060.

№ 1308. Требуется руководитель. 
Тел. 097-2077323.

№ 1344. Требуется диспетчер на 
входящие звонки, 2100 грн. Тел. 
063-2418758.

№ 1347. Воспользуйся наилуч-
шими возможностями! Солидные 
перспективы для людей любого 
возраста. Тел. 067-7835074.

№ 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, 
кладовщик, оператор ПК, офис-ме-
неджер, секретарь-референт в до-
говорной отдел. Возможно совме-
щение, доход и график по итогам 
собеседования. Тел. 096-7048849.

№ 1366. Требуется толковый, 
надежный, легко обучаемый моло-
дой человек в договорной отдел. 
Работа с оптовыми клиентами. Пер-
спектива – начальник отдела с дохо-
дом более 10000 грн. Тел. 096-7048849.

№ 1355. Диспетчер на входящую 
информацию, муж./жен., пятиднев-
ка. Тел. 098-8206227.

№ 1306. Требуется  оператор на 
телефон, 2300 грн. Тел. 097-3052016.

№ 1383. Требуется сотрудник в 
офис. Оплата достойная, обучение. 
Тел. 067-8539123.

Кто забыл – 
вспомните,

Кто помнит – 
помяните.

10 лет  
со дня смерти  

дорогого,  
любимого и очень 
замечательного 

человека

БудниКова  
виктора васильевича 
20.02.1948 – 9.10.2002

Рыдает сердце день и ночь,
Ведь ты ушел в святую вечность,
И боли нашей не помочь,
И имя боли – бесконечность.

Вечная память навсегда со-
хранится в сердцах жены, доче-
ри, родных и близких.

изготовим и установим 

металлические 
двери, решетки, оградки, заборы, 

гаражные ворота.
Тел. 401-24-36, 92-79-43, 067-6645943.

№ 1384. Требуется сотрудник – 
функции диспетчера. Обучение. 
Тел. 098-1566008.

g Реклама

реклама «ЧГ» •  067-7437902 

Управління ПФУ 
в Довгинцівському 
районі м. Кривого 
Рогу глибоко сумує 
з приводу тяжкої 
втрати – смерті

дуБРовоЇ 
Тетяни  

Станіславівни 
(5.02.1971 – 7.10.2012),

відмінного спеціаліста, чуйної 
людини, яка запам’яталась нам 
справжнім життєлюбством, бійців-
ським характером, який не зламав-
ся тяжкою хворобою.

Світла пам’ять та сум передчас-
ної втрати назавжди збережуться в 
наших серцях.

Колектив висловлює співчуття 
близьким та рідним покійної.

Колектив редакції газети 
«Червоний гірник» висловлює 
щире співчуття колишньому 
співробітнику-червоногірни-
чанину Денисюку Василю Васи-
льовичу з приводу тяжкої втра-
ти – смерті матері

валентини Федорівни

Довгинцівська районна в міс-
ті рада та її виконавчий комітет 
висловлюють щире співчуття Са-
лащенко ірині іванівні, депутату 
Довгинцівської районної в місті 
ради VI скликання, з приводу 
тяжкої втрати - смерті її батька 

Івана Гавриловича
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станом на 9.10.2012 р. 
(грн. за 100 од.)

1. Нема помітних збурень.
2. Невеликі збурення.
3. Слабка геомагнітна буря.
4. Мала геомагнітна буря.
5. Помірна геомагнітна буря.
6. Сильна геомагнітна буря.
7. Жорсткий геомагнітний шторм.
8. Екстремальний шторм.

Хмарно
За даними Українського гід-

рометцентру, у четвер очікуєть-
ся хмарна погода, з прояснен-
нями. Температура вночі до 6 
градусів тепла, вдень до 18 гра-
дусів тепла. Вітер змінних на-
прямків, від північно-східного 
до південно-східного, 2 м/сек. 
Атмосферний тиск 748…749 
мм рт. ст.  

g Погода

Долар Рубль євро

Курс НБУ 799,30 25,72 1035,73

УкрСиббанк
811,50 25,40 1043,00
816,50 26,40 1068,00

ПриватБанк
813,50 25,50 1042,00
815,50 26,50 1072,00

Промінвест-
банк

811,20 25,50 1043,00
815,00 26,40 1067,00

Райффайзен 
Банк Аваль

814,50 25,50 1040,00
816,50 26,50 1075,00

Форум
812,00 26,00 1039,00
815,50 27,30 1072,00

Південком-
банк

810,00 25,00 1050,00
815,00 26,30 1080,00

Укрексімбанк
809,00 25,60 1050,00
811,00 26,20 1065,00

куПіВлЯ ПРОДАж

11 17 28 49 51 52

10 та 11 жовтня

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного 
розіграшу 
8 000 000 гривень

g лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1200 
виграшні номери 06.10.2012 

