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g Реклама

g До уваги
Графік прийому виборців народним депутатом 
України Вячеславом Задорожним у січні 2013 року
21.01 (понеділок) –  10.00-13.00 – виконком Дзержинської районної у   
  місті ради (для виборців Дзержинського  
  і Саксаганського районів; пр. Миру, 42).
22.01 (вівторок) –  10.00-13.00 –   виконком Центрально-Міської   
  районної у місті ради (вул. Леніна, 27).
23.01 (середа) –  10.00-13.00 –  виконком Інгулецької районної у місті  
  ради (пр. 60-річчя СРСР, 1).

g Вітаємо!
У журналістів Дніпропетровщини – іменини
15 січня Дніпропетровська обласна організація 
Національної спілки журналістів України відзначає свій 
день народження. 

54 роки минуло відтоді, як 15 січня 
1959 року відбулась перша обласна 
конференція журналістів. Первинні 
журналістські осередки було ство-
рено у трьох обласних газетах: «Дне-
провская правда», «Зоря», «Молодий 
ленінець». У спілку згуртувались га-
зетярі Кривого Рогу, Дніпродзержин-
ська, Синельникового та П’ятихаток.

До Спілки журналістів тоді було 
прийнято 123 творчих працівники. 
Делегати конференції обговорили 
Статут і обрали бюро обласного 
відділення спілки та делегатів на І 

з’їзд журналістів. Першим головою 
бюро став головний редактор газе-
ти «Зоря» Петро Орлик.

Нині Дніпропетровська облас-
на організація НСЖУ є місцевим 
творчим осередком національної 
творчої спілки. Вона об’єднує про-
фесійних журналістів та інших 
творчих працівників ЗМІ, які фа-
хово займаються журналістикою 
та публіцистичною діяльністю. Ор-
ганізація координує діяльність 44 
первинних осередків області, до її 
лав входять 1165 членів НСЖУ.
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g Роковини

Життя як приклад
Цього понеділка минуло рів-
но двадцять років, як пішов з 
життя колишній керманич мі-
ста Григорій Гутовський, ім’я 
якого увіковічено в одній з 
криворізьких вулиць, у назві 
станції швидкісного трамваю 
та в іменній стипендії для 
найкращих студентів голов-
ного вишу регіону. 

Тим самим місто віддає данину 
пам’яті людині, яка зробила чимало 
корисного для всього Кривого Рогу 
загалом і кожного його мешканця зо-
крема.

– Мені не довелось особисто знати 
цю видатну людину, – говорить влади-
ка Єфрем. – Але добре знаю про його 
чималу працю на загальне благо, а до-
брі справи говорять самі за себе. Його 
діяльність – приклад служіння своєму 
місту, задля якого він не шкодував ані 
часу, ані зусиль, ані здоров’я, ані само-
го життя.

До чорно-мармурового пам’ятника 

лягли живі квіти, покладені рука-
ми міського голови Юрія Вілкула, 
його заступників, народних депутатів 
України, голів районних у місті рад, 
знаних у регіоні людей і просто не-
байдужих, які пришли віддати данину 
пам’яті цій непересічній особистості, 
яка залишила помітний слід у житті 
Кривого Рогу.

– 20 років поруч з нами уже не-

має Григорія Івановича, – зазначив 
Юрій Вілкул. – Але залишилось те, за-
ради чого він жив і за що він уболі-
вав, активно розвиваючи міську про-
мисловість та інфраструктуру. Ми це 
пам’ятаємо, ми це цінуємо й довіку бу-
демо вдячні Григорію Гутовському за 
все, чого вдалося досягти завдяки його 
зусиллям. Місто шанує й завжди шану-
ватиме тих, хто працює на його благо.

Едуард БІЛИК. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Дорогі земляки! Прийміть сердечні вітання  
з нагоди світлого і радісного свята –  

Богоявлення Господнього!
Кожен з нас зустрічає це велике християнське свято з благодатним від-

чуттям духовного очищення та радості. Велич цієї божественної події на-
дихає на праведні діла, нагадує нам про милосердя, справедливість, любов 
до ближнього.

На Дніпропетровщині зберігаються духовні традиції та відроджують-
ся релігійні пам’ятки. Ми плекаємо джерело нашої віри, поважаємо нашу 
тисячолітню християнську історію.

У цей радісний святковий день щиро бажаю вам щедрої Божої благодаті, 
духовної наснаги, міцності душевних та тілесних сил на довгі роки. Миру 
та злагоди у вашому житті!

З повагою
Віце-прем’єр-міністр України,  

голова Дніпропетровської обласної організації ПАРТІЇ РЕГІОНІВ  
Олександр ВІЛКУЛ.

Дорогі земляки! Сердечно вітаю вас із одним  
з найголовніших християнських свят –  

Водохрещенням Господнім!
У рік, коли все православне християнство відзначає 1025-річчя Хрещен-

ня Київської Русі, бажаю усім жителям Дніпропетровщини щирої віри, без-
межної надії й великої любові.

Хай благословить Господь наші з вами помисли й плани, спрямовані на 
добро та турботу про інших. Хай священна хрещенська вода очистить 
наші серця й душі. Добра, здоров’я й благополуччя кожній людині, кожній 
родині, усій нашій області й Україні!

З повагою
Голова Дніпропетровської обласної ради Євген УДОД.

Дорогі жителі Дніпропетровщини!  
Сердечно вітаю вас  

з великим християнським святом –  
Хрещенням Господнім!

Починаючи з часів Володимира-Хрестителя, кожно-
го року українці виходять до Дніпра, до річок та водойм, 
щоб очиститися святою водою та укріпити свої серця на 
шляху правди, віри та любові.

Свято Водохреща й первісна чистота хрещенської води 
із щирою молитвою та добрими вчинками дарують бла-
годать Господню і силу життя. Лише з Божою допомогою 
та з молитвою в серці здійснюються добрі справи, якими 
славиться наша Дніпропетровщина.

Міцного здоров’я та довголіття, душевного спокою та 
радості, добра та благополуччя!

З повагою
Голова облдержадміністрації  

Дмитро КОЛЄСНІКОВ.

Шановні криворіжці!  
Прийміть щирі вітання з нагоди  

Хрещення Господнього.
Це одне з найдавніших, найулюбленіших і шанованих свят. 

Воно символізує духовне очищення, віру в любов і добро.
 Нехай свято зігріває радісним теплом, а в кожній оселі 

панують радість і мир.
 Бажаю всім міцного здоров’я, щастя, родинного за-

тишку, надії й успіхів у всіх починаннях!
Криворізький міський голова  Юрій ВІЛКУЛ.

Шановні мешканці міста, 
працівники та ветерани КП «Кривбасводоканал»!

19 січня 2013 року КП «Кривбасводо-
канал» виповнюється 85 років. Підпри-
ємство створено для водопостачання 
та водовідведення міста Кривого Рогу 
та є частиною його інфраструктури, без 
якої місто не може розвиватися. Тому 
85-річчя підприємства – це свято для 
всіх мешканців міста. Ми працюємо 
для вас. Питна вода безперебійно над-
ходить до ваших осель, а відпрацьова-
ні стічні води відводяться на необхідну 
очистку, яка гарантує безпеку та захист 
довкілля.

Від невеличкого підприємства, що 
складалося з одного водопроводу, Во-
доканал за 85 років своєї діяльності пе-
ретворився на сучасне велике кому-
нальне підприємство України, яке ста-
більно працює, надійно забезпечує по-
слугами водопостачання та водовідве-
дення населення та підприємства міста, 
постійно розвивається, модернізуєть-
ся, втілює сучасні технології і енерго-
зберігаючі заходи.

На підприємстві працює висококва-
ліфікований кадровий склад, забез-

печується чітка виконавча дисциплі-
на всіх служб, цехів, бригад, відділів, 
структурних підрозділів. Ми зацікавле-
ні в залученні молодих спеціалістів та 
є базовим підприємством з підготовки 
спеціалістів водопровідно-каналізацій-
ного господарства.

В умовах браку коштів колектив Водо-
каналу намагається робити все можливе 
для забезпечення споживачів якісними 
послугами. Кожен мешканець міста вже 
усвідомив, що надійне водопостачання 
та водовідведення міста значною мірою 
залежить від них самих. Дякуємо всім за 
своєчасну сплату за послуги водопоста-
чання та водовідведення.

З нагоди 85-річчя створення КП 
«Кривбасводоканал» низький уклін ве-
теранам за багаторічну працю, відда-
ну рідному підприємству. Щиро вітаю 
всіх працівників підприємства та меш-
канців міста з цим святом, бажаю всім 
натхнення, здоров’я, щастя, родинного 
благополуччя, віри в майбутнє та щас-
ливої долі.

З повагою
Директор А.І. ГОНЧАРЕНКО.

g На контролі

Незаконні кіоски  
демонтуються

У місті триває робота з виявлення та демон-
тажу встановлених і працюючих з порушеннями 
тимчасових споруд торгівлі (так званих ларьків та 
кіосків). І маємо вже досить суттєвий результат.

За інформацією комісій, що працюють у ра-
йонах міста, виявлено 95 таких об’єктів. І вже 
демонтовано 69 із них. При цьому, переваж-
на більшість з останніх була демонтована сила-
ми самих власників (добровільно, відповідно 
до отриманих приписів). Таких об’єктів було 59. 
Решту 10 об’єктів демонтували, з дотриманням 
усіх норм законодавства, силами комунального 
підприємства «Парковка та реклама».

Робота з виявлення незаконно встановлених та 
працюючих з порушеннями діючих норм і правил 
об’єктів на території Кривого Рогу триває.

Підготував Володимир СКІДАНОВ. 
Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

g Вітанняg Новини країни та регіону
Александр Вилкул заставил 
Hyundai модернизировать 
электропоезда

Устранение неисправностей корейская компания про-
ведет за свой счет. В корейской компании Hyundai Rotem 
предоставили гарантии устранения неисправностей 
электропоездов за свой счет.

Об этом стало известно в ходе рабочего совещания вице-пре-
мьер-министра Украины Александра Вилкула с представителя-
ми корейской компании Hyundai, руководством Министерства 
инфраструктуры Украины и «Укрзалізниці».

Руководитель представительства Hyundai Rotem в Украине Юн-
сук Чой признал конструктивные просчеты, из-за которых в дека-
бре 2012 года возникли проблемы с электропоездами компании 
Hyundai, и сообщил, что компанией Hyundai разработаны средства 
модернизации для устранения недостатков в кратчайшие сроки 
собственными силами и за свой счет.

Призначено нового  
Голову Нацбанку України

11 січня Верховна Рада України затвердила кандидатуру 
Ігоря Соркіна на посаду Голови Національного банку Укра-
їни, запропоновану Президентом України Віктором Януко-
вичем, прийнявши відповідну постанову. 

Також Верховна Рада України проголосувала за звільнення Сер-
гія Арбузова з посади Голови Національного банку України у зв’язку 
з його призначенням Першим віце-прем’єр-міністром України.

Соркін Ігор Вячеславович
Народився 3 березня 1967 року в місті Донецьку. Має три вищі 
освіти. Заслужений економіст України.
У системі Національного банку працює близько 16 років. З 2001 
року – начальник відділу банківського нагляду Управління НБУ 
в Донецькій області.
В липні 2010 року призначений на посаду заступника Голови На-
ціонального банку України.
Одружений. Має сина.

Громадянам хочуть надати 
можливість безкоштовно  
здобувати другу вищу освіту

У парламенті запропонували внести зміни до ст. 4 Закону 
«Про вищу освіту» щодо можливості безкоштовно здобува-
ти другу вищу освіту.

Так, громадяни України зможуть отримати право безоплат-
но здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у 
державних та комунальних навчальних закладах, якщо за станом 
здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи поса-
дові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтвер-
джується висновками медико-соціальної експертної комісії.

Адміністративні послуги  
надаватимуться через Інтернет

Уряд своєю постановою від 3 січня затвердив Порядок 
ведення Єдиного державного порталу адміністративних 
послуг. Про це повідомляє прес-служба Державного агент-
ства з питань науки, інновацій та інформації.

Портал стане офіційним джерелом інформації про надання ад-
міністративних послуг та дасть змогу його користувачам заванта-
жувати і заповнювати в електронній формі заяви та інші докумен-
ти, необхідні для отримання адміністративних послуг. Заяви мож-
на буде подавати за допомогою сучасних засобів телекомунікацій-
ного зв’язку.

Портал міститиме інформацію про центри надання адміністра-
тивних послуг та адреси електронної пошти суб’єктів надання цих 
послуг, реєстр адміністративних послуг, реквізити нормативно-
правових актів з питань надання адміністративних послуг, елек-
тронні форми заяв та інших документів.

Набрав чинності Закон  
про держзамовлення  
в навчальних закладах

4 січня набув чинності закон, який визначає на законо-
давчому рівні порядок формування та розміщення дер-
жавного замовлення на підготовку фахівців, наукових, на-
уково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення ква-
ліфікації та перепідготовку кадрів.

Так, державне замовлення формуватиметься відповідним орга-
ном виконавчої влади за поданням Міносвіти та інших державних 
замовників з урахуванням середньострокового прогнозу потреби 
у фахівцях і робітничих кадрах на ринку праці та обсягів видатків 
державного бюджету на зазначені цілі.

Середньостроковий прогноз формуватимуть на підставі даних 
органів статистики з урахуванням пропозицій інших органів вико-
навчої влади, місцевих держадміністрацій, Академії наук, проф-
спілок та об’єднань роботодавців.

За матеріалами Інтернет-видань.

Подробиці

Вітання
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Тернівський район

Запрошуємо 
на Водохреще

У суботу, 19 січня, весь пра-
вославний світ відзначає свято 
Водохреще. На двох водоймах 
Тернівського району в цей день 
відбудеться урочисте освячен-
ня води. 

З 6ї години ранку можна буде 
освятити воду та й самому, за ба
жанням, прийняти Хрещенську ку
піль на ставку неподалік шахти ім. 
Леніна. А на ставку по вул. Марша
ка, що на Даманському, святкова 
відправа почнеться о 9й ранку.  

«Петровські 
інтелектуальні 
асамблеї»

Вони відбулися в Тернівській 
гімназії в рамках міського учнів-
ського конкурсу «Новорічний сер-
пантин».

Як відомо, асамблеї Петра І були 
пов’язані з проведенням численних 
реформ у галузі державного управ
ління, станової політики, судочинства, 
фінансів, промисловості і торгівлі, 
армії та флоту, культури тощо. Саме 
тому «Петровськими асамблеями» 
назвали гру в брейнринг тернівські 
гімназисти, бо вона вимагає всебіч
них знань, глибокої ерудиції в різних 
сферах суспільного життя. Уже бага
то років поспіль інтелектуали  Тер
нівської гімназії посідають перші та 
призові місця в міських конкурсах 
з брейнрингу. Тож, поділившись на 
6 команд, старшокласники гімназії 
провели цю захоплюючу інтелек
туальну гру. Їхніми тренерами були 
молоді вчителі Михайло Козаченко 
та Павло Середа. До журі входили де
путати міської та районної рад Сергій 
Смєлий, Наталія Шамрицька, Микола 
Самоткан. Упродовж гри кожна ко
манда представляла Петру І різнома
нітну інформацію про одну з європей
ських держав.   Приємно відзначити, 
що  серед заходів, представлених на 
міський конкурс «Новорічний серпан
тин»,  «Петровським інтелектуальним 
асамблеям» тернівських гімназистів  
присуджено І місце. 

Ще одну перемогу вони здобули 
нині на міському галузевому конкурсі  
відеороликів. Річ у тім, що впродовж 
багатьох років Тернівська гімназія 
підтримує партнерські зв’язки з дит
садком №218 для дітей з вадами зору. 
Тож свій ролик гімназисти зняли про 
малят, які сьогодні ще ходять до дит
садка, і про тих дітей, котрі вже на
вчаються в гімназії. Прикметно, що 
багато зусиль до створення ролика 
доклала Ольга Єгорова, член бать
ківського комітету гімназії.

Екологія – 
справа кожного

Підбито підсумки конкурсу 
дитячих екологічних проектів 
«Здорове середовище – справа 
кожного», що його проводило 
ПАТ «ПівнГЗК». На нього було 
подано 16 проектів. 

За рішенням журі 5 з них буде 
реалізовано в нинішньому році. Це 
проекти школярів КЗШ № 61, тер
нівських ліцею та гімназії, що ви
знані кращими  в номінації  «Чисте 
місто», а також проекти учнів КЗШ 
№№ 78 та 48, переможців номіна
ції «Екодім» та «Екоурок». Дитячі 
проекти пропонують очистити ста
вок на Даманському і створити на
вколо нього зону відпочинку, роз
бити сквер на Роковатій, створити 
ексклюзивні композиції  у дворах з 
підручних матеріалів, провести фа
культативний курс з екології в мо
лодших класах шкіл району. 

 Мотрона ПАНОВА.

g Новорічні підсумки

Гран-прі «Ялинки-2013» 
вирушив до Інгулецького району
Тамтешня новорічна красуня була визнана 
кращою з кращих.

Минув марафон новоріч-
но-різдвяних свят – пора 
веселощів, вітань та розваг. 
Тож у п’ятницю, напере-
додні Старого Нового року 
було нагороджено тих, хто 
за ці веселощі відповідав. 
У Палаці молоді і студен-
тів на фестивалі «Різдвяні 
зустрічі» у цей день зібра-
лися ті, хто влаштовував 
розваги для криворізької 
малечі, вигадував сценарії 
та оформлював ялинкові 

містечка святковими вог-
нями.

Підбито підсумки місь-
кого огляду-конкурсу но-
ворічних та Різдвяних свят 
у ялинкових містечках та 
закладах культури і мис-
тецтва, освіти та спорту. 
Перше місце в міському 
конкурсі «Ялинка-2013» 
посіли ДП «Овація» ПАТ 
«Центральний гірничо-
збагачувальний комбінат» 
та Палац культури ПАТ 

«Кривбасзалізрудком», що 
в Жовтневому районі. А от 
гран-прі конкурсу дістався 
інгульчанам – такі відзнаки 
отримали Палац культури і 
творчості ВАТ «Південний 
гірничо-збагачувальний 
комбінат» і  ДП «Овація» 
ПАТ «ЦГЗК» Палац культу-
ри  ПАТ «Інгулецький гір-
ничо-збагачувальний ком-
бінат». 

– Новорічні заходи, які 
відбувалися в різних за-
кладах нашого міста, були 
цікавими, різноманітни-
ми, неповторними. Усього 

ж у місті цього року ново-
річний настрій створюва-
ли 18 ялинкових містечок, 
– підсумувала Валентина 
Бєрлін, заступник місько-
го голови.

Відзначено також і ново-
річні новинки, які запропо-
нували городянам заклади 
культури. Зокрема, «Снігову 
королеву» у держцирку (ре-
жисер дійства – Зоя Кавац) 
та виставу з такою ж назвою 
в міському академічному 
театрі музично-пластичних 
мистецтв «Академія руху» 
(режисер вистави – Сергій 

Бєльський), спектакль «Це 
вам, друзі, Мадагаскар!» 
(режисер – Світлана Ми-
хайлова) від міського театру 
ляльок та чарівну «Книгу 
бажань» режисера Андрія 
Івасіха, прем’єра якої відбу-
лася на сцені Криворізького   
академічного міського теа-
тру драми   та   музичної   ко-
медії   ім. Тараса Шевченка, 
та інші. Усі їх творці отри-
мали пам’ятні подарунки та 
дипломи. А на додачу для 
організаторів новорічного 
настрою влаштували свят-
ковий концерт.

g Я так думаю

Обмовка про мову
Відгомін мовного питання, яке так гаряче обговорюва-
лося влітку, знову дістався до Кривого Рогу. Все це – у 
зв’язку з проектом рішення міської ради «Про заходи 
щодо виконання Закону України «Про засади державної 
мовної політики» на території Кривого Рогу». Розмови 
про нього точаться і в криворізьких вишах.

– Згідно з проектом рішення місь-
кої ради, ми повинні забезпечити 
спілкування з відвідувачами – гро-
мадянами, які звертаються із певни-
ми зверненнями, – мовою звернен-
ня, що надійшло до адміністратора, 
– говорить директор Криворізького 

коксохімічного технікуму Анатолій 
Моргун, тримаючи в руках доку-
мент. – У нашому технікумі всі за-
няття й позакласні заходи – у від-
повідності до Закону України «Про 
вищу освіту» – проводяться дер-
жавною мовою.

До адміністрації технікуму, за 
словами директора цього навчаль-
ного закладу, час від часу надхо-
дять письмові звернення, але всі 
вони – українською.

–  Наші студенти захищають ди-
пломи державною мовою і часом 
краще спілкуються нею, ніж деякі 
викладачі, – говорить він.

«ЧГ» вирішив зануритися в сту-
дентську атмосферу і дізнатися, як 
змінить життя, скажімо, пересічного 
криворізького студента це рішення.

Анна РОДІЧКІНА. Фото автора.

g Оголошення

Денис, пер-
шокурсник, 
Криворізький 
національний 
університет:

– Мені ніколи не 
доводилося зверта
тися до адміністра
ції якогось закладу, 
та ще й письмово… 
Якби усно треба 
було звернутися, 
то сказав би по
російськи, а якщо 
писати, то, мабуть, 
оформив би доку
менти українською. 
Державна мова 
ж… Лекції в нас 
читають і україн
ською, і російською 
мовами. Дивлячись 
який викладач. Та 
ніхто на це, здаєть
ся, уваги не звертає. 
Усі всіх розуміють.

Валентина Іванівна Про-
ценко, методист україн-
ської мови та літератури  
Криворізького коксохі-
мічного технікуму:

– Кожен з нас, звичайно, ви
бирає сам, але рішення обласної 
та міської рад щодо підтримки 
мовної політики в Україні – це 
важливий документ, про який 
ми повинні інформувати. На 
роботі мого закладу навряд чи 
це якось позначиться найближ
чим часом. Діти, які навчаються 
в нас, – це й українці, і росіяни, 
азербайджанці, вірмени, євреї… 
Вони прекрасно спілкуються, зна
ють українську. Моє особисте 
ставлення до цього таке: учитель 
повинен бути поза політикою. 
Оскільки я – українка, мені укра
їнська мова – найрідніша, най
краща, наймиліша. У мене серед 
друзів багато і грузинів, і вірмен, і 
молдаван. На наші стосунки мов
ний аспект ніяк не впливає.

Аліна, третьокурс-
ниця, механіко-
машинобудівний 
факультет:

– А англійською теж 
можна? Та ніяк це на сту
дентське життя не вплине. 
Ніколи за три роки навчан
ня у виші мені не доводи
лося звертатися до адміні
страції мого навчального 
закладу з офіційними запи
тами або чимось подібним. 
Ми все самі вирішуємо. Ну а 
якби всетаки довелося, то 
навіть і не подумала б звер
татись якоюсь іншою мо
вою, а не українською. Жи
вемо в Україні. Так повинно 
бути. Це моя рідна мова. 
З нами викладачі спілку
ються українською мовою, 
тож, я думаю, було б ціл
ком логічно оформлювати 
офіційний документ дер
жавною мовою.

Софія Каракай, друго-
курсниця, Криворізь-
кий національний 
університет:

–  Я – росіянка. Приїхала 
навчатися сюди з Півночі. 
Українську знаю, розумію. 
Уже півтора року слухаю лек
ції українською мовою, хоча 
спілкуюся російською. Було 
важко тільки перші півтора
два місяці, але мене поперед
жали, що так буде. Декілька 
разів доводилося звертатися в 
офіційному порядку до адмі
ністрації. Робила це, звичай
но, українською – допомага
ли. Потім, коли отримувала 
відповідь, окремі слова пе
рекладали, якщо були якісь 
складні й незрозумілі. Мені 
тут цікаво, переїхала сюди, 
бо тут мешкають мої родичі. 
Давно хотіла в Україні зали
шитись. Якщо і досі навчаю
ся тут, значить, усе в нормі.

Денис, пер- Валентина Іванівна Про- Софія Каракай, друго- Аліна, третьокурс-

Підприємство КП «Міжна-
родний аеропорт Кривий Ріг» 
має наміри отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих ре-
човин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами.

Підприємство відноситься до 
другої групи підприємств за сту-
пенем впливу об’єкта на забруд-
нення атмосферного повітря 
згідно з інструкцією про загальні 
вимоги до оформлення докумен-
тів, у яких обґрунтовуються об-
сяги викидів, для отримання до-
зволу на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами для 
підприємств, установ, організа-
цій та громадян-підприємців.

Підприємство спеціалізується 
з перевезень пасажирів  авіацій-
ним транспортом. Авіаційно-тех-
нічна база аеропорту призначе-
на для організації та проведення 
зльоту та посадки повітряних ко-
раблів різних типів.

Загальна кількість забрудню-
ючих речовин, що викидаються 
в атмосферне повітря підприєм-
ством, становить 10,53 т/рік.

Аналіз відповідності фактич-
них викидів забруднюючих ре-
човин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами до 
встановлених нормативів на ви-
киди показав, що фактичні вики-
ди забруднюючих речовин не пе-
ревищують величини нормативів 
граничнодопустимих викидів, 
тому заходи щодо скорочення 
викидів не пропонуються. 

Розроблені пропозиції щодо 
дозволених обсягів викидів за-
бруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря. Пропозиції щодо 
дозволених обсягів викидів за-
бруднюючих речовин надаються 
з урахуванням правил встанов-
лення нормативів граничнодо-
пустимих викидів відповідно до 
законодавства.

До викидів забруднюючих ре-
човин пропонуються умови, які 
встановлюються в дозволі.

Більш детально ознайомитися 
з інформацією для отримання до-
зволу на викиди від стаціонарних 
джерел КП «Міжнародний аеро-
порт Кривий Ріг» та подати свої 
зауваження та пропозиції можна 
до управління екологічної безпе-
ки Криворізького міськвиконко-
му, тел. 74-56-41.

Анна РОДІЧКІНА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА. 
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g Прес-конференція

Обізнаний – значить, захищений
Прес-конференція, яку провела для 
журналістів начальник відділу з пи-
тань захисту прав споживачів апарату 
міськради і виконкому Ніна Савенко, впри-
тул стосується кожного з нас. Адже так чи 
інакше ми щодня стаємо споживачами 
товарів і послуг.

Нині ми вже не штов-
хаємося в черзі ані за про-
дуктами харчування, ані 
за меблями чи побутовою 
технікою. Навпаки, на кож-
ному кроці нас з вами бук-
вально переслідує рекла-
ма, що закликає: придбай, 
купи, скуштуй, приміряй, 
скористайся. І не секрет, 
що ми часто ловимося на 
ці припрошування, хоча, 
буває, довго потім чухаємо 
потилицю. Через те, що або 
акційний продукт виявить-
ся давно простроченим, 
або якість промислових то-
варів, м’яко кажучи, невід-
повідна, або такий начебто 
вигідний кредит зненацька 
обернеться справжньою 
пасткою. І тоді ми шукаємо, 
хто б нам допоміг у цій, за 
свої кровні придбаній, біді.

Третина звернень –  
про якість

Протягом 2012 р. за від-
новленням споживацьких 
прав до відділу з питань 
захисту прав споживачів 
на особистий прийом звер-
нулося 925 криворіжців, 
письмово – 192, електро-
нною поштою – 24. Що-
дня на «гарячу» телефон-
ну лінію звертаються та 
отримують консультації з 
питань захисту прав спо-
живачів понад 15 осіб. За-
галом за рік вдалося по-
вернути споживачам за 
неякісні товари та послуги 
630 тис. грн. Аналіз звер-
нень показує, що 63% скарг 
стосуються якості непро-
довольчих товарів, 32% – 
якості надаваних послуг, 
4% – якості обслуговуван-
ня. 1% скарг припадає на 
продукти харчування, але, 
думаю, тільки тому, що 

господині просто викида-
ють неякісний харч. І все 
тут. Найбільше нарікань – 
на неякісне виготовлення 
та установку пластикових 
вікон, дверей, меблів чи 
повне невиконання індиві-
дуального замовлення.

 – На всі звернення гро-
мадян стараємося реагува-
ти оперативно, – говорить 
Ніна Савенко. – Здебіль-
шого, претензію вдається 
владнати безпосередньо в 
присутності скаржника, за 
винятком хіба що тих ви-
падків, коли неможливо 
одразу знайти виконавця 
неякісної послуги чи про-
давця. Однак мушу заува-
жити, що однією з причин 
виникнення скарг спожи-
вачів є недостатній рівень 
їхньої правової обізнанос-
ті, надмірна довірливість, 
неуважність при укладанні 
договорів з суб’єктами під-
приємницької діяльнос-
ті. Тож для попередження 
проблемних і конфліктних 
ситуацій між продавця-
ми (надавачами послуг) та 
споживачами і з метою роз-
ширення інформованості 
споживачів про їхні права 
та обов’язки спеціалісти 
відділу провели близько 
300 різноманітних заходів, 
у тому числі 58 інформа-
ційних зустрічей і навчань 
жителів міста за місцем 
їхньої роботи, 12 консуль-
тацій на міських ринках та 
30 інформаційних уроків у 
школах. Понад сотню ма-
теріалів розміщено на офі-
ційному веб-сайті викон-
кому Криворізької міської 
ради та на сайті міського 
ресурсного центру.

Спеціалісти відділу час-
то виступають по радіо та 

телебаченню, у друкованих 
ЗМІ. Вони роз’яснюють 
кри воріжцям, що Закон 
України «Про захист прав 
споживачів» дає значні ва-
желі для того, щоб справді 
убезпечитися від всіляких 
прикрих інцидентів при по-
купці товарів чи замовлен-
ні послуг. Однак він буде 
безсилий захистити права 
споживача, якщо той, при-
міром, купив промисловий 
товар чи продукти харчу-
вання в місцях стихійної 
торгівлі, у невстановленої 
особи, оскільки в таких 
торгівців відсутні будь-які 
документи на товар, вони 
не видають жодних розра-
хункових документів тощо.

Вимагайте чек
При купівлі товару прода-

вець обов’язково мусить ви-
дати покупцеві чек, який по-
винен містити інформацію 
про продавця, його адресу, 
дату покупки, її оплату за 
готівкові кошти. Деякі СПД, 
платники єдиного податку, 
видають розрахункові до-
кументи тільки на вимогу 
споживачів. Це неправиль-
но. Тому, коли вам не дали 
чек, наполегливо вимагай-
те це зробити. При купівлі, 
скажімо, побутової техніки 
треба брати чек і зберігати 
його протягом усього часу 
користування нею. Зазви-
чай же, чек бережуть тільки 
впродовж дії гарантійно-
го строку. Також вимагай-
те, аби у вашій присутності 
була перевірена комплекта-

ція техніки, її справність та 
вам показали, як нею корис-
туватися.

Обов’язково слід з’ясу-
вати інформацію про міс-
цезнаходження авторизо-
ваних сервісних центрів. 
Якщо вони знаходяться 
поза межами нашого міста, 
телевізор, холодильник чи 
будь-що інше краще купи-
ти в того продавця, який 
має сервісні центри в Кри-
вому Розі. При зверненні в 
сервісний центр споживач 
має чітко обговорити ро-
зумні строки виконання 
ремонтних робіт. У разі не-
виконання ремонту в обу-
мовлений договором строк, 
споживач має право заяви-
ти претензію і стягнути на 
свою користь неустойку в 
розмірі 1% від суми товару 
за кожен день зволікань.

На період ремонту про-
давець повинен надати в 
тимчасове користування 
споживачеві такий же то-
вар з обмінного фонду. 
Коли ж у магазині такого 
фонду немає, продавець 
має в якийсь інший спосіб 
компенсувати споживаче-
ві цю незручність. Якщо 
ж протягом гарантійного 
строку було виявлено іс-
тотні недоліки або вста-
новлено, що це є фальсифі-
кований товар, продавець 
має повернути споживаче-
ві кошти за нього в повно-
му обсязі. Споживач має 
право в 14-денний строк 
повернути без пояснень 
товар за умови, що той не 

був у користуванні, збере-
жено його товарний ви-
гляд і споживчі властивос-
ті, пломби, ярлики, а також 
розрахунковий документ.

Товари, що  
не обмінюються

Ніна Савенко звернула 
увагу й на те, що Поста-
новою Кабінету Міністрів 
України від 19 березня 1994 
р. №172 встановлено пере-
лік товарів, які не підляга-
ють обміну чи поверненню. 
Це, зокрема, лікарські пре-
парати та засоби, предмети 
сангігієни, продовольчі то-
вари, ювелірні вироби, ме-
тражні тканини, килими, 
дитячі товари і ще багато 
всякої всячини. Тож, купу-
ючи їх, будьте уважними. 
Роблячи будь-яку покупку 
чи замовляючи послугу, не 
соромтеся бути прискіпли-
вими, підкреслила вона, 
якщо не хочете вскочити в 
халепу та мати клопіт.

Особливо це стосується 
товарів, які споживачі бе-
руть у кредит. Дуже пильно 
слід перечитувати те, що 
написано крупним шриф-
том, але ще уважніше те, 
що написано дрібним. Бо 
саме там, як правило, і кри-
ється для споживача якась 
пастка. До відділу з питань 
захисту прав споживачів 
нерідко звертаються люди, 
які недогледіли щось у до-
говорі і далі змушені були 
платити набагато більше, 
аніж коштував товар. На 
жаль, таким скаржникам 
не завжди вдається допо-
могти, адже, як кажуть, що 
написано, чи, точніше, під-
писано, пером, те…

Ніна Савенко відповіла 
на запитання журналістів.

Висновок, який я осо-
бисто зробила після цієї 
вельми повчальної прес-
конференції: знання ніколи 
не бувають зайвими, а тим 
більше знання, які захища-
ють наші права. Адже обізна-
ний – значить, захищений.

__________________________________________________________________________ Мотрона ПАНОВА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

Компетентно

Задіяна сповна  
дитяча спортшкола

У цю зимову пору сповна за-
діяні спортспоруди Жовтнево-
го району – дитячо-юнацькі 
спорт школи, спортклуби, секції, 
функціонують басейни.

Та, очевидно, наймасовішими 
серед дітвори та юні в останній час 
стали змагання з міні-футболу в 
двох спортзалах ДЮСШ №4, де зараз 
новий енергійний керівник Руслан 
Кантур. Нещодавно тут проводився 
турнір серед криворізьких команд 
вищої ліги Асоціації з міні-футболу, 
а зовсім днями на гарному органі-
заційному рівні відбулись змагання 
юних футболістів пам’яті тренера 
Павла Дудника. На матчі прийшло 
чимало симпатиків шкіряного м’яча, 
ну а організатори турніру та господа-
рі цієї спортспоруди зробили все, щоб 
і учасники змагань, і запрошені гості 
почувалися по-домашньому.

Завершила кар’єру 
«спартанка»

Завершила свою гандбольну 
кар’єру провідна спортсменка 
криворізької «Спарти» Вікторія 
Цибуленко, триразова чемпіон-
ка України. 

Починаючи з 2004 року, вона, 
майстер спорту, була одним із лі-
дерів нашої команди, що тричі ста-
вала чемпіоном країни з жіночого 
гандболу в національній суперлізі. 
Вікторія успішно грала в збірній 
України в багатьох відповідаль-
них матчах міжнародного рівня. 
Для всіх гандболісток вона стала 
взірцем, і особливо для молодих 
нинішніх гандболісток «Спарти», ко-
трим у майбутньому примножувати 
славу криворізького клубу.

Щирі, теплі поздоровлення Вік-
торія Цибуленко почула від свого 
рідного спортивного колективу, 
тренерів, спеціалістів у ДЮСШ №4 
після завершення матчу суперліги 
«Спарта» – «Реал» (Миколаїв). Їй 
було вручено цінний приз.

Саксагань –  
улюблена водойма 
рибалок

У морозні дні чимало рибалок 
Жовтневого району ( і не тільки) 
проводять своє дозвілля на за-
мерзлій річці Саксагань непода-
лік 5-го мікрорайону Зарічний.

Ось і минулої неділі любителів 
зимового хобі було більше сотні. 
Вночі під Старий Новий рік вдарив 
морозець, і товщина льоду стала не 
менше 5-8 сантиметрів. А рибалки, 
як відомо, – народ легкий на під-
йом. Усі снасті в руки і вперед! 

– Я влітку тут ловлю окунців та 
карасиків руками, – посміхається 
молодий рибалка Володимир Дідух 
з 44-го кварталу. – Тому й зараз, коли 
все покрите льодом, хочу тут пориба-
лити. Коли треба зігрітися, відкриваю 
термос із гарячою міцною кавою. Ми-
нулого разу з десяток окунців зловив 
із двох лунок. Дружина вдома звари-
ла смачну юшку. Запрошував її піти 
на річку разом, але в неї не вийшло. 
Зараз ось впіймав з півтора десятка 
окунців, та хочеться зловити ляща або 
навіть щуку! Щоб під Старий Новий рік 
загадати бажання. Та коли серйозно, 
то це не головне. Сюди я, як, зрештою, 
й інші любителі-рибалки, приходжу 
подихати свіжим повітрям, почути, 
як шумить узимку очерет. Це так здо-
рово – злитись із зимовою природою! 
А прогулянка по товстому шару льоду 
ще й додає бадьорості. Єдине – це те, 
що треба теп ло вдягатись і, звичайно, 
взуватись. 

Віталій ТКАЧУК.

g Законно
Мінімальна допомога по безробіттю 
зросла на 10 грн.

ФСС на випадок безробіття збільшив з 1 січня мінімальний 
розмір допомоги по безробіттю на підставі середньої зар-
плати (згідно з ч. 1 ст. 23 Закону про страхування на випадок 
безробіття) зі 872 грн. до 882 грн. Розмір допомоги на підставі 
прожиткового мінімуму (згідно з ч. 2 і 4 ст. 23 і ч. 1 ст. 33 За-
кону про страхування на випадок безробіття) залишився ко-
лишнім – 544 грн.

Встановлено, що такі розміри будуть діяти до 31.03.2013 р.

Закон про зайнятість набув чинності
З 1 січня набув чинності Закон «Про зайнятість населення» 

від 5 липня 2012 року №5067-VI, яким передбачено надання 
роботодавцям пільг зі сплати ЄСВ при створенні нових робо-
чих місць із зарплатою не нижче трьох мінімальних, наданні 
молоді першого робочого місця, а також працевлаштуванні 
осіб у віці від 50 років.

Також Законом передбачено:
 – обов’язкове працевлаштування безробітних роботодав-

цями, які виконуватимуть інфраструктурні проекти за раху-
нок бюджету;

 – зарахування 100% ПДФО до місцевих бюджетів;
 – надання особам старше 45 років права на одноразове 

отримання «ваучера» на професійне навчання; відкриття 

трудових книжок для студентів, які проходять стажування 
(роботодавці зможуть брати молодих фахівців на стажування 
терміном до шести місяців, яке не передбачає оплату, але із 
записом у трудовій книжці);

 – зміну механізму навчання безробітних тощо.

Батьку, який виховав п’ятьох дітей, 
хочуть призначити пенсію

Кабінет Міністрів підготував проект про призначення 
пенсії батькам, які виховали 5 і більше дітей, що передбачає 
зміни до ст. 1 Закону «Про пенсії за особливі заслуги перед 
Україною».

Чинним законодавством передбачено право на пенсію 
за особливі заслуги перед Україною лише матерям, які на-
родили п’ятьох і більше дітей та виховали їх до шестиріч-
ного віку. Законопроектом пропонується поширити право 
на пенсію за особливі заслуги перед Україною також і на 
батька, який у разі смерті матері дітей або позбавлення її 
батьківських прав виховував п’ятьох або більше дітей до 
шестирічного віку.

Нагадаємо, відповідно до Закону «Про загаль нообов’язкове 
державне пенсійне страхування» жінки, які народили п’ятьох 
або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, мають 
право на призначення дострокової пенсії. Крім того, за ви-
бором матері або в разі її відсутності, така дострокова пенсія 
може бути призначена батькові.

Встановлено  
розмір допомоги  
з часткового 
 безробіття

Фонд загально обов’яз кового 
державного соціального стра-
хування на випадок безробіття 
встановив допомогу з частко-
вого безробіття відповідно до 
статті 47 Закону України «Про 
зайнятість населення». За кож-
ну годину, на яку працівнику 
була скорочена передбачена 
законодавством тривалість 
робочого часу, розмір допомо-
ги обчислюється з розрахунку 
2/3 тарифної ставки (окладу), 
встановленої працівникові 
відповідного розряду. Розмір 
допомоги з часткового безро-
біття не може перевищувати 
прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, встановле-
ного законом.

Підготовлено за матеріалами Урядового порталу.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Саксаганський р-н

Найкраще 
новорічне 
оформлення

За нашими багаторічними, 
неупередженими журналіст-
ськими спостереженнями, пра-
цівники станції «Зарічна» кому-
нального підприємства «Швид-
кісний трамвай» і цього року 
зробили найкраще новорічне 
оформлення станції.

Уже в холі тут піднімають свят-
ковий настрій пасажирам прикра-
шені новорічні ялинки, сріблястий 
серпантин на стінах, «засніжені», у 
гірляндах куточки.

– Серед 11 станцій своїм яскра-
вим новорічним оформленням 
«Зарічна» справді виділяється в 
кращий бік, – говорить голова 
проф кому КП «Швидкісний трам-
вай» Наталя Клочко. – І що цікаво, 
багато красивих іграшок наші ді-
вчата зробили своїми руками. Я по-
дякувала за таку ініціативність їм і 
недавно призначеному їхньому ке-
рівнику Наталії Донченко, побажа-
ла нових творчих знахідок.

Театр розвиває 
бардівську пісню

Президент Криворізького клу-
бу-театру авторської пісні Надія 
Косяк переповнена цікавими 
творчими планами на 2013 рік. 

Уже найближчим часом у Палаці 
культури імені Артема відбудуться 
звіти-концерти самобутніх поетів-
співаків В’ячеслава Малиша, Окса-
ни Зорі, Олени Зелінської та ори-
гінального сімейного дуету Лілії і 
Сергія Панасенків.

– А ще ми в цьому році запо-
чатковуємо фестиваль патріотич-
ної авторської пісні «Барди Рудани 
– 2013», – розповідає Надія Косяк.

Про те, що клуб став справжнім 
осередком культури Кривого Рогу, 
говорять імена тих, хто вже провів 
у ньому теплі творчі вечори: Лео-
нід Талалайченко, Олег Кар’єв, Емі-
лія Мельник, Олександр Бах, Юрій 
Ващенко, Федір Попов, Олександр 
і Ольга Данилови, бард із Сумщини 
Володимир Щеглов, Олександр Ла-
зарєв-Криворізький, Надія Косяк, 
Валентина Кондратенко-Процун.

Особливо вразив своїм виступом 
гість із Дніпродзержинська Сергій 
Зубасич. Це був швидше не кон-
церт, а яскравий спалах. 

Повідомляємо, що 26 січня о 
15.00 у Палаці культури імені Арте-
ма відбудеться творчий вечір тала-
новитого криворізького барда, пе-
реможця багатьох конкурсів Генна-
дія Гребенюка. Вхід вільний.

Конкурс філологів
Восьмий рік поспіль на базі 

спеціалізованої школи І-ІІІ сту-
пенів № 118 проходитиме місь-
кий інтелектуальний конкурс-
захист науково-дослідницьких 
робіт «Юний філолог». 

Метою його проведення є за-
лучення лінгвістично обдарова-
них учнів до процесу самопізнан-
ня, самовдосконалення, самовиз-
начення, удосконалення навичок 
пошукової, творчої та науково-до-
слідницької діяльності. Традиційно 
змагання проходитиме у два етапи: 
заочний і власне захист учнівських 
науково-дослідницьких робіт, який 
цього року відбудеться 18 січня. На 
участь у конкурсі подано 70 робіт 
учнів 9-11 класів шкіл міста.

Захист буде відбуватися у п’яти 
секціях, до роботи яких залучено 
викладачів української мови та лі-
тератури Криворізького педагогіч-
ного інституту ДВНЗ «КНУ».

Пряма лінія «ЧГ»

Заступник голови Спілки бджолярів Криворіжжя «Травневий мед» Олександр Карауш:

«Продукти бджільництва –  
найголовніша аптека для людини»
Спілкування читачів «Червоного гірника» 
з мудрими пасічниками – головою осеред-
ку бджолярів Софіївського району, членом 
Гільдії медоварів України, Криворізької 
гільдії бджолярів Борисом Горбом, професій-
ним апітерапевтом, заступником голови 
Спілки бджолярів Криворіжжя «Травневий 
мед» Олександром Караушем, членом цієї 
спілки Сергієм Сабовим виявилося несказан-
но теплим та надзвичайно корисним. І так 
захопило гостей редакції, що вони понад дві 
години відповідали на запитання городян. 
Це й зрозуміло, адже продукти бджільництва 
недарма називають найголовнішою аптекою 
для людини, яку відкрив сам Господь.

– Алло! Це справ-
жні пасічники? – те-

лефонує мешканка Тер-
нівського району Людмила Сте-
панівна Самусь.

– Так. Вас слухає Сергій Івано-
вич Сабов, бджоляр з 25-річним 
стажем.

– Сергію Івановичу, вам на очі 
часто потрапляв фальсифіко-
ваний мед?

– З явною фальсифікацією мед 
за роки й роки пасічництва мені 
не траплявся. А от недозрілий мед 
– так. Тут справа ось у чому: є па-
січники надто метушливі, котрі 
поспішають відкачати мед незрі-
лий, тобто незапечатаний. Саме 
в такому меді – великий відсоток 
вологи. А раз так, то він і не збе-
рігається тривалий час. І цей мед 
з великою натяжкою можна вва-
жати неякісним. Та щоб не потра-
пити в халепу, раджу вам купува-
ти мед безпосередньо на пасіці у 
бджолярів. 