джек-пот 7 800 000

g курси валют

0:00 3 2
3:00 2 2
6:00 2 2
9:00 2 2

12:00 2 2
15:00 2 2
18:00 2 2
21:00 2 2

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 3 6735.00
4 92 307.00
3 2275 21.00
2 20442 6.00
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Редакційна колегія
Головний редактор Ольга КАЛИНЮК

Члени редколегії:
Володимир СКІДАНОВ 
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Калейдоскоп

g Гороскоп

Овен (21.03-20.04)
Найближчим часом до вас вистав-

лятимуть претензiї вашi колеги, а як 
ставитися до цього – вирiшувати вже 
вам. Незважаючи на апатiю, вам захо-
четься стрибнути «вище голови». Голо-
вне – поставити правильну цiль, i не-
забаром до вас повернеться оптимiзм.

Телець (21.04-21.05)
Насолоджуйтеся життям, тим паче 

доля надала вам таку можливiсть. Не 
соромтеся активно проявити себе у 
найцiкавiшiй для вас справi. При цьо-
му прислухайтеся до порад.

Близнюки (22.05-21.06)
На перший план вийдуть майже 

забутi проблеми. Може видатися, що 
вони перетворилися на снiгову кулю, 
готову у будь–яку хвилину зiрватися 
на вашу голову. Не нервуйте i почи-
найте з найважливiшого.

Рак (22.06-23.07)
Головне для вас – душевна 

рiвновага. Можлива апатiя, її можна 
буде подолати, якщо знайти вiльний 
час на улюбленi заняття. Уникайте 
конфлiктiв на роботi.

Лев (24.07-23.08)
Звернiть особливу увагу на 

майбутнi справи i зустрiчi – вони 
можуть бути важливiшi, нiж ви ду-
мали. Пiсля неприємної розмови ви 
можете позбутися когось iз друзiв. 
Вiд вашого настрою залежатиме успiх 
переговорiв.

Діва (24.08-23.09)
Можуть виникнути ситуацiї, якi 

вимагатимуть вiд вас чiткого i жор-
сткого вибору. Доведеться навiть вiд 
чогось вiдмовитися. Але, приймаючи 
рiшення щодо роботи, ретельно все 
продумайте.

Терези (24.09-23.10)
Вам треба буде показати ви-

щий пiлотаж i дипломатiю, щоб не 
конфлiктувати з оточуючими. Поїздки 
i оформлення важливих документiв 
краще вiдкласти.

Скорпіон (24.10-22.11)
Вашi плани можуть круто змiнитися, 

буквально з точнiстю до навпаки. У цьо-
му випадку не варто пливти проти течiї, 
краще дiяти за обставинами. Уникайте 
ризику та екстриму.

Стрілець (23.11-21.12)
Вам покажуть помилки в роботi та 

невиконанi обiцянки вдома. Не спе-
речайтеся, наберiться терпiння й ме-
тодично беріться до справ. Краще один 
раз зробити, нiж сто разiв почути.

Козеріг (22.12-20.01)
Вiрогiдна жорстка конфронтацiя 

зi старшими за вiком або званням 
людьми. Природне терпiння допо-
може вам знайти кращий вихiд iз 
ситуацiї, що склалася. Бiльше уваги 
придiлiть роботi.

Водолій (21.01-19.02)
Зараз не кращий час для вирiшення 

побутових питань. Те, що ви зробите, 
виявиться недовговiчним. Можуть 
виникати сварки з родичами, вiд вас 
залежить, як зберегти спокiй у сiм’ї.

Риби (20.02-20.03)
Основнi подiї торкнуться сiмейних 

стосункiв. Щоб вiдчувати себе ком-
фортно в родиннiй стихiї, намагайте-
ся уникати гострих кутiв. Не давайте 
обiцянок, якi не зможете виконати.

на 12 – 21 жовтня 

«Українська енергія» 
– так назвали фестиваль 
каверів українських на-
родних пісень, який відлу-
нав у парку імені Богдана 
Хмельницького. Створити 
кавер-версію фольклор-
них творінь організатори 
запропонували чотирьом 
криворізьким гуртам.

Практика фестивалів 
каверів для деяких міст 
уже стала традицією. У 
Кривий Ріг вона прийшла 
разом з волонтером моло-
діжно-підліткового цен-
тру «Шелтер+» Дариною  
Бондаренко в рамках про-
грами «Майстерня гро-
мадської активності».

– Я була учасницею 
програми неформальної 

освіти молоді «Майстерня 
громадської активності», 
де робота тривала у три 
етапи – навчальний,  роз-
гляд проектів і звіт. На-
вчали нас у Львові, де я і 
надихнулася цією ідеєю 
та вигадала такий проект, 
– пояснює Дарина. – На 
день міста там було щось 
подібне: всі у вишиванках, 
всі співають народні пісні. 
Це заряджає потужною 
енергетикою.