– А як ви оцінюєте мед, який 
уже восени кристалізується?

–  Людмило Степанівно, прак-
тично весь мед кристалізуєть-
ся через деякий час після відка-
чування, але й у такому стані він 
якісний за всіма показниками. Не 
кристалізується хіба що мед з бі-
лої акації протягом року. Він за-
лишається в рідкому стані, але 
це – через його хімічний склад. В 
ньому відсоток глюкози малий, а 
фруктози – великий.

Борис Горб:
– Цікавий факт: весняний кві-

тучий яблунево-грушевий сад дає 
з гектара 20-30 кілограмів цілю-
щого нектару, а гектар акації – до 
1 тонни!

– Хто з присутніх 
у редакції на «пря-

мій лінії» підкаже, як при-
лучитися до професії пасічника? 
– запитує студент КНУ Артем 
Клинецький.

Сергій Сабов:
– Спочатку підготуйтесь теоре-

тично – почитайте спеціальну лі-
тературу, а вже потім зверніться 
до будь-якого досвідченого бджо-
ляра, котрий, я переконаний, вам 
залюбки допоможе. Щоправда, 
спочатку він, швидше всього, за-
пропонує біля нього на пасіці се-
зон попрацювати у підручних. Я 
таку школу проходив. До речі, мо-
жете і до мене звернутися. Може 
таке трапитися, що ви так захопи-
тесь пасікою, як мій дядько. Якось 
він сказав: «Від алкоголю лікують, 
а від бджіл – ні! Це така «хворо-

ба», що на все життя». Словом, 
якщо маєте велике бажання спро-
бувати себе у бджільництві, теле-
фонуйте мені за таким номером: 
067-30665-36.

– Доброго дня! Я 
пенсіонер, Денис Кін-

дратович Квітка. Був 
улітку на фестивалі меду. Ску-
пився. Свято дуже сподобалося. 
А якої думки про цей захід знаме-
нитий пасічник Олександр Кара-
уш, у котрого я полежав у ліку-
вальному вулику, і потім це оці-
нила навіть моя дружина?

Олександр Карауш:
– На мою думку, другий Криво-

різький фестиваль меду пройшов 
дуже добре. Принаймні, краще, 
ніж у тому ж Дніпропетровську 
та інших обласних центрах Украї-
ни, де я був. У міському святі меду 
взяли участь аж 36 пасічників, 
було чимало сортів меду, медо-
вухи та інших продуктів бджіль-
ництва. Я вже не говорю про над-
звичайно цікаву концертну про-
граму, різноманіття виставок на 
«Алеї майстрів».

– Тоді розвивайте і вдоскона-
люйте для людей цей фестиваль!

– Обов’язково! Поки будемо 
живі та здорові – проводитимемо 
медовий фестиваль, започаткова-
ний шановною газетою «Черво-
ний гірник» та головним органі-
затором Миколою Крамаренком, 
не при ньому буде сказано, ко-
трий акцентує увагу не на гонит-
ві за тим, аби продати побільше 
меду, а на тому, щоб ми передусім 
дарували людям свято, яке триває 
два дні, причому один із них спів-
падає з Днем пасічника. Допові-
даю вам уже зараз, що на 3 фести-
валь ми запрошуємо і пасічників 
з сусідніх країн.

– Скажіть, де знаходиться 
офіс Спілки бджолярів Криво-
ріжжя «Травневий мед»?

– У Центрально-Міському ра-
йоні. Телефонуйте мені за номе-
ром: 067-584-69-14 – і домовимо-
ся про зустріч.

– А як до вас добиратися, щоб 
ще полежати в лікувальному ву-
лику?

– Телефонуйте, я все розповім. 
Але вже зараз скажу, що вони зна-
ходяться за 40 кілометрів від Кри-
вого Рогу в екологічно чистій зоні. 
До речі, трьома нашими лікуваль-
ними вуликами цього літа скорис-
таються й курортники Алупки. З 
адміністрацією готелю «Форест» 
ми уклали договір і будемо там 
оздоровлювати людей.

– Алло! Я – Кате-
рина Марченко з 

Дов гинцівського району. 
До землі хочу вклонитися пасіч-
нику Олександру Караушу, за ре-
комендаціями якого продуктами 
бджільництва вилікувався від 
оперізуючого лишаю мій чоловік.

– Катерино Петрівно, я, звичай-
но ж, пригадую зустріч з вашим 
чоловіком. Радий, що він тепер 
здоровий.

Олександр кладе слухавку і 
звертається вже до нас, журна-
лістів «Червоного гірника» і ТРК 
«Рудана»: «Хочу вам сказати, що 
продукти бджільництва, власне, 
не лікують хвороби. Вони зміц-
нюють імунну систему людсько-
го організму. І от коли в тілі лю-
дини з’являються потужні захис-
ні сили, хвороба відступає.

– Підкажіть, в які 
години доби найко-

рисніше вживати мед та 
інші продукти бджільництва? – 
цікавиться читач Дмитро.

– Я особисто рекомендую кож-
ного ранку натщесерце приймати 
по чайній ложці меду. Ліпше всьо-
го він засвоюється з пергою та 
квітковим пилком, плюс скибоч-
кою лимона. Мед, доданий до мо-
лочних супів з локшини, рисової, 
манної, пшеничної, вівсяної, пер-
лової, гречаної, пшоняної та ін-
ших круп, значно покращує їхні 
смакові якості, підвищує калорій-
ність, сприяє кращому засвоєнню 
їх організмом.

Авіценна говорив: «Якщо хочеш 
зберегти молодість – обов’язково 
їж мед».

– А що ви нам роз-
кажете, шановні па-

січники, про питні меди? 
– запитує Іван Григорович Гу-
дожник, житель Інгульця.

Борис Горб:
– Медоваріння інтенсивно роз-

вивається в роки, коли бджілки-
трудівниці носять у вулики дуже 
багато меду. З історії знаю, що та-
кими були 20-ті й 30-ті роки ми-
нулого століття. 2012-й і попере-
дні роки теж були такими. Украї-
на, щоб ви знали, сьогодні виро-
бляє близько 75 тисяч тонн меду 
в рік. Якщо взяти навіть у вагон-
них нормах, то виходить надзви-
чайно багато...

Щодо користі питних медів, то 
вони не лише приємні на смак, а 
й цілющі. Медовуха не поступа-
ється якістю найдорожчим ви-
ноградним винам. Її треба пити 
лише під час вживання страви і не 

поспішаючи, у великі свята, бо це 
благородний напій.

– Багато говорять 
нині про неймовірно 

цілющі властивості ма-
точного молочка. Це справді так? 
– допитується ще одна наша чи-
тачка, Емілія Гольштейн.

– Так. Це довела і Японія. Там-
тешні вчені свідчать, що маточне 
молочко діє на клітинному рівні, 
благотворно впливаючи на люд-
ський організм і навіть омолоджу-
ючи його. Японці – найбільший у 
світі виробник маточного молоч-
ка. Його вживає малеча в дитячих 
садках, не кажучи вже про літніх 
людей. Саме тому тривалість жит-
тя в Японії знаєте скільки років? 
Близько 90! І вони вважають, що 
це заслуга маточного молочка. 

Добре, що і в Україні з’являється 
інтерес до маточного молочка. 

– Шановні пасіч-
ники, у Кривому Розі, 

на серпневому фестивалі, 
я купила аж три банки чудово-
го запашного меду в різних бджо-
лярів – для себе і для невісток, 
але, на жаль, не поцікавилася, як 
фасувати цілющий продукт і в 
якому посуді його зберігати, – го-
ворить Василина Купріянівна з 
Карнаватки.

Сергій Сабов:
– Розфасовувати мед рекомен-

дую в невеликі, бажано темні 
скляні банки. Чому темні? Тому 
що зберігання цього продукту на-
віть протягом доби на світлі при-
зводить до зникнення в ньому 
протимікробного білкового фер-
менту. Проміння сонця взагалі не 
повинні потрапляти на мед.

Ворогом меду є і кисень. Наш 
знаменитий на весь світ україн-
ський пасічник дід Василь Солом-
ка вважає, що кристалізація меду, 
цього живого організму, є реак-
цією саме на кисень. І тому ліп-
ше всього використовувати кри-
шечки-закрутки, при цьому тара 
має бути заповнена на 95 відсо-
тків. Принагідно підкажу вам, Ва-
силино Купріянівно, де потрібно 
зберігати мед та продукти бджіль-
ництва. Виберіть приміщення, де 
температура повітря не опускаєть-
ся нижче +4 градуси і не підвищу-
ється більше +10 градусів. І, наре-
шті, ні в якому разі не потрібно ро-
зігрівати загуслий мед. Той же дід 
Василь виступив з ініціативою піс-
ля 30 вересня заборонити на рин-
ках продаж розігрітого (рідкого) 
меду. Або продавати його за ниж-
чою ціною – як мед 3 сорту.

Сторінку підготував Микола КРАМАРЕНКО, організатор ІІІ фестивалю меду, який відбудеться в серпні ц. р. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.
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Лише у східних слов’ян існує така парадоксальна дата, як 
Старий Новий рік. В ознаменування одвічного самобутнього 
свята, 12 січня в нічному клубі «Олімп» молодіжне крило 
Партії регіонів влаштувало для соціально дієвої криворізької 
молоді, яка вже понад п’ять років гуртується під егідою не-
формального об’єднання «Студентська республіка», колорит-
ну конкурсно-розважальну програму «Зимова сесія».

Вісім команд, переважно з вищих навчальних закладів, 
прокричали бадьорі візитівки. Заступник голови міської ор-
ганізації Партії регіонів Олег Жицький, відкриваючи зустріч 
та представляючи журі, підмітив: у «Студентській республіці» 
змінюються місця проведення, учасники, але тільки не орга-
нізатори, захід незмінно проводять криворізькі «регіонали» 
під особистою опікою Олександра Вілкула – яку б високу дер-
жавну посаду він не обіймав.

Того ж дня голова міської організації Партії регіонів, народ-
ний депутат України Костянтин Павлов відзначав 

день народження, молодь з превеликим задово-
ленням скористалась можливістю бурх-

ливо привітати іменинника, який 
перебуває в столиці, по прямо-

му відеозв’язку. У свою чергу, 
народний обранець також 
відповів сюрпризом – при-
сутні отримали елегантні 
сувеніри із логотипами «Сту-
дентської республіки».

Дійство розпочалось із 
авторських колядок. Педа-
гогічний інститут під сучасні 
естрадні мотиви радикально 
«римейкував» стародавні 
ритми. Учасникам гурту з еко-
номічного інституту довелося 
складати «Зимову сесію» най-
важче, бо вони того дня саме 
складали справжній відпо-
відальний іспит, однак із зав-
данням для дозвілля також 
упорались дотепно й непере-
січно. Гості з Інституту підпри-
ємництва «Стратегія» безапеляційно заявили міжнародну 
претензію: делегати від Росії на минулорічному «Євробачен-
ні» – самозванці, які вкрали чужу назву, бо найсправжнісінькі 
«Уранівські бабці» проживають лише там, де дійсно добува-
ють стратегічну сировину, тобто в Жовтих Водах.

У перервах між творчими битвами по залу бродили рядже-
ні «циганки», за ворожбу просили позолотити ручку спеціаль-
но випущеною для того вечора валютою – «дєньгою». По-
важна колегія арбітрів жартувала не менше за студентів, але 
судила справедливо. За підсумками всіх змагань на дотеп-
ність та комедіантство лідерське місце посіли жовтоводські 
оригінали, за ними опинилась команда «А ось і ми!» Одеської 
юридичної академії, далі – «Село Диканька» КНУ.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Довгинцівський р-н Журналіст – не професія, а звання

Нещодавно в ЦДЮТ «Гармонія» 
Довгинцівського району відбулися 
традиційні «Різдвяні зустрічі у колі 
журналістів», у яких взяли участь кращі 
юні кореспонденти шкільних прес-
центрів, переможці міського, обласних та 
всеукраїнських творчих конкурсів. 

Журналістика завжди 
приваблювала небайдужих 
до всього, що відбувається 
навколо, молодих людей. 
А нині її можливості стали 
набагато більшими завдя-
ки тому, що до традиційних 
преси, радіо, телебачення 
долучаються ще й електро-
нні засоби масової інфор-
мації, які дають змогу за-
войовувати свою аудиторію 
по всьому світу.

Десятий рік поспіль у 
нашому місті відбуваєть-
ся міський конкурс юних 
журналістів «Рух і час», 
який дає шанс кожному 
з них випробувати свій 
творчий хист. Ті, хто бага-
то років життя віддав жур-
налістиці, вважають, що це 
вже й не професія, а почес-
не звання, присвоєне тобі 
суспільством. Адже саме 
журналісти створюють 
суспільну думку, стоять на 
варті громадянських прав і 
свобод. Сьогодні в Криво-
му Розі діють 79 дитячих 
прес-центрів, у яких ро-
блять перші кроки до піз-
нання професії, пробують 
свої творчі сили в царині 
журналістики понад 600 ді-
тей та підлітків. Звичайно, 
не всі з них, як випускники 
2012 року Анна Спиридо-
нова, Катерина Мельнико-
ва, Ліна Шевченко, Євген 

Горбунов, Сергій Маніфа-
сов, Яна Платана, Єлизаве-
та Проц, Катерина Борисе-
вич, Руслана Філінова, Юлія 
Ломанова, Анастасія Мака-
ренко, Андрій Ільченко, 
Андрій Кот, Наталія Байрак 
та Юлія Складанюк, які ста-
ли студентами факультетів 
журналістики українських 
вишів, оберуть журналісти-
ку професією свого життя. 
Однак набутий у шкільні 
роки досвід з безлічі фактів 
виокремити той один, єди-
ний, головний, уміння спіл-
куватися з незнайомими 
людьми, навичка швидко 
орієнтуватися в різних си-
туаціях, професійно нала-

штовуватися на потрібний 
робочий ритм, безумовно, 
стануть у пригоді в будь-
якій обраній ними профе-
сії. Утім, як зауважувало-
ся на нинішніх «Різдвяних 
зустрічах», близько 20 ни-
нішніх вихованців дитячих 
прес-центрів також збира-
ються в майбутньому при-
святити себе журналістиці.

Скажімо, десятикласник 
гімназії № 127, а за суміс-

ництвом – головний ре-
дактор газети «Світанок» 
цього навчального закладу 
Олександр Парлатов мріє в 
майбутньому стати медій-
ником, займатися, зокрема, 
журналістськими розсліду-
ваннями. Утім, хлопця ва-
бить і репортерська робота 
– він хотів би в майбутньо-
му розповідати про авто-
гонки, ралі, про всі новин-

ки у світі автомобілів тощо. 
А поки очолюваний ним 
прес-центр зосереджує ува-
гу на висвітленні життя су-
часної молоді, молодіжних 
субкультур, запровадив ру-
брику «Знайомі незнайом-
ці», в якій розповідає про 
тих людей, з якими школярі 
зустрічаються щодня, але 
мало що про них насправді 
знають.

– Наш шкільний прес-

центр «Світанок» є учас-
ником багатьох жур-
налістських конкурсів, 
– розповідає Олександр 
Парлатов. – Зокрема, ми 
посіли І місце в номіна-
ції «Інтернет – Всесвітня 
мережа» національного 
конкурсу шкільних газет, 
що проходив у квітні ми-
нулого року в Миколаєві. 
Журналістів нашого прес-
центру помічають і вищі 
навчальні заклади. Так, ми 
отримали запрошення від 
Острозького національно-
го університету стати слу-
хачами школи універсаль-
ної журналістики. Наші 
юні кореспонденти були 
серед переможців облас-
ного конкурсу з Інтернет-
верстки та макетування. 
Відзначені ми й на недав-
ньому міському конкурсі 
«Рух і час», завдяки чому, 
власне, й стали учасника-
ми сьогоднішніх «Різдвя-
них зустрічей у колі жур-
налістів».

Вихованка ЦДЮТ «Гар-
монія», яка веде «Руданоч-

ку» на ТРК «Рудана», Катя 
Нацентова була названа 
кращою радіоведучою ди-
тячих передач України в 
національному конкурсі 
«Срібне джерельце». Ді-
вчинка взагалі-то мріє про 
акторську кар’єру, але не 
виключає й роботу в радіо-
ефірі. Зараз же вони разом 
з Єгором Моряковим, та-
кож вихованцем «Гармонії», 
були чудесними ведучи-
ми «Різдвяних зустрічей у 
колі журналістів». На святі 
кожна з семи журналіст-
ських команд представляла 
свій район: «Акули пера» з 
КЗШ №26 – Дзержинський, 
«Шкільний вісник» з КЗШ 
№130 – Довгинцівський, 
«71-й кілометр» з КСШ №71 
– Жовтневий, «Світанок» 
(гімназія №127) – Інгулець-
кий, «Експерт» (КЗШ №119) 
– Саксаганський, «Погляд» 
(КЗШ №116) – Тернівський 
та «Ліцейський вісник» – 
Центрально-Міський. Юні 
журналісти також пре-
зентували творчі візитні 
картки своїх прес-центрів, 
дружньо змагалися у воло-
дінні словом як головним 
професійним інструмен-
том, в умінні гідно подати 
задану тему оперативно.

Традиційно «Різдвяні 
зустрічі» завершилися на-
городженням переможців 
міського конкурсу «Рух і 
час». Прес-центри та їхні 
керівники-педагоги були 
відзначені грамотами місь-
кого управління освіти та 
науки. А від Діда Мороза – 
усім солодкі призи.

g «Студентська республіка»
Мотрона ПАНОВА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

«Зимову сесію» склали дотепно

Як засвідчив фестиваль дитячих прес-центрів «Рух і 
час», що відбувався з 20 листопада по 10 грудня мину-
лого року, до цієї професії в нашому місті долучилися 
понад 600 дітей і підлітків. У конкурсі ж взяли участь 
кращі юні кореспонденти з 79 шкільних прес-центрів.

Олег Жицький  
вітає учасників.

Партнерство  
заради бізнесу

Упродовж минулого року 
працювала районна галузева 
рада підприємців, робота якої 
була направлена на ефектив-
не запровадження прозорого 
механізму взаємодії органів 
місцевого самоврядування 
та суб’єктів господарювання, 
впровадження засад партнер-
ства, спільного розгляду про-
позицій щодо перегляду нор-
мативно-правових актів у 
сфері підприємництва і ство-
рення сприятливого середо-
вища для розвитку малого та 
середнього бізнесу. 

Протягом 2012 року члени ра-
йонної галузевої ради брали участь 
у публічних слуханнях, організова-
них виконкомом міської ради, з об-
говорення питань щодо здійснення 
заходів з відстеження результатив-
ності дії проектів нових регулятор-
них актів та діючих.

На засіданнях районної галузевої 
ради підприємців обговорювались 
питання щодо спрощеної системи 
оподаткування підприємців, осо-
бливості роботи в 2012 році згідно 
з вимогами Податкового кодексу 
України та сплати єдиного соціаль-
ного внеску підприємцями; запро-
вадження вимог Закону України 
«Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо 
заборони реклами, спонсорства 
та стимулювання продажу тютю-
нових виробів» та Закону України 
«Про внесення змін до деяких за-
конів України щодо вдосконалення 
окремих положень про обмеження 
місць куріння тютюнових виробів»; 
про стабілізацію цінової ситуації 
на споживчому ринку міста щодо 
основних видів продовольчих то-
варів та інші.

Набутий позитивний досвід буде 
збагачений і в нинішньому році.

Едуард БІЛИК.

g Оголошення
Прямий телефон  
для споживачів

З питання надання роз’яснення ви-
мог Закону України «Про захист прав 
споживачів» та отримання консульта-
тивної допомоги щодо захисту прав 
споживачів пропонуємо звертатися 
на телефон «гарячої лінії» за номером 
71-12-76 відділу розвитку підприєм-
ництва райвиконкому щодня в робочі 
дні з 9.00 до 17.00.

Адже споживач завжди правий, і 
закон – на його боці.

Консультація  
як попередження

У разі виявлення на об’єктах торгів-
лі, ресторанного господарства району 
фактів продажу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів неповнолітнім для 
вжиття відповідних заходів пропонує-
мо інформувати виконком районної у 
місті ради за телефоном «гарячої лінії» 
71-67-18, який працює з понеділка по 
п’ятницю з 9 до 17-ї години.

Натомість з питання отримання 
консультативної допомоги стосовно 
вимог чинного законодавства Укра-
їни у сфері провадження господар-
ської діяльності, організації роботи 
об’єктів бізнесу на території району, 
особливостей започаткування влас-
ної справи можна звертатися на 
телефон «прямої лінії» за номером 
71-13-72 відділу розвитку підприєм-
ництва райвиконкому з понеділка по 
п’ятницю з 9.00 до 17.00.

Молодіжка
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g Гримаси часу

Кохайтесь – не цурайтесь,  
почуттям не переймайтесь?
«Я закохалася до нестями. Це на все життя?» 
– довіряючи найпотаємніше, запитує наївне 
дівча досвідчених, всезнаючих дорослих.

– Та що ти, навіть не 
сподівайся, дурненька! – 
авторитетно резюмують 
«фахівці», які чудово розу-
міються на інтимних пи-
таннях. І свої корисні по-
ради щодо близьких сто-
сунків і нюансів стате-
вого життя сміливо ви-
кладають у книзі «Секс. 
Підручник для школярів 
загальноосвітніх навчаль-
них закладів» з позначкою 
«початковий рівень». Тоб-
то, виходить, продовжен-
ня бестселера для підлітків 
буде ще веселішим. І все це 
подано під соусом «Замов-
лено Міністерством освіти 
і науки України», від чого 
останнє, до речі, обурено 
відхрестилось.

З’явився цей диво-під-
ручник восени у книжко-
вих супермаркетах Доне-
цька, придбати його мож-
на всього за 43 гривні. По-
сібник про секс для «по-
чатківців» (дітей-чайників) 
написали два автори – Сер-
гій Юзмухаметов і Саша 
Смілянська. Власними по-
глядами на взаємини чо-
ловіків і жінок вона поді-
лилась з дівчатками, а він, 
як озброєний досвідом чо-
ловік, виклав своє бачен-
ня хлопчикам. Здавалося 
б, що ж тут такого? Хтось-
таки нарешті повинен бо-
ротись з пережитками пу-
ританського радянського 
виховання (коли сексу не 
було зовсім) і насмілитись 
торкнутись незручної теми 
в розмові з дітьми. Хто ві-
зьметься заперечувати, що 
сексуальне виховання – 
одна з невід’ємних складо-
вих загальної культури на-
селення?

І ось, нарешті, такі смі-
ливці знайшлися – напро-
чуд сучасні, розкуті і, на 
додаток, не зомбовані нуд-
ними моральними норма-

ми та дивакуватими ана-
хронізмами на зразок лю-
бові, закоханості чи при-
страсті. У формі діалогу 
між дітьми й дорослими, у 
«доступній» для підлітків 
формі (тобто не літератур-
ною мовою, а просторіч-
ним молодіжним сленгом) 
автори реально пояснили 
хлопчакам і дівчаткам, на-
скільки секс важливий у 
нашому житті.

«Секс – це не коли люди 
лягають у ліжко і щось ку-
дись засовують, – прямолі-
нійно починають настав-
ники. – Це ще купа всіля-
ких «до» і багато різних 
«після». Саме про це буде 
ця книжка – все, що тобі 
потрібно знати, щоб не 
зганьбитися, коли ти ви-
ростеш...»
Стать міняти  
не рекомендую

Таким чином, секс-
наставники одразу окрес-
лили свою далекоглядну 
просвітницьку мету – щоб 
не дати юним початківцям 
зганьбитися. Очевидно, 
під купою всіляких «до» 
автори мали на увазі якраз 
ті самі анахронізми: «ко-
хання-зітхання» і цукер-
ко-букетні періоди, а під 
купою різних «після» – не-
бажані наслідки у вигля-
ді захворювань, абортів і 
безпліддя. Далі – більше. 
На запитання школярки, 
чи можливий секс без лю-
бові, автори не церемоня-
чись різонули 10-річним 
дітям правду-матку: «Ді-
вчаток часто вчать, що ні. 
Насправді секс без любо-
ві, звісно ж, можливий. Це 
потреба організму, і будь-
якій дорослій людині за-
йматися сексом абсолютно 
необхідно для здоров’я. І 
якщо доросла людина сьо-
годні чомусь нікого не лю-

бить, що ж їй – здоров’ям 
жертвувати? Але потрібно 
знати, що без любові секс 
перетворюється на задо-
волення потреби. Ну, як у 
туалет сходити. Уяви собі, 
що ти вдула два літри «Ко-
ка-коли», а потім півгоди-
ни їхала кудись автобу-
сом. Приїхавши на місце, 
ти, звісно, побіжиш до ту-
алету. Що ти відчуєш, коли 
звідти вийдеш? Полегшен-
ня і радість від того, що ти 
дотерпіла. Але ж ти не ста-
неш вночі засинати з щас-
ливою посмішкою: «Ох, як 
чудово я сьогодні сходила 
до туалету…»

«Дівчатка в майбутньому 
будуть народжувати дітей, 
– відверто ділиться з хлоп-
чаками глибокими анато-
мічними пізнаннями Сер-
гій Юзмухаметов. – А ти – 
не будеш, навіть якщо змі-
ниш стать (чого я тобі не 
рекомендую: бути хлопчи-
ком дуже круто, та й по-
вноцінної дівчинки з тебе 
в будь-якому випадку не 
вийде). Пам’ятай, що коли 
тобі захочеться завести ди-
тину, ти без дівчинки не 
впораєшся. А ось вона без 
тебе – запросто... Ми з то-
бою – чоловіки – сильніші, 
грубіші, простіші і більше 
любимо змагатися один з 
одним. Жінки м’якші, слаб-
кіші, чуттєвіші і непередба-
чуваніші... Секс (книжка ж 
у нас про секс, правильно?) 

між чоловіком і жінкою хо-
роший ще й тому, що секс 
між чоловіком і чоловіком 
– дурне, смішне й жалюгід-
не видовище».

Відповідаючи на комен-
тарі батьків, обурених ви-
кладеними постулатами і 
самим тоном книги, Саша 
Смілянська у своєму бло-
зі стверджує: «Книжку про 
секс замовило Міністер-
ство освіти України. За-
вдання було таке: «Не для 
п’ятирічок і не для 15+ 
(вони вже краще за нас…), 
а для 10-12-річних». Та в 
порівнянні з цією книгою 
навіть маркування дитя-
чого харчування виглядає 
хардкорною японською 
порнографією». При цьому 
свою позицію претензійна 
авторка агресивно відсто-
ює рясними нецензурни-
ми висловами. А всім, хто 
взявся критикувати її літе-
ратурно-педагогічний ви-
твір, пропонує просто… 
горіти в пеклі.
І я не я,  
і книга не моя

Міністерство освіти, у 
свою чергу, виправдову-
ється перед ЗМІ: «У нас не-
має такого предмета, і ми 
перевірили – грифа Мініс-
терства освіти, який має 
бути на кожному підруч-
нику, на цю книгу також 
ніколи не ставили. Сло-
во «підручник» автори ви-

користовувати можуть... 
І книгу можна купити в 
магазині, але це ваш ви-
бір. Тут ми нічого зроби-
ти не можемо. У школу ж 
це видання без грифа від 
МОН допущено не буде! 
На жодні заняття, навіть 

на додаткові».
«Звісно, проблему сек-

суального виховання ді-
тей слід вирішувати, але 
не методом перетворен-
ня людини на якусь стад-
ну тварину, не пропаган-
дою сексу як підліткової 
розваги і повсякденної 
потреби, статевого жит-
тя без кохання», – непо-
кояться в коментарях не-
байдужі читачі підручни-
ка – користувачі соціаль-
ної мережі. Що ж, позиція 
авторів посібника і їхній 
хвацький підхід до теми 
вповні зрозумілі: керую-
чись гаслом Остапа Бен-
дера «Більше цинізму, лю-
дям це подобається», літе-
ратори скоріше ставили 
собі за мету звичайнісінь-
кий піар, аніж створення 
якісного продукту. І мети 
своєї досягли – їхні імена 
стали відомими широко-
му загалу. Щоправда, за-
лишається не зовсім зро-
зумілим, який стосунок ці 
люди мають до педагогі-
ки загалом і до сексуаль-
ного виховання зокрема. 
За логікою, подібні під-
ручники мали б укладати 
справжні фахівці, які не 
лише знаються на дитячій 
психології, але й володі-
ють фаховими знаннями 
з сексології. Написана ж 
розв’язним стилем і при-
мітивним сленгом, кни-
га не лише не прищеплює 
майбутнім жінкам та чо-
ловікам культуру статевої 
поведінки, а практично 
нагадує брутальні вулич-
ні розмови підлітків. Пе-
реглядаючи помережані 
кричущою нецензурщи-
ною й позерством щоден-
ні замальовки Саші Смі-
лянської у «ЖЖ» («Живо-
му журналі»), ще раз пе-
реконуєшся, що ця пихата 
панянка навряд чи взага-
лі здатна навчити когось 
хороших манер. А поки 
за такі теми братимуть-
ся невігласи, ситуація з 
сексуальною освітою на-
ших нащадків залишати-
меться анекдотичною, як 
у тому відомому народно-
му прислів’ї «Пошли дур-
ня молитися, то він і двері 
з церкви принесе».

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Дзержинський р-н

Знайти мовне 
порозуміння

Мовне питання нині широко 
обговорюється в усіх колах на-
селення.

У рамках заходів щодо обгово-
рення проекту рішення міської 
ради «Про заходи щодо виконан-
ня Закону України «Про засади дер-
жавної мовної політики» вже про-
ведено вісім зборів трудових ко-
лективів району. В них, за отрима-
ною з райвиконкому інформацією, 
взяли участь понад 300 чоловік.

Триває перевірка
У районі продовжують опіку-

ватись законністю розташуван-
ня так званих малих архітек-
турних форм.

Нещодавно у виконкомі Дзер-
жинської районної у місті ради, 
за участю голови районної у міс-
ті ради Сергія Степанюка, відбуло-
ся засідання комісії з упорядкуван-
ня розміщення тимчасових об’єктів 
для здійснення підприємницької 
діяльності. У ньому взяли участь 
представники структурних підроз-
ділів виконкому райради, право-
охоронних органів, КП «Парковка та 
реклама».

Грати є кому, 
тепер би  
вигравати…

Попри доволі скромний ре-
зультат, що продемонструва-
ли криворізькі футболісти в по-
точному сезоні, надія на них у 
справжніх вболівальників ще 
залишається.

Сподівань додає і нещодавнє по-
відомлення з «Кривбасу». Як ста-
ло відомо, було досягнуто домов-
леності про продовження висту-
пів спортсменів, які грали в нашо-
му футбольному клубі на правах 
оренди. Відтак, Младен Бартуло-
вич, Олексій Антонов, Валерій Фе-
дорчук та Уча Лобжанідзе до за-
вершення сезону 2012/13 рр. захи-
щатимуть кольори криворізького 
«Кривбасу». Про це є домовленість 
між футбольними клубами «Дні-
про» та «Кривбас».

Володимир СКІДАНОВ.

– Це просто жах, якась потвора!..

Критичним поглядом

Тетяна ДРЄЄВА. Малюнок Анатолія ГАЙНА.

g Оголошення
25 січня 2013 року о 16.00 в при-

міщенні приватного навчально-
го закладу «Інститут ділового ад-
міністрування» (вул.Димитрова, 
81а) відбудеться чергове засідан-
ня міської  галузевої ради з пи-
тань освіти, науки та інновацій-
ної діяльності. Запрошуються всі 
члени галузевої ради.

Управління освіти і науки 
виконкому міськради. 

Криворізьке міське управління  
ГУМВС України в Дніпропетров-

ській області 
ОГОЛОШУЄ НАБІР 

на службу в органи внутрішніх 
справ на посаду слідчих. 

Вимоги до кандидатів: вік до 
30 років, служба у Збройних силах 
України, вища юридична освіта.

Звертатись за телефоном 92-
54-62 або в Криворізьке міське 
управління за адресою: проспект 
Карла Маркса, 71, кабінет № 333.

Коментар фахівця: «Обухом по тім’ячку»
Так назвав викладені в книзі «постулати» відомий у нашому місті 
сексолог-андролог Євген Олефір.

– Насамперед я хочу заува-
жити, що в сексуальній тема-
тиці на сьогодні не існує ін-
формаційного вакууму. Якіс-
ної літератури цього напрям-
ку зараз доволі багато. При-
міром, чимало вийшло під 
редакцією головного сексоло-
га України Ігоря Горпинчен-

ка – очільника Інституту сексології і андрології Укра-
їни, науково-популярну літературу регулярно вида-
ють його співробітники. Бесіди на телебаченні на теми 
сексуального виховання фахово веде Юрій Гурженко. 
На Сході України це питання висвітлює головний сек-
солог Луганської області, член журналістської спілки 
Юрій Кукурекін. 

Звісно, азам сексуального виховання навчати по-
трібно, але відповідно до вікових категорій і можли-

востей сприйняття дитиною конкретної інформа-
ції. Якщо ж дитині в 10-12  років втовкмачувати, що 
секс – це коли «щось кудись засовують», спотворе-
на інформація стане основою її статевого вихован-
ня і загальної культури. Це шлях у нікуди. Хамства 
й бездуховності нам і так повсюдно вистачає. Поки 
особистість формується, треба прищеплювати висо-
кі почуття. Якщо подати поняття сексу як звичайної 
фізіо логічної потреби, пропустивши аспекти куль-
турні, емоційні, психологічні, на цьому грунті сфор-
муються викривлені погляди й неправильні знання, 
які згодом проявляться у негативних наслідках, дис-
гармонії в родині.  

Подібний «посібник» однозначно не можна назва-
ти якісною літературою для підростаючого покоління. 
Крім того, я переконаний, що спілкуватись з дітьми на 
сексуальні теми мають батьки, не перекладаючи свої 
обов’язки на плечі сторонніх людей.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Ц.-Міський район

Черпаємо з цілющої криниці
17 років – ще не повноліття, але вже 
чудова пора розквіту й зміцнення. Саме 
всімнадцяте поспіль цього року відбувся 
міський фестиваль «Душі криниця» – 
свято народної пісні фольклору, мистецт-
ва, рукомесел, організоване спільними 
зусиллями управління культури виконко-
му міської ради, виконкому Інгулецької 
районної у місті ради і Південного 
гірничо-збагачувального комбінату. Вже 
традиційно фестиваль поєднали зі Свя-
том зими, потішивши криворіжців розва-
гами й конкурсами.

На співочий фестиваль до Кри-
вого Рогу завітали гості з Києва та 
Луганщини (м. Кремінна), Дніпро-
петровської області, Криворізько-
го і Широківського районів. Голо-
вою журі вкотре став професор 
інституту мистецтв Київського 
національного університету куль-
тури і мистецтв Петро Андрійчук. 
Він провів для учасників фести-
валю круглий стіл. Повноцінни-

ми учасниками святкового заходу 
стали маленькі й дорослі майстри 
декоративно-ужиткового мисте-
цтва, подивувавши відвідувачів 
виготовленими власноруч вити-
нанками, вишиванками, лялька-
ми. Вперше в рамках фестивалю 
відбувся майстер-клас київської 
майстрині Надії Геворкян «Ляль-
ка-мотанка – золота спадщина 
українського народу», в якому взя-

ли участь близько 70 чоловік. У 
цій номінації мисткиня отримала 
гран-прі фестивалю.

До учасників свята з гарячи-
ми привітаннями і побажання-
ми творчої наснаги звернулись 
начальник управління культури 
виконкому міськради Любов Ма-
ляренко, заслужений працівник 
культури Петро Андрійчук, голова 
профспілкового комітету ПівдГЗК 
Анатолій Філоненко, заступник 
голови Інгулецької райради Сергій 
Жеребило.

На сцені Палацу культури 
ПівдГЗК для всіх шанувальників 
національного колориту звучали 
українські народні пісні та твори 
сучасних авторів у виконанні ко-
лективів і вокалістів ПК ПівдГЗК, 
ПК металургів, ПК «Карачуни», ДП 
«Овація», ПК ім. Артема, педагогіч-
ного інституту КНУ, дирекції за-
лізничних перевезень, «Народного 
дому», музичних шкіл №№ 5, 7 та 
ін. Лунким багатоголоссям вража-

ли хорові колективи, заливистими 
мелодіями бадьорили глядацьку 
залу музики. Музичний і дружній 
привіт з далекого Донбасу пере-
дав співвітчизникам-криворіжцям 
співак Анатолій Анненко. Втретє 
на фестиваль навідались «Троїсті 
музики» із с. Червоне, втнувши на-
родні мелодії на традиційних і не-
традиційних інструментах. Тужли-
вими піснями розчулили публіку 
ансамбль ветеранів «Ожина» і спі-
вачка Ольга Кулакевич, бездоган-
ним академічним вокалом вразила 
Валерія Курило, хвацької козацької 
пісні врізав вокальний ансамбль 
«Залізничник».

Таланти самодіяльних артистів 
були оцінені подяками, диплома-
ми та подарунками. Найяскраві-
ші виступи були винагороджені 
дипломами 1 ступеня. У номіна-
ції «Солісти» їх отримали Жанна 
Дерипаска, Валерія Курило, Олена 
Сокальська, Дарина Шокало, Оле-
на Назарова, Юрій Мокін. Серед 
вокальних та фольклорних ко-
лективів кращими стали ансамблі 
«Троїсті музики», «Залізничник» і 
дует «Мальва», серед хорових – хор 
«Ветеран» імені Миколи Буценка 
та «Хор української пісні» імені 
Марії Зиміної. Гран-прі фестива-
лю заслужено виборов народний 
ансамбль «Жартівниці». Фести-
валь став святом пісні і спілкуван-
ня друзів, невичерпним джерелом 
натхнення й оптимізму, передачі 
скарбів національного фольклору 
й родоводу.

Зіркова галерея Центрально-Міського району
Історію, як відомо, творять, люди (будь-
то історія держави, міста чи окремо-
го міського району). Люди талановиті, 
ініціативні, небайдужі – найцінніший 
скарб. Підтвердженням того, що цю істину 
прекрасно усвідомлюють у Центрально-
Міському районі, стала святкова програма 
«Людина року» – нагородження видатних 
людей, представників трудових колективів 
підприємств, організацій та установ району, 
які здійснили вагомий внесок у його розбу-
дову.

Господиня свята, голо-
ва Центрально-Міської 
районної у місті ради Іри-
на Салтовська, звітувала 
перед запрошеними про 
підсумки напруженої ро-
боти району за минулий 
рік, поділилась приємни-
ми змінами і досягнення-
ми, втіленими проектами і 
далекоглядними планами. 
Шанованих у районі про-
фесіоналів своєї справи 
привітав зі сцени помічник 
народного депутата Укра-
їни Вячеслава Задорожно-
го Володимир Субота. Він 
підкреслив, що відзначен-
ня трударів, які працюють 
задля зміцнення і про-
цвітання держави, – гар-
на традиція. Від імені Вя-
чеслава Задорожного він 
вручив Подяки трудовим 
колективам ПАТ «Міськ-
молокозавод №1», ПАТ 
«Електроград», ТОВ «Вес-
ташляхбуд» і «УТОС».

 Переможцями конкур-
су «Людина року» були 
названі: в номінації «Мо-
лодіжний рух» – студент-
ська рада Криворізького 

коледжу НАУ (кер. Гюнель 
Мірзоєва), «Інтелектуаль-
на еліта» – учитель КСШ із 
поглибленим вивченням 
іноземних мов Вікторія 
Осетрова, «Учень Гіппокра-
та» – лікар-стоматолог сто-
матологічної поліклініки 
№1 Михайло Дудінський, 
«Чемпіон-2012» – пред-
ставники клубу спортивно-
бального танцю «Мастерс» 
Поліна Луковська і Воло-
димир Шульга, «Творча 
майстерня» – відомий кри-

ворізький художник Олек-
сандр Козарецький, «Серце 
віддаю дітям» – Олена Юр-
ченко – жінка, яка створила 
дитячий будинок сімейного 
типу, взявши на виховання 
6 прийомних дітей, «Від-
критість влади» – член ви-
конкому Центрально-Місь-
кої районної у місті ради 
Костянтин Мурашко, «Лі-
дер індустрії послуг» – під-

приємець Галина Тубченко, 
«Підприємець року» – під-
приємець Сергій Білоконь, 
«Надія року» – студентка 
Криворізького обласного 
музичного училища Олена 
Біт, «Прорив року» – ТОВ 
«Весташляхбуд», «Гордість 
району» – головний лікар 
міжобласного центру ме-
дичної генетики та перина-
тальної діагностики Мико-

ла Веропотвелян, «Духовне 
відродження» – настоятель 
церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці УПЦ протоіє-
рей Анатолій, «Щит райо-
ну» – командир військової 
частини А3283 Олександр 
Тарнавський, «Ділова жін-
ка» – директор ЖЕО №20 
Ольга Позднякова, «Чоло-
віча справа» – начальник 
районного відділу міліції 
Андрій Лісаков, «Видатна 
особистість Кривбасу» – 
засновник БФ «Громадська 
ініціатива мешканців Крив-
басу» Володимир Соколов-
ський.

«Людиною року» за реа-
лізацію потужних проектів 
і відчутну благодійну під-
тримку став депутат Дні-
пропетровської обласної 
ради, голова правління 
– директор Благодійного 
фонду «Відродження» Сер-
гій Поліщук.

 Сторінку підготувала Тетяна ДРЄЄВА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА та Андрія ТРУБІЦИНА.

Твої люди, Криворіжжя

Надія розквітає
З 18 січня по 5 лютого в Централь-

но-Міському районі відбудеться XI 
районний фестиваль дитячої, юнаць-
кої та молодіжної народної творчості 
«Квітка надії», який проводиться з 
метою відродження, збереження 
та розвитку національної культури 
серед підростаючого покоління. Пер-
ший тур фестивалю стартує 18 січня 
у музичній школі №1. Другий – 22 
січня у ПДЮТ Центрально-Міського 
району. А 5 лютого переможці фести-
валю візьмуть участь у гала-концер-
ті, який відбудеться у міському театрі 
ім. Тараса Шевченка.

Всесвіт у цифровому 
вимірі

 Якщо ви ще й досі не завітали 
на персональну виставку відо-
мого криворізького художника 
В’ячеслава Странніка «Новосвіт-
ська симфонія» в історико-кра-
єзнавчому музеї, обов’язково 
зробіть це найближчим часом. 

– Художник подає своє бачення 
Всесвіту крізь призму цифр, – ді-
литься своїми враженнями заступ-
ник директора музею Олександр 
Мельник. – «Новосвітська» – зна-
чить, після кінця старого світу. У се-
рії «Цифри» автор полотен окреслює 
початок епохи нової свідомості, роз-
криває сутність числової символіки 
в історії розвитку цивілізації. Кожна 
цифра несе певне смислове наван-
таження: 0 – ніщо, але в комбінації з 
іншими цифрами він збільшує їх на 
порядок, 1 – число Бога, матеріалі-
зація ідей, які походять з нуля, сим-
вол абсолюту, 2 – чоловік і жінка, 
день і ніч, вода і земля. Для пересіч-
них громадян таке трактування не 
зовсім звичне, дещо епатажне, але 
надзвичайно цікаве.  

Виставка триватиме до 11 лютого.

Інформація  
про інформатику

Відповідно до новацій Держав-
ного стандарту початкової за-
гальної освіти, наші діти вивчати-
муть інформатику вже з 2 класу.

Днями в КЗШ №8 для вчителів 
інформатики відбувся районний 
майстер-клас. Новаторськими ме-
тодиками та ідеями з криворізь-
кими колегами поділилась гостя з 
міста Марганець – учитель інфор-
матики Ірина Куриленко. Вона пред-
ставила власну авторську програму, 
розроблені робочі зошити та кон-
спекти уроків, демонстраційні мате-
ріали, презентації. Запропонована 
програма затверджена Міністер-
ством освіти і науки, молоді і спорту 
України і використовується більше 
десятка років у закладах освіти міст 
Марганця, П’ятихаток.

Ти ж мене  
підманула

Заплутані перипетії кохан-
ня 34-річної мешканки вулиці 
Леніна серед ночі 13 січня до-
велось вирішувати оперативни-
кам Центрально-Міського ра й-
відділу міліції. 

Як виявилось, двері колишньої 
коханки вже не вперше виламував 
палкий 41-річний залицяльник. Не-
тривалий час між ними були близь-
кі стосунки, та полишати родину і 
двох дітей кавалер не збирався, тож 
жінка поставила крапку у стосунках 
з одруженим чоловіком. Але по-
кинутий чолов’яга ніяк не міг з цим 
змиритися. Розігрітий алкоголем, він 
намагався вдертися до приміщення. 
Власниця оселі викликала міліцію. І 
замість святкування Старого Нового 
року, чоловік мав нагоду поспілкува-
тись із правоохоронцями.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Інгулецький р-н

Екстремальний вимір

Під заступництвом 
Анастасії Узорішительниці
Сторонні в цю Божу обитель навідуються 
вкрай рідко, проте з нагоди престоль-
ного празника до храму Анастасії 
Узорішительниці, розташованого на 
території виправної колонії №80, допустили 
обмежене коло гостей. Охоронці на сто-
рожових вежах, чатові біля важких воріт, 
високі паркани з колючим дротом… Зовні 
атмосфера не надто сприяє молитовному 
єднанню з Творцем.