Звідти, очевидно, і на-
зва. «Українською енер-
гією» під гаслом «Додай 
драйву до традиції» у 
Кривому Розі заряджали 
народ музиканти гуртів 
«Скло», «Yellow pages», 
«Fire Song», «Efil`s band».

– Нам сподобався сам 
процес роботи над народ-
ними піснями. Це було 
цікаво: як їх обробити, як 
внести в них щось нове. 
Ми підготували чоти-
ри композиції: «Чом ти 
не прийшов», «Била ді-

вку мати», «Сіла птаха» та 
«Ой на горі два дубки». 
Всі вони в різних стилях. 
Є джаз, є трошки блюзу, – 
коментує гітарист «Скла» 
Дмитро Хомутенко.

А от  хедлайнерів  му-
зичного фесту запроси-
ли аж зі столиці. Ними 
став етно-альтернатив-
ний гурт «Фолькнери». 
Формат цього дійства 
для «Фолькнерів» підхо-
дить як нікому більше, 
адже вони якраз і «спе-
ціалізуються» на укра-
їнських піснях. Тільки 
замість того, аби інтер-
претувати і осучасню-
вати відоме всім, їздять 
у фольклорні експедиції 
по селах України та  ви-

шукують, вивідують 
ексклюзивні пісні, а 
потім роблять нове 
аранжування на ста-
ровинні тексти. Ка-
жуть, молоді така 

музика цікава, правда, 
не на широкий загал.

– Ми велосипедами по-
дорожуємо по світу і по 
нашій країні. Минулого 
року проїхали всю Укра-
їну від Ужгорода до Лу-
ганська. Заїжджаємо в 
село, а там бабусі й дідусі 
нам наспівують перли-
ни народної творчості, та 
ще й такі, які ніде більше 
не знайдеш! – розповідає 
учасниця гурту Ярина.

– За цей час ми висту-
пили на багатьох фес-
тивалях в Україні та за 
кордоном. У Польщі ми 
перемогли на відомому 
фестивалі «Миколайки 
Фолькові», – продовжує 

Володимир з «Фолькне-
рів». – Працюємо в стилі 
етно-альтернативи, який 
поєднує в собі українську 
народну пісню та різно-
стильові аранжування.

Поки на сцені драйву-
ють криворізькі гурти, 
«Фолькнери» готуються 
до виступу: одягають на-
ціональні строї, в яких 
теж відчувається дизай-
нерська рука інтерпрета-
тора. Їх публіка зустрічає 
шаленими оплесками.

– Ми дуже подивува-
лися і шалено потішили-
ся, коли дізналися, що в 
Кривому Розі, фактично 
російськомовному місті, 
проводиться такий фест, 
– зізнаються  учасники 
гурту. – Приємно, що є 
люди, готові влаштува-
ти щось подібне тіль-
ки тому, що їм хочеться 
щось зробити для свого 
міста і для країни. Нині 
українська пісня ледь 
жевріє, її треба підтри-
мувати такими захода-
ми.

Анна РОДіЧкіНА. Фото Алли ДЕЙНЕГи.

За пісні копали картоплю
– Деякі навіть не хочуть ділитися: «А, – кажуть, – ви 
від Оксани Пекун, з «Фольк-м'юзік», і не хочуть ділитися 
ексклюзивом, –  усміхається Юля з «Фолькнерів». – До-
свідчені фольклористи нам трошки заздрять: це, кажуть, 
велика вдача, якщо люди і наспівують вам. Спершу треба 
познайомитися, а вже потім, за застіллям, і пісні записувати. 
Але зазвичай бабусі, дізнавшись, що ми приїхали на вело-
сипедах з Києва, кидають усе. Одного разу приїхали в село, 
а люди копали картоплю, тож довелося і нам взятися за 
лопати, щоб отримати пісні. Щоправда, копали недовго, 
бо скоро гостинні господарі покликали на обід.

g Фестиваль

Драйвом по традиціях

 Ярина, гурт «Фолькнери».

 Гурт «Efil's band». 

 «Fire Song».

За першими акордами впізнається славнозвісний хіт 
Майкла Джексона, під який він уперше пройшовся 
своєю «місячною доріжкою». Та замість звичного 
англомовного тексту, музиканти в ритм співають «Ти 
ж мене підманула». Так учасники гурту «Efil`s band» 
виконали «домашнє завдання» від організаторів фес-
тивалю каверів. кавер-версія – це переспів за своєю 
манерою відомого хіта. На концерті, який відзвучав у 
неділю, переспівували український фольклор. 
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