Від гнаних 
за Христа – 
до сучасних «з/к»

Усередині ж умиротворюю-
чу напівпітьму пристосованого 
під церкву і належним чином 
освяченого архієреєм примі-
щення, просоченого благопа-
хощами ладану, розтинає ме-
рехтіння свічок. Немов символ 
вічної надії здобути спокуту за 
скоєну скверну та вирватися із 
мороку суспільного осуду. Хіба 
що закороткі зачіски та бирки 
з іменем й номером загону на 
грудях видають у прихожанах 
засуджених до, переважно, 
тривалих термінів покарання 
на «зоні» посиленого режиму. 
«Благословенне Царство…» – 
виголошує священик у вівтарі 
початок богослужіння, до дру-
гого панотця шикується черга 
жадаючих сповіддю полегши-
ти терзання душі. Рідко яка й 
велика церква «на волі» має 
змогу пишатись настільки ме-
лодійно «зіспіваним» хором, 
як цей, під началом регента і 
водночас тюремного психоло-
га Володимира Тараканова.

– Свята великомучениця 
Анастасія ввійшла в історію 
як небесна покровителька 
ув’язнених та взірець само-
жертовності в ім’я ближніх, 
– научав паству настоятель 
храму протоієрей Валерій. – 
Жила угодниця Божа в період, 
коли гоніння на християнство 
в Римській імперії досягло 
найвищої точки. Анастасію 
примусово видали заміж за 
брутального язичника, котро-
го інтересувало лише її прида-
не. Потайки від нелюба вона 
відвідує в темниці мучеників 
за віру Христову, витрачає на 
це останні заощадження і по-
трапляє під лютий гнів чоло-
віка. Але той оскаженілий ідо-

лопоклонник раптово гине, 
Анастасія здобуває волю, 
витрачає рештки своїх маєт-
ностей на щиросердну допо-
могу бранцям – тепер уже не 
тільки гнобленим за Христа, а 
й усім без винятку. Імператор 
звелів благочестиву жінку 
закувати в кайдани, піддати 
жахливим тортурам та спа-
лити. За переказами, тіло її 
вогонь не зміг спопелити. За 
православною традицією цю 
великомученицю вважають 
уособленням того найліпшо-
го, що Господь бажає бачити 
у Своїх чадах, зазираючи в 
людські серця: співчуття до 
ближніх, прагнення преобра-
зитися на краще самому. Як 
за сучасних обставин можна 
уподобитися до святої Анас-
тасії? Всевишній посилає ви-
пробування кожному по його 
силах, подолання спокус, роз-
каяння в колишніх гріхах та 
уникнення нових нечестивих 
діянь, співчуття іншим (при-
міром, сусідам по бараку) – 
ось справжня духовна зброя! 
Узорішительниця прихистить 
вас під своїм заступництвом 
і вимолює на Небесах ваше 
прощення і прозріння.

Монолог після 
«монастиря сатани»

Звиклі до нелюб’язності 
долі чоловіки, стаючи навко-
лішки під єпитрахиль сповід-
ника, не соромляться пустити 
сльозу розпачу за втраченими 
можливостями вести благо-
пристойне життя. Не уникає 
торкатись болючих подробиць 
минулого й один з візитерів до 
колонії, волонтер Центру соці-
альної адаптації «Преображен-
ня» Андрій Краснянський:

– Своїм 
дотюремним 
періодом іс-
нування на 
цьому світі 
пишатися під- 
став не маю. 
Зростав я на 
тлі краху мо-
р а л ь н о с т і 
90-х, без батька. Брутальна 
гонитва за грішми витісняла 
будь-які думки про світле, ві-
чне, прекрасне. Вироблялось і 
відповідне ставлення до ото-
чуючих людей, поважав лише 
багатство й силу. Якось і не 

уявляв можливості досягнути 
заможності чесним шляхом, 
мене переповнювали мрії про 
кримінальну наживу, а над не-
обхідністю зважати на потреби 
душі бездумно глузував. Такий 
світогляд повів мене кривою 
стежиною, займався грабежа-
ми. Схопили – вважав це при-
крою дрібною неприємністю. 
Не забарився скоїти й особливо 
тяжкий злочин, у п’яному стані 
через дріб’язкову образу запо-
діяв смерть товаришу.

За гратами збагнув законо-
мірність подій: накопичений 
мною в серці негатив ніяк не міг 
призвести до іншої розв’язки, 
окрім тої, що трапилась. За-
мислився над розмежуванням 
добра і його антипода, упев-
нився – зло непродуктивне, бо 
завжди повертається назад із 
ще більшим ефектом. Спокою 
не давало усвідомлення наслід-
ків своїх вчинків: осиротілі діти 
зарізаного мною проклинають 
за смерть батька, моя мати не 
обереться сорому за сина-ду-
шогуба…

Буття поміж інших 
ув’язнених видалось огидно 
прісним. Вити хотілось від од-
номанітних балачок: хто що 
вкрав, пив, яких мав жінок. 
Віддушину знайшов у книгах. 
Звучатиме дивно, та я дійсно 
був і є щасливий нагоді, хоч і 
вимушеній, поринути в скарби 
світової літературної класики. 
Невимовно тягнуло в церкву, 
проте вважав себе забрудне-
ним і не гідним перебувати 
на молебнях. Зрештою, пере-
ламав внутрішній опір і відва-
жився на сповідь. Результатом 
стало прагнення «відпрацюва-
ти» гріхи, переродитись, бодай 
частково віддати борг соціуму.

 Чотирнадцять років відбув 
у в’язниці. Гублюсь у здогадах, 
як належить віддячити матінці 
за те, що не відцуралась мене, 
непутящого, підтримала після 
звільнення. Парадокс: майже 
півтора десятиліття був від-
сутній вдома, а деякі люди в 
рідній стороні, по суті, не змі-
нилися: так само духовно жа-
люгідно поглинуті міщанським 
побутом, пияцтвом, подруж-
німи зрадами, пустопорож-
німи балачками про миттєве 
збагачення. Тільки діти пови-
ростали й сусіди в під’їздах не 
вітаються.

Зі суперечливими почуття-
ми повертаюсь у «зону», де ми-
нула більша частина свідомого 
життя. Один святий старець 

назвав темницю «монастирем 
сатани». Тут усі чемні, не мають 
шкідливих звичок, роботящі, 
дотримуються розпорядку 
дня… Бо, власне, не існує 
вибору, і триває зазвичай ця 
фальшива манірність до пер-
шої чарки на свободі. Мабуть, 
не звабитись легкодоступними 
пороками складніше, аніж до-
чекатися завершення терміну 
покарання. Маю непогані, ціл-
ком легальні заробітки, пла-
ную створити сім’ю, головним 
же заняттям обрав громадську 
роботу в «Преображенні», з 
Божою поміччю прагну розвін-
чати оманливу привабливість 
«злодійської романтики» та 
проповідувати воцерковлення 
як єдиний спосіб духовного по-
рятунку.

Постане оселя 
Божа – із цегли 
та духу

По завершенню літургії 
прихожани здійснили хресний 
хід до недавно закладеного 
майбутнього великого храму. 
Похмурий небосхил готував-
ся от-от розридатися мокрим 
снігом, не вселяли оптимізму 
суворі барви мурів з колючим 
дротом по верху, натомість 
сірість недавно зведених стін 
спонукала уяву малювати 
ошатну оселю Божу, котра має 
постати. Спочатку на будівни-
цтві трудились на загальних 
підставах усі підряд «сиділь-
ці», та за ініціативою тих, хто 
насправді прийняв Христові 
заповіді, запроваджено дещо 
інший підхід – віднедавна 
шанс попрацювати на спору-
дженні церкви слід заслужити. 
Заступник начальника відділу 
соціально-виховної та психо-
логічної роботи майор Олег 
Бандурко вирішальний фак-
тор перевиховання злочинця 
вбачає в кардинальній зміні 
його внутрішнього світу і під 

цим впливом – у непорушно-
му сприйнятті вічних духовних 
цінностей:

– Вік значення не має, пе-
реосмислення наступає будь-
коли, якщо в душу вдається 
заронити іскри бажання піз-
нати самого себе і вдоскона-
литись. Кінцевим результатом 
роботи вихователів виправної 
установи є момент, коли засу-
джений переймається зовсім 
не риторичним запитанням: 
«Чому я опинився тут?!» Через 
призму православних істин 
сутність морального вибору 
відчувається особливо гостро. 
Образно висловлюючись, із ка-
мінчиків християнських догм і 
виростають внутрішні духовні 
храми та палаци.

_____________________________________________________________________ Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Ювілей  
рудника

13 січня 1953 року екскава-
торник І. Прокопенко відван-
тажив перший ківш добутої 
руди з кар’єру Південного ГЗК. 

Ця дата вважається днем на-
родження найкрупнішого струк-
турного підрозділу підприємства, 
трудовий колектив відзначив її 
минулої п’ятниці в Палаці куль-
тури комбінату. Оскільки ПівдГЗК 
був першопроходцем серед гірни-
чодобувних комбінатів Кривбасу, 
рудоуправління перетворилось 
на полігон новітніх технологій га-
лузі. З рудника розпочинали злет 
багато видатних особистостей: 
Герої Соцпраці В. Мироненко та 
М. Ємельянов, багато інших орде-
ноносців, віце-прем’єр О. Вілкул. 
Ювілей рудника став гарним при-
водом для зустрічі кількох по-
колінь виробничників, зазначив 
голова правління ВАТ «ПівдГЗК» 
М. Короленко. До його вітань при-
єднались виконуючий обов’язки 
міського голови С. Малярен-
ко, голова Інгулецької райради  
Є. Риж ков, директор об’єднання 
«УкрРудПром» О. Дейкун, голова 
Центрального комітету профспіл-
ки металургів і гірників України  
В.  Козаченко.

Конкуренто- 
спроможність 
зростає

І знову про Південний ГЗК. 
Днями комбінат здійснив 
упевнений крок до підвищен-
ня конкурентоспроможності 
продукції: отримав дозвіл 
від Європейського хімічного 
агентства на вільне постачан-
ня продукції до ЄС. 

Важливому рішенню експертів 
передувало ретельне обстежен-
ня низки чинників, висновок був 
чіткий: вироблений агломерат є 
високоякісною сировиною, від-
повідає найжорсткішим вимогам 
безпеки і не становить загрози 
для довкілля та здоров’я людей. 
У 2012 році Південний ГЗК виро-
бив 10 386 тис. тонн концентрату,  
обсяги агломерату сягнули 2  023 
тис. тонн.

Лихо від вогню
10 січня перед кінцем доби 

по вул. Кармелюка в пожежі 
загинув інгульчанин, 1960 
року народження. Нещастя 
спричинила його звичка кури-
ти в ліжку. 

Наступного дня до 17-ї міськлі-
карні потрапив 3-річний хлопчик 
з отруєнням чадним газом. Бать-
ки пояснили, що близько першої 
ночі через коротке замкнення 
загорівся телевізор, із полум’ям 
родина впоралася самостійно, 
проте через стрес не поцікавилася 
станом дитини. Після огляду ме-
дики визнали стан малолітнього 
погорільця задовільним та до-
зволили продовжити лікування в 
домашніх умовах.

На Йордана
У Інгулецькому районі проведен-

ня обряду Водохреща та оздоровче 
купання відбуватимуться 19 січня 
на ставку житломасиву Південного 
ГЗК з 9.00 до 12.00.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.
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Ціни, товари, послуги

Сільпо Metro Ашан Ринок
Фрукти, овочі

Картопля (кг) 2,48 – 3,99 2,39 – 3,59 3,49 2,00 – 3,50
Буряк (кг) 2,88 – 3,29 3,40 – 4,91 2,88 3,00 – 5,00
Морква (кг) 1,49 – 2,94 3,40 – 6,30 2,79 2,50 – 3,50
Огірки (кг) 23,98 – 40,39 – 31,49 35,00
Капуста (кг) 1,18 – 3,49 2,82 2,69 2,50 – 3,00
Помідори (кг) 25,99 – 30,99 – 29,40 30,00 – 35,00
Яблука (кг) 6,99 – 12,29 – 6,68 – 9,88 5,00 – 9,00

М’ясо, яйця
Свинина (кг) 32,89 – 54,89 39,19 – 52,39 23,95–50.95 32,50 – 40,00
Яловичина (кг) 36,99 – 64,49 27,89 – 70,19 30,95–55,95 36,80 – 60,00
Кури (кг) 22,49 19,58 – 19,99 20,85–24,72 20,50 – 22,90
Яйця (10 шт.) 9,89 – 17,49 14,89 7,90 -10,75 7,50 – 10,00

Бакалія
Цукор 5,19 – 6,54 5,04 – 5,70 5,01- 7,95 5,40
Пшоно 4,21 – 4,39 5,44 – 7,58 4,21-6,18 3,50 – 5,50
Рис 5,39 – 17,59 7,84 – 11,74 6,12 – 12,38 6,00 – 10,50
Гречка 7,64 – 12,99 7,39 – 19,68 8,31-13,65 8,00 – 10,00
Олія соняшникова 11,94 – 16,49 14,28 – 15,58 12,80-16,65 14,00 – 16,00

Борошняні вироби
Хліб (булка) 3,64 – 9,99 4,58 – 4,79 3,17 3,00 – 6,00
Борошно (кг) 3,39 – 10,09 3,69 – 5,63 3,63 – 5,67 4,25 – 4,50
Макаронні вироби 4,89 – 7,57 5,66 – 7,88 4,83 – 7,47 6,00 – 7,50

Молочні вироби
Молоко (0,9 л) 5,79 – 10,49 6,79 – 7,99 5,44 – 7,83 6,00
Сир твердий (кг) 54,90 – 113,20 51,98 – 94,99 36,82-77,94 49,95 – 89,95
Вершкове масло (0,2 кг) 10,99 – 17,19 10,19 – 17,50 10,16-15,65 9,20 – 14,80
Сметана (0,4 л) 7,84 – 11,54 4,48 – 7,49 5,51-10,42 20,00 – 22,00
Кефір (0,5 л) 3,84 – 8,94 3,68 3,49 -5,59  –

Кошик споживача

Ціни записала Любов КОЗИНЕЦЬ.

грн.

g Споживачу на замітку

Купуємось та... купуємо
Часто, ідучи до супермаркету за одним, ми купуємо і 
незаплановані товари. На це впливає чимало хитрощів 
торговельної мережі, серед яких, зокрема, розміщення 
товару. Для того, аби ви залишили якомога більше гро-
шей в супермаркеті, маркетологи застосовують кілька 
прийомів та правил. Про пастки для покупців у супер-
маркетах ми розповімо в нашому матеріалі.

Хитрість 1.  
«Золотий трикутник»

Аби покупці швидко не поки-
дали приміщення магазину, голо-
вні товари розміщують за спеці-
альною схемою. Сам вхід, основний 
продукт (наприклад, м'ясо, моло-
ко або хліб в продуктовому мага-
зині) і каса складають «золотий 
трикутник». На площі «трикутни-
ка» викладають товар, необхідний 
для швидкого продажу (дорогий, 
швидкопсувний, новий).

Правило «золотого трикутника»: 
чим більша площа, що утворюєть-
ся між входом, касою і найпопуляр-
нішим товаром, тим більше шансів 
ефективнішого продажу.

Найбажаніший товар, за який 
людина готова подолати шлях че-
рез весь магазин, розміщують в 
глиб магазину. Це змушує покуп-
ця перетнути зал і ознайомитися з 
усім асортиментом супермаркету.
Хитрість 2.  
Розташування товару  
на полицях

Щоб покупець залишив побіль-
ше грошей в супермаркеті, товар 
ще і хитро виставляють. Найкра-
щі полиці магазину це ті, які роз-
ташовані на рівні очей покупця. 
На них виставляють дорогі това-
ри, ті, які погано продаються.

Схема така:
Середні полиці (ті, на які, перш 

за все, падає людське око) – дорогі 
товари, яким є альтернативи, або 
товар, в якого ось-ось має вийти 
термін придатності.

Верхні полиці – товари для чо-
ловіків. Це пов'язано з особливос-
тями їхнього сприйняття дивити-
ся далеко і не бачити того, що під 
носом. Саме тому в супермаркетах 

часто алкогольні напої, сигарети та 
закуску до пива ставлять вгорі.

Нижче – товари для дітей. Цу-
керки, «чупа-чупси», шоколад, 
соки з трубочкою розміщують на 
рівні ока дитини. Тобто так, щоб 
малеча могла до них дотягнутись. 
А отже і спонукати батьків при-
дбати незапланований товар.

Нижчі полиці – дешевий, 
об'ємний товар, який користу-
ється попитом. Наприклад, кру-
пи. Зазвичай, купівля круп і мака-
ронів планується так, що покупці 
обов'язково їх куплять, де б про-
дукти не знаходилися.

Окрема точка продажу — міс-
це поруч з касами. Тут розміщу-
ють товари, які можна купити 
«на здачу»: зубні щітки, батарей-
ки, шоколадки, жувальні гумки. 
Ці товари, доки ви стоїте в черзі, 
весь час під кутом зору.

Хитрість 3.  
«Зворотний годинник»

Як правило, покупці рухаються 
по торговельному залу проти годин-
никової стрілки. Тому основні това-
ри розташовують в зоні руху.

Хитрість 4.  
«Принцип сумісності»

Товари в супермаркетах викла-
дають за сумісністю, щоб поку-
пець, купуючи один продукт, спо-
кусився придбати й інший. Тому 
не випадково біля холодильників 
з м’ясом ви помітите приправи, а 
біля пива – чіпси, сухарики, го-
рішки чи рибу.

Хитрість 5.  
«Зона витягнутої руки»

Кожен з товарів викладають так, 
щоб людина могла дотягтись до 

нього. Адже, якщо покупцеві буде 
важко дістати товар, він навряд чи 
намагатиметься це зробити.

Хитрість 6.  
Аромати та музика

Зазвичай, люди відвідують су-
пермаркети після роботи, а отже 
голодними. Тому посилені арома-
ти випічки чи курки «гриль» часто 
спокушають покупців все це при-
дбати, хоча вони і не збиралися.

А приємна спокійна музика, яку 
включають в супермаркетах, ство-
рює затишну атмосферу. Людина 
розслабляється, перестає поспі-
шати і, врешті-решт, проводить 
в магазині набагато більше часу, 
ніж планувала.

Хитрість 7.  
Ціна без копійки

Саме в супермаркетах найчас-
тіше виставляють ціну без однієї 
копійки, наприклад, 5,99 гривні. 
Покупцю в такому випадку у сві-
домості закарбовується п’ять гри-
вень, а не шість, як є насправді.

Хитрість 8.  
Мало корзин, багато візків  
та «затори» в рядах

Часто, прийшовши до великого 
супермаркету, ви не помічаєте віль-
них корзин, в які можна складати 
покупки. Узявши з «безвихідності» 

візок, ви ризикуєте більше витра-
тити. Візок має великий об’єм і вам 
здаватиметься, що ви взяли небага-
то. Крім того, тут ще вас «зловлять» 
на «заторі»: вузькі проходи між сте-
лажами супермаркету розраховані 
тільки на два візочки, і, доки ви че-
каєте в «заторі» щоб проїхати, мо-
жете набрати абсолютно непотріб-
них товарів з неходових полиць: со-
усів, побутової хімії, серветок.

Поради, як придбати  
в супермаркеті  
лише заплановані речі:

– напишіть список і не забудьте 
його прихопити з собою;

– не здійснюйте покупки, коли 
ви голодні, втомлені або засмучені;

– не беріть до супермаркету дітей;
– округляйте ціни на цінниках;
– не купуйте все в одному су-

пермаркеті, зайдіть краще ще в 
один магазин (так ви тримати-
мете в голові думку, що в іншому 
місці той чи інший продукт може 
бути дешевшим чи свіжішим);

– не лінуйтесь нахилитись до 
нижніх чи дотягтись до верхніх 
полиць, адже на середніх вистав-
ляють дорожчі товари;

– робіть покупки із кошиком, а 
не з візочком;

– по супермаркету до необ-
хідного товару йдіть швидко, не 
оглядаючись.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Криворізький р-н

У футбол ганяти  
і в довжину  
стрибати –  
ніхто не відміняв!

Нечасто чиновникам від вла-
ди дякують за ініціативи. 

Але за цю – «Спасибі!» говорять і 
батьки, і їхні діти, попри те, що де-
кому так хочеться фізкультзанят-
тя мало не взагалі анулювати, аби 
дітлахи не травмувалися. Полягає 
ініціатива в тому, що вперше в на-
вчальному році, що триває, у про-
граму учнівських олімпіад з базо-
вих дисциплін – математики, фізи-
ки, хімії, географії та інших – вклю-
чено олімпіаду з фізичної культури. 
Проводиться вона з метою вияв-
лення творчих здібностей школя-
рів, підняття рівня обізнаності в 
галузі фізичної культури та спор-
ту, підвищення рухової активності 
учнів, пропаганди й популяризації 
засад здорового способу життя.

У Криворізькому районі вже про-
ведено два етапи олімпіади з 4-х: 
шкільний і районний. Так, пере-
можцями першої районної олімпі-
ади з фізичної культури в комплек-
сному заліку серед юнаків і дівчат 
стали Віктор Головня, Назарій Бев-
зюк, Віталій Клименко, Оксана Іван-
ченко, Ольга Турко та Оксана Чер-
ненко.

Палкі прихильники здорового 
способу життя сільського Криворіж-
жя зичать юним переможцям олім-
піади добре підготуватися й успіш-
но виступити в третьому (обласно-
му) турі, який відбудеться в березні 
поточного року, а потім і в четвер-
тому - Всеукраїнському, котрий за-
планований на квітень у Києві.

Дільничний  
міліціонер  
заслужив квартиру

Своєю сумлінною щоденною 
працею дільничний міліціонер 
Євген Фустіченко, який береже 
спокій громади Орджонікідзен-
ської сільської ради, заслужив 
право на отримання житла. 

Саме тому сільський голова Люд-
мила Костирьова і вручила йому 
ключі від квартири та побажала 
щастя в оселі на довгі роки.

Помітили  
й оцінили роботу 
головного  
редактора

Головний редактор газети 
«Сільське Криворіжжя» Тетяна 
Пермінова в якості номінанта 
взяла участь у фінальній уро-
чистій церемонії нагороджен-
ня переможців Першого регіо-
нального конкурсу ділової жур-
налістики «PRESSзвання. Дні-
пропетровськ», що проходив за 
підтримки обласної організації 
Національної спілки журналіс-
тів України. 

Тетяна Василівна не надто пере-
ймається тим, що не стала дипло-
мантом конкурсу.

– Визнання колег і запрошення 
на фінальну урочисту церемонію – 
це неабиякий стимул для подаль-
шої творчості, - говорить керівник 
популярного на Криворіжжі друко-
ваного видання.

Микола КРАМАРЕНКО. За матеріалами Інтернет-видань.

g Справи комунальні

Перемовини або суд
Єдине джерело доходів 

постачальників житло-
во-комунальних послуг 
– це платежі споживачів, 
які не бажають плати-
ти за неякісні або неспо-
вна надані послуги. А в 
городян нерідко виника-
ють претензії до роботи 
виробників послуг, без своєчасного розв’язання 
яких платіжна дисципліна напевне не поліп-
шиться.

– Закон України «Про житлово-комунальні 
платежі» визначає два шляхи вирішення про-
блемних питань між постачальником та спожи-
вачем послуг – перемовини або судове звернен-
ня, – говорить заступник міського голови Григо-
рій Вербицький. – Відтак, людина повинна до-
стукатись до постачальника, щоб висловити свої 
претензії.

З цією метою всі керівники виробників та по-
стачальників житлово-комунальних послуг міс-
та зобов’язані щотижня влаштовувати особисті 
прийоми громадян, під час яких споживачі мати-
муть змогу висловити свої претензії до роботи по-
стачальників. Якщо й у такому разі сторони не ді-
йшли згоди, тоді залишається інший вихід – звер-
нення до суду по захист порушених прав. Іншого 
шляху діючим законодавством не передбачено.

Е. МІСЦЕВИЙ.
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Подорожуємо святими місцями

Надворі –14 градусів, старенька маршрутка 
торохтить засніженою, погано розчищеною 
дорогою, але в салоні аж душно від енергетики 
переповнених сподіваннями пасажирів. Всі вони 
уважно прислухаються до слів нашого нетипо-
вого екскурсовода – пана Ярослава Лищишина, 
який жваво, із запалом небайдужої, набожної 
людини коментує подорож до однієї з відомих 
святинь галицького Поділля – Марійського духов-
ного центру.

Ми їдемо до Зарваниці – не-
величкого села Теребовлянського 
району Тернопільської області, 
розташованого на заході району, 
на лівому березі річки Стрипа. Для 
християн усього світу Зарваниця 
добре відома чудотворною іконою 
і цілющим джерелом, біля якого, 
за давніми переказами, з’являлася 
Божа Матір. Уздовж дороги по-
всюдно встановлені хрести з напи-
сом: «Зупинися і вклонися».

– Дорога до святого місця яв-
лення Богородиці всіяна трупами 
наших дідів, розстріляних біль-
шовиками та чекістами, – з бо-
лем промовляє пан Ярослав. – А 
ось ця річечка Стрипа, яка бере 
початок на Львівщині, у війну те-
кла червона від крові. Праворуч 
– музей Патріарха Йосипа Сліпо-
го, який за свою віру отримав 18 
років таборів. Етапом перевозили 
його від тюрми до тюрми. У таборі 
він таємно сповідував в’язнів, але 
вони його не видали. Звільнив-
шись, поїхав до Риму, де збудував 
церкву святої Софії. Поховати себе 
заповідав в Україні, на рідному 
Тернопіллі. Якщо ж Україна стане 
незалежною, то просив поховати 
його в столиці. Але так сталося, 
що прах цієї видатної людини нині 
покоїться у Львові, біля церкви 
святого Юра.

Наша група з інтересом розгля-
дає польські кладовища обабіч 
дороги, з фігурками Богородиці 
на надгробках. Майже в кожному 
селі Тернопілля – по кілька хра-
мів. Так історично склалося, що 
більшість з них – греко-католиць-
кі. Православних менше, і всі вони 
Київського патріархату.

Ми з нашим гідом і водночас 
водієм минаємо села з незвичай-
ними назвами – Заздрість, Стру-
сів, Вишнівчик, під’їжджаємо до 
перехрестя Гола Баба.

– На цьому місці була могила 
жінки, – інтригує пан Ярослав, – 
але за союзу прямо по її могилі про-
клали дорогу, і з тих пір тут відбува-
ється чимало страшних аварій.

Благовісний поклик
Помалу наближаємось до За-

рваниці. Назву села і його похо-
дження пояснює давня легенда. 
Коли у 1240 році був дощенту 

зруйнований Київ, уцілілі монахи 
почали втікати на захід.

Один із київських ченців дивом 
врятувався від ворожих наїзників і 
опинився на галицькому Поділлі, в 
лісах над рікою Стрипою. Довгі по-
невіряння та нестерпний голод так 
знесилили його, що, умиротворений 
надією на допомогу Богоматері, 
чернець заснув. У сні постала перед 
ним райська місцина: оповита ча-
рівним серпанком долина з різно-
барвними квітами і дивним сяйвом. 
В його блиску з’явилася Мати Божа 
з двома ангелами, які мали в руках 
білі лілеї. Чернець упав перед Пре-

чистою Дівою Марією на коліна. 
Вона посміхнулась і подала йому 
в руки край свого омофора. Про-
будившись зі сну, чернець побачив 
чудову долину посеред густого лісу. 
У росяній траві заблищало джерело 
чистої води, а над ним спалахнула 
небесним промінням ікона Пре-
святої Діви Марії з малим Ісусом 
на руках. Чернець пригадав сон і 
вклонився Пречистій. А місцину, де 
зарвав його сон, назвав Зарвани-
цею. Згодом чоловік збудував біля 
кринички каплицю і встановив у ній 
ікону Богоматері. Почувши чудову 
новину, до святої місцевості почали 
приходити люди. З роками у затиш-
ному видолинку виросли церква  й 
монастир, селянські обійстя. Так по-
чалася Зарваниця.

Наша перша зупинка в селі – 
греко-католицька церква Пресвя-
тої Трійці та Пресвятої Покрови, 
зведена у 1754 році. Її головна 
принада для вірян – ікона Зарва-
ницької Матері Божої.

– Це найстаріша ікона в Україні, 
яка представляє нашу країну в На-
зареті, – підкреслює пан Ярослав. 
– У цьому храмі щільно намолено. 
Тут не вказують тарифів на обряди 
– даєте стільки, скільки можете. 
Тільки не просіть влади, успіхів 
чи грошей. Моліться за рідних і 
ворогів, просіть здоров’я і зцілен-
ня для всіх – нашими молитвами 
складається безкровна жертва до 
Бога. Бачте, поблизу чудодійного 
образа безліч перснів та  хрестиків 
– віддяка людей, що зцілилися. 
Зліва від ікони висить вервечка 
з хрестиком, подарована Папою 
Римським Іоанном Павлом II. Він 
власноруч прикладався до цієї 
ікони. Праворуч – срібні корони. 
Коли на Тернопіллі вирували тиф 
і чума, вимирали села, люди усією 
громадою прийшли сюди молити-
ся. І страшні недуги відступили. 

Вдячні віряни зібрали все срібло, 
яке у них було, і вилили з нього 
корони. На дзвіниці храму може-
те видіти два прикметних дзвони 
– святий Михаїл (1800 кг) і Свята 
Марія (1320 кг). Справа в тому, 
що в 1943 році фашисти вивезли 
дзвони з цієї церкви на переплав-
ку. Але якось нещодавно отець Во-
лодимир Фірман сповідав наших 
заробітчан в Німеччині і звернувся 
до німців з проханням подарувати 
нашій церкві дзвони. «Як то по-
дарувати? – обурилися німці, – 42 
тисячі євро». Та отець за архівними 
документами віднайшов і довів їм 
правду, що вони вивезли реліквії. 
Тоді за 8 тисяч євро німці виготови-
ли і привезли нові дзвони. Почути 
їх оксамитовий передзвін – велика 
благодать.

Марійський духовний 
центр

І ось попереду – кінцевий пункт 
наших мандрів. Марійський духо-
вний центр у с. Зарваниця – цілий 
комплекс церковних споруд, що 
належать Українській Греко-Ка-
толицькій Церкві. На його спо-
рудження жертвували віряни 
України та діаспори. 1991 року з 
благословення архієрея Михаїла 
Сабриги отець В. Семенюк за учас-
тю семінаристів і парафіян від-
будував капличку біля джерела з 
цілющою водою, відремонтував 
знищену церкву, спорудив біля 
неї велику каплицю, в якій під 

час відпустів відправляють Бого-
служіння, а також Хресну дорогу. 
Було відбудовано Святотроїцький 
монастир Студійського уставу (мо-
нахів-студитів) та дерев’яну церк-
ву Різдва Пресвятої Богородиці. 
Навпроти монастиря – капличка з 
імітацією Гробу Господнього.

Щороку на Страсну п’ятницю 
тут відбувається театралізоване 
дійство сходження Ісуса Христа на 
Голгофу. Збирається багато прочан, 
які складаються на будівництво 
храмів у східних областях України, 
щоби в кожному селі була церква.

Загальна панорама центру 
вражає величчю: на схилі гори 
устремляється в небо собор 3ар-
ваницької Матері Божої, який 
освятив і провів першу архієрей-
ську літургію Глава УГКЦ кардинал 
Любомир Гузар. Навпроти собору, 
в центрі майдану, споруджено 
архітектурну композицію ікони 
Матері Божої 3арваницької. На 
гранітному постаменті – декора-
тивна каплиця, в центрі якої стела 
зі зображенням ікони (з італій-
ського білого мармуру). Увінчує 
композицію корона з хрестом. 

Неподалік височить чотири - 
ярусна дзвіниця (висота із хрес-
том – 75 м), завершена куполом. 
П’ять дзвонів виготовлені в Украї-
ні та у відомій дзвонарні Фальчин-
ських у польському Перемишлі. 
Між собором і дзвіницею вимуро-
вані бювети, де прочани можуть 
брати воду з цілющого джерела. 
На місці джерела, за переказами, 
колись з’явилась Богородиця. Від-
тоді ця вода зцілює від недуг. 

Кілька років тому тут збудували 
купіль Святої Анни (бабусі Хрис-
та). Аби зануритися у святу воду і 
зцілитись духовно й тілесно, люди 
приїздять з усіх куточків України. 
Найчастіше в купелі святої Анни 
оздоровлюються жінки, що не мо-
жуть завагітніти. І це не випадко-
во. Свята Анна була бездітною. Зі 
своїм чоловіком Йоакимом вона 
наполегливо просила Бога про ди-
тину. Згідно з біблійними перека-
зами, одного дня їй явився янгол 
і приніс радісну новину: її молитва 
почута. Після довгих років чекан-
ня свята Анна народила Марію, 
Матір Ісуса Христа.

Ближче до річки Стрипа збудо-
вана надбрамна церква Благо-
віщення. За її вхідною брамою – 
великий майдан і Хресна дорога. 
А далі розкинулось Співоче поле – 
майдан для мистецько-духовних 
заходів. Воно має вигляд амфіте-
атру і вміщує до 50 тисяч глядачів. 
Тут відбуваються концерти на ре-
лігійну тематику.

Марійський духовний центр — 
всесвітній відпустовий центр, одна 
з найбільших подільських святинь 
Української Греко-Католицької 
Церкви. У 2000 році на його від-
криття зібралося близько 800 тисяч 
людей, які очікували приїзду Папи 
Римського Іоанна Павла II. Віряни 
масово приходять сюди на прощу, 
щоб відмолити свої гріхи. Саме 
тут, у Зарваниці, 
приклавшись до 
чудотворної ікони, 
помолившись і при-
йнявши купіль у дже-
релі Святої Анни, дістаєш 
новий заряд життєдайної 
енергії і відчуваєш сили з 
честю долати негаразди 
повсякденного буття.

У 3арваниці народилися:  
поет і художник В. Гаврилюк, релігійний і 

громадський діяч І. Гаврилюк, релігійний 
діяч М. Гаврилюк, фольклорист та 

етнограф Г. Галька, літераторка  
А. Головінська-Максимович, професор  

І. Головінський, публіцист, літератор  
О. Макогін, письменник Є. Мандичевський.

Тетяна ДРЄЄВА. Фото автора.

Вклонися й помолися

Ікона Зарваницької  
Матері Божої.

Дари зцілених вірян.
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     Сторінку підготував Віталій ТКАЧУК. Фото Станіслава ХОМЕНКА.

g Першість  
       міста
П’ять  
золотих  
нагород у 
скарбничці 
самбістів 
«дев’ятки»

Чемпіонат Кри-
вого Рогу серед 
16-17-річних самбіс-
тів зібрав нещодав-
но майже вісімдесят 
учасників. Для ко-
гось це була проба 
сил, а дехто вже й 
показав певну май-
стерність і техніку 
під час поєдинків.

Але точно не браку
вало гострої конкурен
ції. У ній переконливо 
й доволі гідно почува
лися юнаки та дівчата 
з ДЮСШ №9: в їхній 
скарбничці аж п’ять 
золотих медалей. Зо
крема, пальма першо
сті дісталась Євгену 
Лактіонову (вагова ка
тегорія 70 кілограмів), 
Владиславу Томашо
ву (в/к 81 кг), Богдану 
Чернусі (в/к 45 кг), Юлії 
Юрченко (в/к 54 кг) та 
Владиславі Масловій 
(в/к 59 кг). Трохи мен
ше, чотири медалі най
вищого ґатунку, в своїх 
вагових категоріях за
воювали представники 
ЦГЗК: Степан Ераносян, 
Данило Шевченко, 
Олексій Путилін, Сергій 
Карабут. Тобто разом 
із бійцями ДЮСШ №9 
вони й задавали тон на 
міському змаганні.                        

g Медалі плюс дарунки

У зимові канікули нудьгувати ніколи…
 

g Турнір пам’яті Олега Трунова

Тріумфували інгулецькі «вільники»
Представники старшого покоління, які за-
хоплювалися боротьбою, знали енергійного 
керівника інгулецької ДЮСШ №2 Олега  
Трунова, одного із «патріархів» вільної бороть-
би на Криворіжжі. Педагог і наставник завжди 
був взірцем для юних спортсменів. Тому тут 
бережуть світлу пам’ять про О. Трунова. Не-
щодавно в другій юнацькій спортшколі на його 
честь проводився відкритий новорічний турнір 
серед борців вільного стилю.

 А їх з’їхалось із 13 міст 
України понад 220, у тому 
числі з Донецька, Дніпропе-
тровська, Миколаєва, Хер-
сона та інших. І, звичайно, 

криворіжці теж були нала-
штовані лише на вікторію. 
У заповзятій боротьбі на 
інгулецьких килимах трі-
умфували саме господарі 

– борці ДЮСШ №2. В їхній 
скарбничці 22 медалі різно-
го ґатунку, в тому числі 9 
золотих. Звитягу, зокрема, 
у своїх вагових категоріях 
здобули Олександр Калі-
ніченко, Сергій Шульжен-
ко, Клим Назаренко, Дани-
ло Білоус та інші. Кращим 
борцям також було вручено 
спеціальні призи «За волю 
до перемоги», «Найпер-
спективніший борець», «За 
кращу техніку» та «Приз 
глядацьких симпатій». А 

допомогли провести ці зма-
гання «вільників» голова 
міської федерації з вільної 
боротьби Валерій Москаль-
ченко та президент інвести-
ційного холдінгу «Пам’ять» 
Арсен Пошнакян.

 – Нам добре зрозумілі й 
близькі потреби спортивної 
молоді міста, – зазначив ві-
це-президент інвестицій-
ного холдингу «Пам’ять» 
Ігор Малий. – Адже я ра-
зом із Євгеном Дивенком 
(депутатом Інгулецької 

райради, – «ЧГ») теж свого 
часу професійно займався 
боротьбою в другій спор-
тшколі. Спорт загартовує 
криворіжців, дисциплінує 
їх, вчить здобувати філосо-
фію переможців. Нам хоті-
лося, щоб зараз борці з різ-
них міст відчули – робота 
над собою зможе принести 
їм вагомі дивіденди в по-
дальшому житті. А для нас 
стане правилом підтрим-
ка фізично загартованої й 
творчо обдарованої молоді.

g  Фінальні баталії в ДЮСШ № 4

Кубок Ялти дістався нашим футболістам
Сьогодні до криворізької Асоціації з міні-футболу входять 
понад 100 команд, які грають у вищій, першій, другій лігах. 
Проводяться одразу кілька чемпіонатів, турніри в бізнес-
лізі, змагання серед ветеранів, почала функціонувати ди-
тячо-юнацька ліга… Та, безумовно, серед них особливо 
виділяються такі команди, як «Приват», «Штурм», «Богатир», 
котрі грають у найсильнішій лізі. Насамперед, це стосується 
футболістів «Привату», молодої команди, котра в 2012 році 
стала чемпіоном України серед бізнес-ліг.

Своє таке високе реноме прива-
тівці підтвердили в недавньому тур-
нірі «Кубок Ялти – круглий рік!», фі-
нальні баталії якого проводилися у 
криворізькій ДЮСШ № 4. Найкращі 
команди вищої ліги Асоціації з міні-
футболу (нею, до речі, вміло керує її 
президент Леонід Філевич) справді 
показали найкращі свої якості. Та до 
фіналу, не програвши жодної зустрічі, 
потрапили «Приват» (котрим опіку-
ються Олексій Бурик та Віталій Юр-
ченко) й амбітна команда з Ерастівки 
(що поблизу Дніпропетровська).

Суперники були гідні один одно-
го. Несподівано ініціативу захопи-

ли гості (вони попросилися взяти 
участь у цьому солідному турнірі) 
й першими досягли успіху. Та було 
видно, що криворіжці, на яких рів-
няються всі наші команди з міні-
футболу, мають великий потенціал 
бодай зрівняти шанси. Так, зрештою, 
і сталося: поступаючись по ходу по-
єдинку – 1:3, земляки з «Привату» 
зуміли в основний час зрівняти ра-
хунок – 3:3. Пенальті! Його краще 
пробили господарі спортмайданчика 
– 7:6, які на радість численної публі-
ки й завоювали Кубок Ялти. Усі, хто 
підтримував криворізьких лідерів, 
отримали чималу порцію адреналіну. 

Фінал виявився чудовим, видовищ-
ним й азартним.

– Варто нагадати, що команда 
«Ерастівка» із селища міського типу 
добре грає в чемпіонаті Дніпропе-
тровщини з міні-футболу, – комен-
тує поєдинок суддя національної 
категорії Сергій Скворцов. – У них 
гарний підбір футболістів, і це ми 
побачили в цьому протистоянні. 
Ерастівці, наскільки я знаю, хочуть 
уже грати в першості України. Так 
що нашим хлопцям довелося вияви-
ти волю до перемоги, криворізький 
характер, щоб спочатку вирівняти 
ситуацію, а потім виграти. Думаєть-
ся, що далася взнаки в цьому фіналі 
й добра фізична підготовка гравців 
«Привату». У них у другому таймі, 
як кажуть, з’явилося друге дихання. 
І було приємно спостерігати, як до 
останньої секунди з бажанням боро-
лись за звитягу наші футболісти.

– Наша команда хоча й молода, та 
гідна перемоги, – зазначає віце-прези-

дент міської федерації футболу Ігор 
Левицький. – Незважаючи на те, що 
ерастівці добре підготовлені тактично 
й технічно. Тож гра виявилась бойо-
вою. Наші хлопці вирвали цю вікторію 
завдяки твердому характеру. Не кожна 
команда, поступаючись – 0:2, а потім 
– 1:3, може додати обертів і досягти у 
підсумку позитивного для себе резуль-
тату. Мені імпонує те, що в цьому тур-
нірі, як і в попередньому – на Кубок 
Ворохти, окрім нагород, найсильні-
шим буде вручено грошові призи від 
організаторів та сертифікати на відпо-
чинок до кримської Ялти.

Так і було: усіх переможців та при-
зерів (а третє місце завоювала друж-
на команда футболістів Криворізько-
го коледжу управління та економіки) 
урочисто нагородили призами й пу-
тівками під гучні оплески численних 
глядачів, які палко вітали футболіс-
тів у спорткомплексі ДЮСШ № 4. За 
красиву гру та гарно проведене до-
звілля.

Шкільні канікули були веселими й насиченими для 10-11-річних 
криворізьких хлопчаків, які захоплюються міні-футболом. Адже вони за-
любки грали в ХІІІ міському турнірі з міні-футболу пам’яті тренера  
Павла Тимофійовича Дудника. Організаторами змагань стали 
Криворізький міськспорткомітет і міська федерація футболу.

Спостерігаючи за поєдин-
ками шкільних команд (а їх 
суперничало між собою ві-
сім), можна зробити висно-
вок: рівень юних футболістів 
з кожним роком зростає. Саме 
в таких турнірах юнь набира-
ється досвіду, а тренери ви-
значають слабкі й сильні сто-
рони суперників і, звичайно, 
можуть потроху формувати 
основний склад своєї коман-
ди. Керівництво і працівники 
ДЮСШ №4 (а саме тут про-

водились баталії) зробили 
все, щоб команди, тренери, 
вболівальники почувалися 
комфортно. Триденна бороть-
ба визначила тих, хто здобув 
вікторію, а також призерів. 
Перше місце й кубок завою-
вала команда «Шахтар» (із 
Центрально-Міського райо-
ну), яку тренує Олександр Се-
менко. Друге місце дісталось 
СДЮШОР-84 (тренер Андрій 
Яшник), третє – юним футбо-
лістам Саксаганського району 

(наставник Сергій Петренко). 
Були названі й кращі грав-
ці турніру: Андрій Руженков 
(півзахисник), Денис Шевчен-
ко (бомбардир, тож підростає 
юна зміна відомої української 
та європейської зірки!), Бог-
дан Сидоренко (захисник) 
та Денис Тищенко (воротар). 
Три найкращі команди було 
нагороджено медалями. А от 
спонсори ще й побалували всіх 
хлопчаків – учасників турніру 
новорічними дарунками.

Спорт
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 09.40, 

12.25, 23.15 Погода
06.20 Православный 

календарь
06.30 АгроЭра
06.35, 07.20 Рецепты 

здоровья
06.40, 07.15 Страна on line
06.45 Смех с доставкой 

на дом
07.25 Заголовки
07.30 Эра бизнеса
07.35 Гость студии
07.40 Глас народа
07.45 Киножурнал «Хочу 

все знать»
08.20 Док.фильм 

«А.Калягин. Я открыл 
себя»

09.00 Итоги недели
09.30, 20.55 Официальная 

хроника
09.45, 15.10 Сериал «Ма-

руся»
11.20 Шеф-повар страны
12.15, 19.00, 21.20 Деловой 

мир
12.30 Право на защиту
12.50 Темный силуэт
13.05 Граница государства
13.20 Худ.фильм «Освобож-

денная земля»
14.40 Окно в Америку
15.05, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
16.00 Худ.фильм «Двойной 

капкан»
18.20, 01.20 Новости (с 

сурдопереводом)
18.45, 04.35 Сельсовет
19.20 Кривое зеркало
21.00 Итоги дня
21.30 Место встречи
22.55 Тройка, Кено, Секунда 

удачи
23.00, 01.00 Итоги
23.20 От первого лица
23.50 Кино в деталях
00.35 Между строк
01.45 О главном
02.15 Свет
02.40 Ток-шоу «Вера. На-

дежда. Любовь»
03.30 Книга.ua
03.50 Док.фильм «Откры-

тие неба. Утраченные 
возможности»

КАНАЛ «1+1»
06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.20, 03.20 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

07.25 Мультфильм «Эски-
моска» (1)

09.25 Мультфильм
09.50, 17.15 Сериал 

«Величественные века. 
Роксолана - 2» (1)

11.50 Худ.фильм «Дом с 
сюрпризом» (1)

15.45 «Семейные мелодра-
мы - 2»

16.45 «ТСН. Избранное»
20.15, 21.15 Сериал «Все на-

чалось в Харбине»
22.15, 02.30 «Деньги»
23.35, 03.35 Сериал «Теория 

обмана - 3» (2)
00.35, 04.20 Худ.фильм 

«Революция, я люблю 
тебя» (2)

ИНТЕР
05.30 Сериал «Улики»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30 Спорт в Подробностях
09.10 Сериал «Шпион» 1-4сс
12.35 «Детективы»
13.10 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леонидом 
Каневским»

14.35, 18.10 Сериал «Жизнь, 
которой не было»

16.20 «Жди меня»
20.00 «Подробности»
20.30 «Спорт в Подроб-

ностях»
20.35 Сериал «Марьина 

роща»
22.15 Сериал «Предатель»

ICTV
05.30 Служба розыска 

детей
05.35, 06.50, 01.45, 02.25 

Погода
05.40, 04.10 Свитанок
06.40, 07.35 Деловые факты
06.55 Сериал «Леся+Рома»
07.40 Факты недели

08.45 Факты. Утро
09.15, 19.25, 00.55 Чрезвы-

чайные новости
10.15, 16.35 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей»
12.35 Анекдоты по-

украински
12.45 Факты. День
12.55 Сериал «Прокурор-

ская проверка»
14.05, 20.10 Сериал «Мор-

ской патруль»
18.45 Факты. Вечер
22.20 Факты. Итог дня
22.55, 02.30 Свобода слова
01.50 ПроЦiкаве

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30 «Мiсто. Тиждень»
07.00, 09.30 «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, 09.40, 20.20, 21.45 «На 

землi на рiднiй...»
09.00 «Косметичка»
09.45 Молодёжная про-

грамма «Cтудия»
10.15, 02.30 Хит-парад «На 

все 100»
11.10, 21.50 «Епiзоди колиш-

нього»
11.15 «Сад. Огород. 

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

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

22.30, 01.30 «Мiсто»
15.15 Худ.фильм «Девушка 

с характером» 1 кате-
гория

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

Погода
18.30, 02.00 Док.сериал 

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

ствия»
20.00 «Афиша»
20.05 «Медицинский теле-

журнал»
21.15 «На углу улиц»
22.00 «Беседы о вечном»
23.10 Худ.фильм «Аврора» 

1 категория
00.35 «Мир животных»
01.00 «Я i мiй дiм»
03.30 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

НОВЫЙ КАНАЛ
05.20 Сериал «Как сказал 

Джим»
06.00, 06.40 Очевидец. 

Самое смешное
06.35, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 00.40 

Репортер
07.35, 08.35, 19.20, 01.05 

Погода
09.00, 16.50 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире пре-
ступных страстей»

10.10, 19.35 Сериал «Папины 
дочки»

13.15, 14.20 Kids Time
13.20 Мультсериал «Злюки 

бобры»
14.40, 15.40 Teen Time
14.45 Сериал «АйКарли»
15.45 Сериал «Третья плане-

та от солнца»
17.55, 20.35 Сериал «Во-

ронины»
19.15, 01.00 Спортрепортер
21.40 Сериал «Счастливы 

вместе»
22.40 Сериал «Школа» (2)
23.45 Сериал «Дневники 

вампира» (2)
01.10 Служба розыска 

детей
01.15 Сериал «Сплетница»
02.40, 03.40 Зона ночi

СТБ
06.00 «Чужие ошибки. 

Взрывная волна»
06.45, 16.10 «Все буде 

добре!»
08.25, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.50 Худ.фильм «Время 

счастья» (1)
11.50 Худ.фильм «Время 

счастья-2» (1)
13.40 «Битва экстрасенсов»
14.40 «Дорогая, мы убива-

ем детей»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.45, 22.35 «Национальное 

талант-шоу «Танцуют 
все!-5»

ТОНИС
06.00, 08.30 Мир за неделю
06.30 Ф-стиль

07.00 Утреннее espresso
08.50, 15.15, 16.30, 17.45, 

18.55, 21.30 Погода
09.00 Женщины, которые 

мечтали о власти 1
10.00, 16.50, 03.50 Алло, 

доктор!
11.15 Игорь Кириллов. 

Улыбку шире - ты в 
эфире!

12.20, 23.30 Этот удивитель-
ный мир 1

14.00 Социальный статус: 
ваши права

15.00, 18.30, 21.00 Служба 
новостей «Социальный 
пульс»

15.30 Точки пересечения 1
16.00 Страна советов
17.50, 00.05 Мастер путеше-

ствий 1
18.50, 21.25 Экономический 

пульс
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Катя Гусева, 
2 часть

20.00 Социальный статус: 
ваша пенсия

21.35 Клара Лучко. Послед-
няя любовь

22.35 Великие махина-
торы 1

00.30 Амурные мелодии 3
01.10 Худ.фильм «Желание 

плоти» 3

ТЕТ
06.00 Счастье есть
06.40 Узнай как
06.55 Сериал «Как я встре-

тил вашу маму» (1)
07.30, 08.25 Мультсериал 

«Даша-следопыт» (1)
07.55 Мультик с Лунтиком
09.00 Сериал «Кремлевские 

курсанты» (1)
10.00 Сериал «Все женщины 

- ведьмы» (1)
11.00 Сериал «Говорящая с 

призраками» (1)
12.00 Сериал «Однажды в 

сказке» (1)
12.55 Твою маму!
13.35 Сериал «Моя прекрас-

ная няня» (1)
14.40, 20.30 Даешь моло-

дежь!
15.40, 00.20 Вайфайтеры
16.05 Сериал «Барвиха 2» (1)
17.05, 01.20 Досвидос
17.40 Виталька
18.25, 21.35 Одна за всех
19.25 Богиня шопинга
19.50 Сериал «Восьмидеся-

тые» (2)
22.00 Сериал «Метод 

Лавровой»
23.00 Дурнев + 1
23.25 Сериал «Реальная 

кровь» (3)
00.55 Кузница звезд 3
01.45 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.30 Серебряный 

апельсин
06.10 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00, 17.00, 19.00, 03.50 

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 12.45 Сериал «След» 

(1)
10.00 Сериал «Пуля-дура 

- 5: Изумрудное дело 
Агента» (1)

11.50, 04.50 Ток-шоу «Пусть 
говорят»

15.35 Чистосердечное 
признание

16.00 Право на защиту
17.10 Сериал «Неравный 

брак» (1)
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Дикий - 3» (1)
21.45 Худ.фильм «Халк» (2)
00.00 Худ.фильм «C меня 

хватит» (2)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»
06.45, 07.25, 08.35, 18.50, 

23.40, 00.30, 03.20 «Вре-
мя спорта»

06.50, 08.30, 23.45, 00.35, 
02.35, 03.25, 04.15 «Обзор 
прессы»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 05.00 
«Время новостей»

07.10, 08.10, 22.40, 23.20, 
00.15, 02.30, 03.15 «Биз-
нес-время»

07.15 «Автопилот-ново-
сти»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.40 «Трансмиссия-
новости»

08.15, 08.50 «Хроника 
недели»

08.25, 08.45, 09.50, 10.10, 
12.30, 13.50, 14.50, 16.50, 
17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 
02.25, 03.55 «Погода»

09.15, 13.10, 14.10 «5 
элемент»

10.30, 11.20, 12.15 Обще-
ственно-политическое 
ток-шоу «Республика с 
Анной Безулик»

15.15 «Мамина школа»
16.10 «Мотор»
17.25 «В кабинетах»
18.15 «Территория закона»
19.30, 20.10, 21.10, 01.10, 

05.10 «Время. Итоги дня»
21.40, 03.00, 04.00 «Время-

Тайм»
22.15, 02.40 «Налоговый 

дневник»
23.30, 00.25 «CRIME NEWS»
04.20 «Не первый взгляд»

НТН
06.00 «Легенды уголовного 

розыска»
06.30 Худ.фильм «Вербов-

щик»
08.00 «Агенты влияния»
09.00 Сериал «Спас под 

березами» (1)
10.50 Сериал «Против 

течения»
14.45 Сериал «Защитница»
18.30 «Случайный сви-

детель»
19.00, 23.45, 01.55, 04.05 

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

листы: мыслить как 
преступник. Поведение 
подозреваемого» (2)

22.45 Сериал «CSI: Лас-
Вегас» (2)

00.15 Худ.фильм «Охота на 
динозавров» (3)

02.25 Сериал «Чисто ан-
глийские убийства» (2)

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
08.00 Худ.фильм «Костяни-

ка. Время лета» (1)
10.00 Худ.фильм «Однажды 

на матрасе» (1)
12.00 Сериал «Сабрина- 

маленькая ведьма» (1)
12.50 «Пороблено в 

Українi»
14.15, 18.00 «Званый ужин»
15.15 «КВН- 2012»
19.00 «Шопинг монстры»
20.00, 22.00 «Рассмеши 

комика»
21.00 «Большая разница»
23.00 Худ.фильм «Голый 

пистолет» (2)
00.45 Худ.фильм «Свидание 

моей мечты»
02.25 Худ.фильм «Займемся 

любовью» (2)

11 КАНАЛ
05.20 Сериал «Как сказад 

Джим»
06.00, 06.40 Очевидец. 

Самое смешное
06.35, 07.40 Подъем
07.10 «Экономика в 

деталях»
07.30, 08.30 Репортер
07.35, 08.35 Погода
08.45 «Родительский клуб»
09.00, 16.50 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире пре-
ступных страстей»

10.10, 19.35 Сериал «Папины 
дочки»

13.15, 14.20 Kids’ Time
13.20 Мультсериал «Злюки 

бобры»
14.40, 15.40 Teen Time
14.45 Сериал «АйКарли»
15.45 Сериал «Третья плане-

та от солнца»
17.55, 20.35 Сериал «Во-

ронины»
19.00 Новости 11, 21.30, 

00.40, 02.40, 05.00 канала
21.00 «Дело вкуса»
22.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
22.40 Сериал «Школа»
23.45 Сериал «Дневники 

вампира»
01.10 Служба розыска 

детей
01.15 Сериал «Сплетница»

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

Вести
09.30 Ток-шоу «1000 

мелочей»
10.15 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00, 03.10 Сериал «Ефро-

синья. Таежная любовь»
12.30, 15.30, 17.40 Местное 

время. Вести-Москва
12.50 Вести. Дежурная 

часть
13.00 Ток-шоу «Дело Х. 

Следствие продолжа-
ется»

13.55 Сериал «Институт 
благородных девиц»

14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Всегда гово-

ри «всегда» - 7»
18.30, 02.30 «Прямой эфир»
19.20 Сериал «Всегда гово-

ри «всегда» - 8»
21.05 Сериал «Объект 11»
22.05 «Исторические 

хроники» с Николаем 
Сванидзе. «1991. Гайдар.
Начало»

23.00 Сериал «Котовский»
23.50 «Девчата»
00.15 Вести.ru
00.30 «Вести+»

00.50 Худ.фильм «Место 
встречи изменить 
нельзя». 1с

НТВ-МИР
04.00 «НТВ утром»
06.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2». «Химчист-
ка», «Мексиканские 
страсти»

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
«Сегодня»

08.20 «Александр Журбин. 
Мелодии на память»

09.05 «Ты не поверишь!»
10.00 Сериал «Таксистка-4». 

3 серия
11.35 «До суда»
12.35 «Суд присяжных»
13.35, 16.35 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие»
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт»

15.35 Сериал «Супруги». 
«Ротвейлер»

17.30, 01.25 «Прокурорская 
проверка»

18.35, 02.30 «Говорим и 
показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским

19.25 Сериал «Литейный». 
«По закону совести», 
«Гамлет»

21.15 «Сегодня. Итоги»
21.40 Сериал «Инспектор 

Купер». «Поджог «
23.35 Сериал «Город соблаз-

нов». 11, 12 серия
03.25 «Криминальная 

Россия. Современные 
хроники» «Дело Головки-
на. Удав»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05, 09.15 «Доброе утро»
09.30 «Контрольная за-

купка»
10.00 «Жить здорово!»
11.00, 04.05 «Модный при-

говор»
12.15 «Время обедать!»
12.50 «Доброго здоро-

вьица!»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00, 01.30 «Ты не один»
16.25 «Дешево и сердито»
17.05, 02.00 Сериал «Не-

равный брак»
18.40, 03.10 «Давай по-

женимся!»
19.55, 00.40 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Виктория»
23.25 Ночные новости
23.40 «Свобода и справед-

ливость»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
01.00, 05.05 Телеканал 

«Доброе утро»
05.00, 08.00, 11.00, 23.00 

Новости
06.05 «Жить здорово!»
07.05 Модный приговор
08.15 Контрольная закупка
08.40 «Время обедать!»
09.10 «Доброго здоро-

вьица!»
10.00 Другие новости
10.25, 14.40 Понять. Про-

стить
11.15 «Хочу знать»
11.45 «Ты не один»
12.30 «Дешево и сердито»
13.10 Сериал «Неравный 

брак»
14.00 Вечерние новости
15.10, 22.10 «Давай по-

женимся!»
16.00 «Пусть говорят»
17.00 «Время»
17.30, 23.05 Сериал «Вик-

тория»
19.10 Ночные новости
19.25 «Свобода и справед-

ливость»
20.20 Худ.фильм «Омен»

RTVI
06.00 «Страна и люди»
07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Цена победы»
09.00 Сериал «Я всё решу 

сама». Фильм 1 «Танцую-
щая на волнах» 4 серия

10.00 Сериал «Мент в 
законе-5». Фильм 3 «Ав-
томатчики» 1 серия

11.00 Информационная 
программа «Грани 
недели» с Владимиром 
Кара-Мурзой

12.00 Док.фильм «Феномен 
Ванги»

13.00 Худ.фильм «Наслед-
ница Ники»

14.30 «Русский акцент» с 
Евгением Масловым. 
«Амиши. Назад в 
будушее»

15.00, 17.00, 22.00 «Сейчас 
в мире»

15.08, 17.08, 01.00 «Особое 
мнение»

16.00, 02.00 Сериал «Я всё 
решу сама». Фильм 1 
«Танцующая на волнах» 
5 серия

18.00 «Полный альбац»
19.00, 04.00 «Разбор полёта»
20.00, 05.00 Сериал «Бан-

дитский Петербург-7. 
Передел». 5 серия

21.00, 03.00 Сериал «Мент 
в законе-5». Фильм 3 

«Автоматчики» 2 серия
23.00 Худ.фильм «Попугай, 

говорящий на идиш»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
08.00 Сегодня. Дайджест
09.00, 17.30 Семь чудес 

Украины
10.30 Цивилизация. Смер-

тельная усталость
11.30 Ювелир ТВ
14.30 Лекции и события
16.30 Вокруг света
17.45 Цивилизация. Созда-

вая историю
19.00, 23.00 Знак воскли-

цания
20.00 ТВiй Дакар
20.30, 23.30, 04.00 Сегодня
21.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.30 Худ.фильм «Девушки 

из Новолипок» (1)

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.30 Худ.фильм «Рокиров-

ка в длинную сторону». 
6+

08.20 Док.фильм «Изношен-
ное сердце Александра 
Демьяненко». 12+

09.10 Петровка, 38, 13.10 
16+

09.30, 12.30, 15.30, 17.50 
События

09.50 «Постскриптум». 16+
10.50 «В центре событий». 

16+
11.55 Док.фильм «Москва 

слезам не верит» 12+
12.50 Город новостей
13.30 Док.сериал «Хищни-

ки». 6+
14.35 Ток-шоу «Врачи». 12+
15.50 Док.фильм «Григорий 

Бедоносец». 12+
16.50 «Право голоса». 16+
18.15 «Доказательства 

вины. Вирус равноду-
шия» 16+

19.05 «Хроники москов-
ского быта. Советские 
оборотни» 12+

19.55 Сериал «Фурцева». 
16+

22.00 События. 25-й час
22.35 Сериал «Пуаро Агаты 

Кристи». 12+
00.35 Худ.фильм «Сирано 

де Бержерак». 12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
07.50 Худ.фильм «Детство 

Темы»
10.20, 17.15 Док.фильм про 

Кино
11.15, 18.10 Сериал «Гибель 

империи»
13.15 Худ.фильм «Все 

решает мгновение»
14.55 Худ.фильм «Васса»
20.00 Худ.фильм «Приказ: 

огонь не открывать»
21.35 Худ.фильм «Приказ: 

перейти границу»
23.10 Худ.фильм «Еще 

люблю, еще надеюсь»
00.25 Худ.фильм «Гонщики»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Драма 

«Место водителя» 16+
09.45, 17.45, 01.45 Фантасти-

ка «Ящик Ковака» 16+
11.40, 19.40, 03.40 Драма «И 

свет во тьме светит» 12+
13.40, 21.40, 05.40 Драма 

«Сталинград» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Худ.фильм 

«Мальчишки» 12+
02.25, 08.25, 14.25 Муль-

тсериал «Приключения 
капитана Врунгеля» 12+, 
«Картинки с выставки». 
6+

03.00 Мультсериал «Сандо-
кан. Два тигра». 23, 09.00, 
15.00 серия 12+, «Кентер-
вильское привидение». 
12+, «Чинк» 6+

04.00, 10.00, 16.00 Худ.
фильм «Утро без от-
меток» 6+, м/ф «Дедушка 
и внучек». 6+

05.30 Мультсериал «Супер-
герои». 24, 11.30, 17.30 
серия 12+

06.00, 12.00, 18.00 «Всемир-
ная картинная галерея с 
тетушкой Совой» 6+, м/ф 
«Хочу бодаться!». 0+

НАШЕ КИНО
06.00 Худ.фильм «Большая 

семья» 12+
08.00 Худ.фильм «Малень-

кая Вера» 18+
10.20 Худ.фильм «За сча-

стьем» 12+
12.00 Худ.фильм «Секре-

тарь райкома» 12+
13.30 Худ.фильм «Деревен-

ский детектив» 12+
15.00 Худ.фильм «Людми-

ла» 12+
16.30 Худ.фильм «Тарака-

ньи бега» 16+
18.00 Худ.фильм «Дон 

Сезар де Базан» 12+
20.00 Худ.фильм «Сердце 

медведицы» 18+
22.20 Худ.фильм «Еще не 

вечер» 12+
00.00 Худ.фильм «Бронено-

сец «Потемкин» 16+
01.30 Худ.фильм «Анискин 

и Фантомас» 12+

КИНОКЛУБ
05.00 Худ.фильм «Джонни 

Зубочистка» 16+
07.00 Худ.фильм «Кабаре» 

16+
09.05, 01.00 Худ.фильм «Од-

нажды в Китае 2» 16+
11.00, 03.00 Худ.фильм «Всё 

путём» 18+
13.00 Худ.фильм «Хэллоуин: 

20 лет спустя» 18+
14.30 «Плюс кино» 12+
15.00 Худ.фильм «Хороший 

мальчик» 16+
17.00 Худ.фильм «Отвези 

меня домой» 16+
19.00 Худ.фильм «Улов-

ка.44» 16+
21.00 Худ.фильм «Хроника 

одной любви» 16+
23.00 Худ.фильм «Скелеты в 

шкафу» 18+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Было ВРЕМЯ» 16+
05.05 «Под знаком зодиака. 

Козерог» 12+
06.25 «Лестница Якоба» 

в гостях у «Утренней 
почты» 12+

07.55 Худ.фильм «Перевод 
с английского» 12+

10.00 «Аншлаг? Аншлаг!» 
12+

11.00, 02.00 «Колба време-
ни» 16+

12.00 «Непридуманные 
истории. Забавный 
случай» 12+

13.00 Фестиваль «Сан-Ремо 
40» 12+

14.30 «Звезды на льду» 12+
16.00 «Звездный час» 12+
16.55 Док.фильм «Постой, 

паровоз...» 12+
17.40 Худ.фильм «Муже-

ство» 12+
19.00, 01.00 «ВРЕМЯ» 12+
20.00 «Рожденные в СССР» 

12+
21.00 «Путешествие во 

время концерта» 12+
22.10 «Камера смотрит в 

мир» 12+
23.00 «Музыка дождя» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала - 5». 9 серия 
«Любовь зла». 16+

20.00 Сериал «Агент особо-
го назначения - 3». ф.1. 
«Институт заложников». 
2 ч. 16+

21.00 Сериал «Мент в за-
коне - 4». ф.4. «Доходное 
место». 3 серия 16+

22.00 Сериал «Эра Стрель-
ца-2». 12 серия 16+

23.00 Сериал «Крот 2». 12 
серия 16+

00.00 Сериал «Русский шо-
колад». 24 серия 16+

TV 1000
02.00 Боевик «Большой 

Стэн» 16+
04.00 Приключения «Окса-

на в стране чудес» 12+
06.00 Комедия «Большая 

ночь» 16+
08.00 Комедия «Аутсайде-

ры» 16+
09.45 Драма «В чужом 

ряду» 12+
11.30 Комедия «Сильная 

женщина» 16+
14.00 Комедия «Семейка 

Аддамс» 12+
16.00 Драма «Крик совы» 

16+
18.00 Боевик «Ограбление 

по-итальянски» 12+
20.00 Криминальное кино 

«Фирма» 16+
22.40 Драма «Графиня» 16+

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм (1)
07.20 Мультсериал «Год-

зилла» (1)
08.10 «Улётное видео по-

русски»
08.30, 21.45 «Облом UA»
08.55, 21.25 Дневник Ралли 

Даккар
09.00 «Бойцовский клуб»
10.00 Худ.фильм «Молодые 

стрелки» (1)
12.10 Худ.фильм «Личный 

номер» (1)
14.20 Худ.фильм «Параграф 

78» (1)
16.10 Худ.фильм «Параграф 

78. Фильм второй» (1)
18.00 Сериал «Побег» (1)
19.00 Сериал «Кодекс 

чести» (1)
20.10, 22.10 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
20.35 «Месть природы»
21.00 Новости 2+2
22.50 Худ.фильм «Чужой-3» 

(2)
01.00 Худ.фильм «Реликт» 

(3)
02.45 «Дорожные войны»
04.00 Худ.фильм «Остров 

любви» (2)

TV1000 ACTION
03.00 Комедия «Знать бы, 

что я гений» 12+
05.00 Боевик «Мститель» 

16+
07.00 Приключения «Бра-

тья Гримм» 12+
09.10 Боевик «Пустыня 

смерти» 16+
11.00 Боевик «Годзилла» 

16+
13.25 Боевик «Змеиный 

полет» 16+
15.20 Приключения «Ана-

конда» 16+
17.00 Комедия «Пришель-

цы-завоеватели» 16+
19.00 Боевик «Ход короле-

вой» 16+
21.05 Драма «Законопос-

лушный гражданин» 18+
23.00 Мягкая эротика 

«Пожарные-стриптизе-
ры» 18+

00.40 Мягкая эротика «Вос-
поминание» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Сериал «Иван По-

душкин. Джентльмен 
сыска» 12+

05.30, 07.25, 15.50, 17.50, 
00.55 «Окно в кино»

05.35, 16.00 Сериал «Кавале-
ры морской звезды» 16+

06.30 Сериал «Фурцева» 
16+

07.35 Худ.фильм «Найдё-
ныш-3» 12+

09.10 Худ.фильм «Лев Гурыч 
Синичкин»

10.35 Худ.фильм «Семь 
нянек»

11.55 Худ.фильм «Зелёный 
фургон» 12+

14.20 Худ.фильм «Каден-
ции»

17.00, 01.00 Сериал «На-
следство» 16+

18.00 Худ.фильм «Ночной 
продавец» 16+

19.35 Худ.фильм «Морфий» 
18+

21.30 Худ.фильм «Кавалер 
золотой звезды»

23.30 Худ.фильм «Серафим 
Полубес и другие жите-
ли Земли»

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицейская 

академия»
05.30 «Битва анекдотов»
06.10 «Бодрое утро»
07.00, 12.40 «Минутка для 

ребенка»
07.30 «Клуб юмора»
09.00, 18.00 Сериал «Конан»
09.50 Худ.фильм «Белая 

ворона»
11.40, 17.00 Сериал «Отчаян-

ные родители»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол»
16.30 Мультсериал «Сокро-

вища острова черепах»
19.00 Сериал «Элен и 

ребята»
20.00 Мультсериал «Чело-

век-паук»
20.15 «33 м2»
21.00 Худ.фильм «Орел или 

решка»

MAXXI-TV
06.30, 19.30 Йога
07.15, 07.45, 09.55, 11.45, 

16.45, 19.05 Союзмуль-
тфильм

07.25 «Сбросим лишнее»
08.15, 19.15, 21.25 «Все про 

все»
08.25, 12.40 «Восточные 

танцы»
08.50, 01.10 MaxxiМузыка
09.10, 16.05 «Вкус сыра»
10.40, 12.25, 22.55 «Ukrainian 

Fashion Week»
11.05 «Джунгли шоу-

бизнеса»
13.15, 17.00 Телеювелирторг
20.05 «Взрослые дети»
20.50 «Мама в большом 

городе»
21.30 «Время для себя»
22.10 «Мир путешествий»

Понеділок, 21 січня
Cхід 7.47 Захід 16.32
Тривалість дня 8.45

Схід 11.58 
Захід 2.56

БлизнюкиАнтоній, Анастасія, Василиса, Григорій

09:00 День за днем
09:30 Моя профессия
09:45 Новая волна
19:00 Кривбасс-Центр
19:20 Новости регионов
19:35 Диалог

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»

УТ-1

Зніму однокімнатну 

КВАРТИРУ  
в Ц-Міському районі. НЕ дорого!

067-773-39-12,  067-8-444-11-7
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 23.15 

Погода
06.20 Православный 

календарь
06.30 АгроЭра
06.35, 07.20 Рецепты 

здоровья
06.40, 07.15 Страна on line
06.45 Смех с доставкой 

на дом
07.25 Заголовки
07.30 Эра бизнеса
07.35 Будмайданчик
07.40 Гость студии
07.45 Киножурнал «Хочу 

все знать»
08.20 Док.фильм «Вино-

курский соловей»
09.00, 20.55 Официальная 

хроника
09.05 О главном. Неделя 

книжной моды
09.25, 15.20 Сериал «Ма-

руся»
11.00 Торжественности 

к Дню Соборности 
Украины

12.25, 18.45, 21.20 Деловой 
мир

12.35 «Секреты успеха» с 
Н.Городенской

13.05, 02.15 Худ.фильм 
«Иван Бабушкин» 1,2с

15.15, 05.50 Деловой мир. 
Агросектор

16.10 Худ.фильм «Смерть 
под парусом»

18.20, 01.20 Новости (с 
сурдопереводом)

19.05 Кривое зеркало
21.00 Итоги дня
21.25 Социальное шоу 

«Адреналин»
22.55 Тройка, Кено, 

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

Алой и Белой Розы
00.35 Между строк
01.45 О главном
04.20 Док.фильм «Шахтер-

ский герцог»
04.55 Свет
05.20 Док.фильм «Генный 

конструктор. Гентавры 
к столу»

КАНАЛ «1+1»
06.05 «Служба поиска 

детей»
06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.25 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

07.25 Мультфильм «Эски-
моска» (1)

10.00, 17.15 Сериал 
«Величественные века. 
Роксолана - 2» (1)

12.00, 13.00, 20.15, 21.15 
Сериал «Все началось в 
Харбине»

14.00 «Не ври мне - 3»
14.50 «Семейные мело-

драмы»
15.45 «Семейные мелодра-

мы - 2»
16.45, 03.15 «ТСН. Избран-

ное»
22.15, 02.25 «Украинские 

сенсации»
23.40, 03.45 Сериал «Теория 

обмана - 3» (2)
00.40, 04.30 Худ.фильм 

«Оражение» (2)

ИНТЕР
06.00 Сериал «Улики»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30 Спорт в Подробностях
09.10, 20.35 Сериал «Марьи-

на роща»
11.00 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леонидом 
Каневским»

12.55, 18.10 Сериал «Жизнь, 
которой не было»

14.40 «Судебные дела»
15.20 «Семейный суд»
16.15 Сериал «Сердце 

Марии» (1)
20.00, 01.35 «Подробности»
20.30 «Спорт в Подроб-

ностях»
22.15 Сериал «Предатель»
00.00, 02.05 Худ.фильм 

«Кровавый спорт» (2)
03.35 Док.сериал «Жад-

ность»

ICTV
05.20, 06.50, 01.10, 03.20 

Погода
05.25 Факты
05.40, 04.15 Свитанок
06.40, 07.35 Деловые факты
06.55 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Экстренный вызов
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.25, 00.15 Чрезвы-

чайные новости
10.15, 16.35 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей»
12.40 Анекдоты по-

украински
12.45 Факты. День
13.00, 22.20 Сериал «Про-

курорская проверка»
14.10 Сериал «Морской 

патруль»
18.45 Факты. Вечер
20.10 Сериал «ГАИшники»
23.50 Сериал «Такси»
01.15 Худ.фильм «По-

чтальон всегда звонит 
дважды» (2)

03.25 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, 19.15, 21.05, 
23.05 «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 Путе-

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

суждалки»
09.50 «Сад. Огород. 

Цветник»
10.05 «Зооквартал»
10.35 Худ.фильм «Аврора» 

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

вечном»
13.00, 05.00 «Музыкальный 

калейдоскоп»
13.30 «На углу улиц»
14.00 «Сделано руками»
14.30 «Интеркласс»
14.55, 20.20, 22.20 «На землi 

на рiднiй...»
15.15 Худ.фильм «Аэро-

град» 1 категория
16.55 «Мiський роман»
17.25 Молодёжная про-

грамма «Cтудия»
18.10 Погода
18.30 «Контакт»
19.25, 02.00 Док.сериал 

«Этот загадочный мир»
19.45 «Афиша»
19.50 «Шаг навстречу»
20.05 «Резонанс»
21.10, 23.10 «Гарна новина»
21.15 «Енергозаощад-

ження»
21.30 «ARTiCOOL»
22.00 «Медицинский 

журнал»
22.25 «Епiзоди колишнього»
23.15 Группа «Цветы». 40 

лет. 1 часть
00.10 «Антропологiя»
01.00 «Я i мiй дiм»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

НОВЫЙ КАНАЛ
05.20 Сериал «Как сказал 

Джим»
06.00, 06.40 Очевидец. 

Самое смешное
06.35, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 00.40 

Репортер
07.35, 08.35, 19.20, 01.05 

Погода
09.00, 16.45 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире пре-
ступных страстей»

10.05, 19.35 Сериал «Папины 
дочки»

13.15, 14.20 Kids Time
13.20 Мультсериал «Злюки 

бобры»
14.40, 15.40 Teen Time
14.45 Сериал «АйКарли»
15.45 Сериал «Третья плане-

та от солнца»
17.55, 20.35 Сериал «Во-

ронины»
19.15, 01.00 Спортрепортер
21.40 Сериал «Счастливы 

вместе»
22.40 Сериал «Школа» (2)
23.45 Сериал «Дневники 

вампира» (2)
01.10 Сериал «Сплетница»
02.35, 03.30, 04.20 Зона ночi
02.40 Середньовiччя 

зачинається о 18.00
02.55 Я, милiстю Божою, пан 

возний
03.20 Український Со-

ломон, або Українська 
правда i закон

03.35 Видряпатися на попа
03.50 Бий, хто цнотливий
04.05 Втраченi права
04.25 Георгiй Нарбут. Живi 

картини
04.40, 05.15 Зона ночi 

Культура
04.45 Невгамовний Панте-

леймон

СТБ
06.00 «Чужие ошибки. Мол-

чаливый свидетель»
06.45, 16.10 «Все буде 

добре!»
08.25, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.50 «Звездная жизнь. Ис-

пытание алкоголем»
10.50 Худ.фильм «Дочка» (1)
12.40 Худ.фильм «Две 

истории о любви» (1)
14.40 «Дорогая, мы убива-

ем детей»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.45, 22.35 «Национальное 

талант-шоу «Танцуют 
все!-5»

02.25 Сериал «Доктор 
Хаус» (2)

03.10 Худ.фильм «Путеше-
ствие во влюбленность» 
(1)

ТОНИС
06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.25, 18.50, 21.25 Экономи-
ческий пульс

06.30 Точки пересечения 1
07.00 Утреннее espresso
09.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Катя Гусева, 
2 часть

10.00, 16.50, 03.30 Алло, 
доктор!

11.15 Клара Лучко. Послед-
няя любовь

12.20 Этот удивительный 
мир 1

14.00 Социальный статус: 
ваша пенсия

15.15, 16.30, 17.45, 18.55, 
21.30 Погода

15.30 Ронин. Ток-шоу с 
Дмитрием Выдриным

16.00 Страна советов
17.50, 23.35 Мастер путеше-

ствий 1
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Сергей Жигу-
нов, 1 часть

20.00 Социальный статус: 
ваши льготы

21.35 Александр Поро-
ховщиков. Укрощение 
строптивого

22.35 Великие махина-
торы 1

00.20 Амурные мелодии 3
00.55 Худ.фильм «Голое 

разоблачение» 3
02.20 Худ.фильм «Летние 

забавы» 3
04.15 Будь в курсе!
04.35 Худ.фильм «Веселые 

ребята» 1

ТЕТ
06.00 Счастье есть
06.40 Узнай как
06.55 Сериал «Как я встре-

тил вашу маму» (1)
07.30, 08.25 Мультсериал 

«Даша-следопыт» (1)
07.55 Мультик с Лунтиком
09.00 Сериал «Кремлевские 

курсанты» (1)
10.00 Сериал «Все женщины 

- ведьмы» (1)
11.00 Сериал «Говорящая с 

призраками» (1)
12.00 Сериал «Однажды в 

сказке» (1)
12.55, 19.25 Богиня шопинга
13.35 Сериал «Моя прекрас-

ная няня» (1)
14.40, 20.30 Даешь моло-

дежь!
15.40, 00.20 Вайфайтеры
16.05 Сериал «Барвиха 2» (1)
17.05, 01.20 Досвидос
17.40 Виталька
18.25, 21.35 Одна за всех
19.50 Сериал «Восьмидеся-

тые» (2)
22.00 Сериал «Метод 

Лавровой»
23.00 Анекдоты
23.25 Сериал «Реальная 

кровь» (3)
00.55 Кузница звезд 3
01.45 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 04.40 Серебряный 

апельсин
06.10 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00, 17.00, 19.00, 03.15 

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 12.45, 21.45 Сериал 

«След» (1)
10.00 Сериал «Пуля-дура 

- 5: Изумрудное дело 
Агента» (1)

11.50 Ток-шоу «Пусть 
говорят»

15.35 Чистосердечное 
признание

16.00 Право на защиту
17.10 Сериал «Неравный 

брак» (1)
19.20, 03.35 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
20.00 Сериал «Дикий - 3» (1)
20.50 Сериал «Право на 

правду» (1)
22.20 Сериал «Супруги» (1)
00.15 Сериал «Тюдоры. 

Третий сезон» (3)
01.10 Добро пожаловать

02.00 На чемоданах
02.45 Украина. 20 лет жизни

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»
06.45, 07.25, 08.15, 18.50, 

23.40, 00.25, 03.20 «Вре-
мя спорта»

06.50, 23.45, 00.35, 02.35, 
03.25, 03.35, 04.15 «Обзор 
прессы»

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

07.10, 08.10, 22.40, 23.20, 
00.15, 02.30, 03.15 «Биз-
нес-время»

07.15 «Автопилот-ново-
сти»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

08.20 «Новости Киевщины»
08.40, 09.50, 12.50, 14.50, 

16.50, 17.20, 17.50, 22.50, 
23.50, 03.55 «Погода»

09.15, 13.35, 14.10, 15.15 «5 
элемент»

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

13.10 «Налоговый днев-
ник»

16.10 «Трансмиссия»
17.25 «Особенный взгляд»
18.15 «Энергонадзор»
21.40, 03.00, 04.00 «Время-

Тайм»
22.15, 02.40 «Агроконтроль»
23.30 «CRIME NEWS»
04.20 «Жизнь интересна»
04.40 «Феерия путеше-

ствий»

НТН
05.20 Худ.фильм «Убийство 

в Саншайн менор»
06.40 Худ.фильм «Линия 

смерти»
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
09.55 Сериал «Сыщики рай-

онного масштаба - 2»
11.50 Сериал «Детективы»
12.15 Сериал «Эксперты»
14.50, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
16.45, 19.00, 23.45, 02.00, 

04.15 «Свiдок»
17.00 Сериал «Защита 

свидетелей»
21.45 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник. Поведение 
подозреваемого» (2)

22.45 Сериал «CSI: Лас-
Вегас» (2)

00.15 Худ.фильм «Война 
миров» (2)

02.30 Сериал «Чисто ан-
глийские убийства» (2)

04.45 «Уроки тетушки Совы»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
09.10 «Три сестры»
10.20 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.15 Сериал «Сабрина- 
маленькая ведьма» (1)

12.10, 23.00 Сериал «Кли-
ника»

13.10, 00.00 Сериал «Мен-
талист»

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

монстры»
17.00 «Дом на зависть всем»
20.00 «Большая разница»
21.00 «Камеди клаб»
22.00 «Дневник беремен-

ной»
00.45 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ 
05.20 Сериал «Как сказад 

Джим»
06.00, 06.40 Очевидец. 

Самое смешное
06.35, 07.40 Подъем
07.10 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 00.40, 02.35, 
04.50 канала

09.00, 16.45 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире пре-
ступных страстей»

10.05 Сериал «Папины 
дочки»

13.15, 14.20 Kids’ Time
13.20 Мультсериал «Злюки 

бобры»
14.40 «Мой малыш»
15.10 Сериал «АйКарли»
15.40 Teen Time
15.45 Сериал «Третья плане-

та от солнца»
17.55 Сериал «Воронины»
19.30 «36.6»
20.00 «Вечерний разговор». 

К юбилею народной 
артистки Украины Люд-
милы Вершининой

20.30 «Авторские путеше-
ствия»

21.00 «Васильевский 
остров»

22.00 «Просто собака»
22.20 «Перевоплощение»
23.00 Сериал «Школа»
23.45 Сериал «Дневники 

вампира»
01.10 Сериал «Сплетница»
02.55 Я, милiстю Божою, пан 

возний
03.20 Український Со-

ломон, або Українська 
правда i закон

03.30 Зона ночi
03.35 Видряпатися на попа
03.50 Бий, хто цнотливий
04.05 Втраченi права
04.20 «Вечерний разговор»

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

товский»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Вести
09.30 Ток-шоу «1000 

мелочей»
10.15 Ток-шоу «О самом 

главном».
11.00, 03.10 Сериал «Ефро-

синья. Таежная любовь»
12.30, 15.30, 17.40 Местное 

время. Вести-Москва
12.50 Вести. Дежурная 

часть
13.00 Ток-шоу «Дело Х. 

Следствие продолжа-
ется»

13.55 Сериал «Институт 
благородных девиц»

14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Гадание при 

свечах»
18.30, 02.30 «Прямой эфир»
19.20 Сериал «Всегда гово-

ри «всегда» - 8»
21.05 Сериал «Объект 11»
22.05 «Исторические 

хроники» с Николаем 
Сванидзе. «1992. Гайдар. 
Реформы»

23.50 «Честный детектив»
00.25 Худ.фильм «Место 

встречи изменить 
нельзя». 2с

02.15 Вести.ru

НТВ-МИР
04.00 «НТВ утром»
06.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2». «Найти на-
следника», «Завершение 
дел»

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
«Сегодня»

08.25 «Кулинарный поеди-
нок» с Оскаром Кучерой

09.25 «Русская начинка»
10.00 Сериал «Таксистка-4». 

4 серия
11.35 «До суда»
12.35 «Суд присяжных»
13.35, 16.35 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие»
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт»

15.35 Сериал «Супруги». «По 
наследству»

17.30, 01.25 «Прокурорская 
проверка»

18.35, 02.30 «Говорим и 
показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским

19.25 Сериал «Литейный». 
«Подарок отца», «Рас-
плата»

21.15 «Сегодня. Итоги»
21.40 Сериал «Инспектор 

Купер». «Клятва «
23.35 Сериал «Город соблаз-

нов». 13, 14 серия

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. УКРАИНА
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05, 09.15 «Доброе утро»
09.30 «Контрольная за-

купка»
10.00 «Жить здорово!»
11.00, 04.05 «Модный при-

говор»
12.15 «Время обедать!»
12.50 «Доброго здоро-

вьица!»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00, 01.35 «Ты не один»
16.25 «Дешево и сердито»
17.05, 02.05 Сериал «Не-

равный брак»
18.40, 03.10 «Давай по-

женимся!»
19.55, 00.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Виктория»
23.25 Ночные новости
23.40 «Задиры». Новый 

сезон

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
01.00, 05.05 Телеканал 

«Доброе утро»
05.00, 08.00, 11.00, 23.00 

Новости
06.05 «Жить здорово!»
07.05 Модный приговор
08.15 Контрольная закупка
08.40 «Время обедать!»
09.10 «Доброго здоро-

вьица!»
10.00 Другие новости
10.25, 14.40 Понять. Про-

стить
11.15 «Хочу знать»
11.45 «Ты не один»
12.30 «Дешево и сердито»
13.10 Сериал «Неравный 

брак»
14.00 Вечерние новости
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Пусть говорят»
17.00 «Время»
17.30, 23.20 Сериал «Вик-

тория»
19.10 Ночные новости
19.25 «Городские пижоны». 

«Задиры»
20.30 Худ.фильм «Идио-

кратия»
21.50, 23.05 Худ.фильм «И у 

холмов есть глаза 2»

RTVI

06.00 «Особое мнение», 
«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Я всё решу 

сама». Фильм 1 «Танцую-
щая на волнах» 5 серия

10.00 Сериал «Мент в 
законе-5». Фильм 3 «Ав-
томатчики» 2 серия

11.00 «Германия за неделю»
11.30 «Американский 

ликбез» «Русские 
американцы. Аляска и 
Калифорния»

12.00 «Полный альбац»
13.00 Худ.фильм «Попугай, 

говорящий на идиш»
15.00, 17.00, 22.00 «Сейчас 

в мире»
15.08, 17.08, 01.00 «Особое 

мнение»
16.00, 02.00 Сериал «Я всё 

решу сама». Фильм 1 
«Танцующая на волнах» 
6 серия

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

дитский Петербург-7. 
Передел». 6 серия

21.00, 03.00 Сериал «Мент 
в законе-5». Фильм 3 
«Автоматчики» 3 серия

23.00 Худ.фильм «Длинное, 
длинное дело»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
07.30 ТВiй Дакар
08.00, 20.30, 23.30, 04.00 

Сегодня
08.30, 16.30 Вокруг света
09.35 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.30 Цивилизация. Созда-

вая историю
11.30 Ювелир ТВ
14.30 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
17.30 Семь чудес Украины
17.45 Цивилизация. Крей-

сер «Варяг»
19.00, 23.00 Знак воскли-

цания
21.00 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
22.00 Альбертэйнштейн
00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.30 Худ.фильм «Додек на 

фронте» (1)

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.30 Худ.фильм «Женатый 

холостяк». 12+
08.15 Петровка, 38, 13.10 

16+
08.30, 09.50 Худ.фильм «Са-

мая красивая-2». 16+
09.30, 12.30, 15.30, 17.50 

События
12.50 Город новостей
13.30 Док.сериал «Хищни-

ки». 6+
14.35 Ток-шоу «Врачи». 16+
15.50 Док.фильм «Пётр 

Столыпин. Выстрел в 
антракте». 12+

16.50 «Право голоса». 16+
18.15 Док.фильм «Другие. 

Дети Большой Медведи-
цы». 16+

19.55 Сериал «Фурцева». 
16+

22.00 События. 25-й час
22.35 Линия защиты 16+
23.10 Худ.фильм «Сегодня 

ты умрешь». 16+
01.00 Худ.фильм «Грозовой 

перевал». 16+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.40 Худ.фильм «Принц и 

нищий»
09.55, 17.35 Док.фильм про 

Кино
10.45, 18.30 Сериал «Гибель 

империи»
12.25 Худ.фильм «Еще 

люблю, еще надеюсь»
13.45 Худ.фильм «Кое-что 

из губернской жизни»
15.15 Худ.фильм «Собака 

на сене»
20.20 Худ.фильм «Тайная 

прогулка»
21.45 Худ.фильм «Бархат-

ный сезон»
23.35 Худ.фильм «Все 

решает мгновение»
01.20 Худ.фильм «Плохой 

хороший человек»
02.55 Худ.фильм «Приказ: 

огонь не открывать»
04.20 Худ.фильм «Приказ: 

перейти границу»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Драма 

«Город без солнца» 12+
09.45, 17.45, 01.45 Мелодра-

ма «Звонок ангелу» 16+
11.45, 19.45, 03.45 Драма 

«Мадам Бовари» 12+
14.10, 22.10, 06.10 Триллер 

«Темпеста-порочная 
связь» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Худ.

фильм «И вот пришел 
Бумбо...». 6+

02.15, 08.15, 14.15 Мультсе-
риал «Приключения 
капитана Врунгеля» 12+, 
«Золоченые лбы». 6+

03.00 Мультсериал «Сан-
докан. Два тигра». 24, 
09.00, 15.00 серия 12+, 
«Кузнец-колдун». 12+ 
Сказки народов мира. 
«Маленький Шего». 6+

04.00, 10.00, 16.00 Худ.
фильм «Фантазии 
Веснухина». 1 серия 6+, 
м/ф «Умка», «Умка ищет 
друга» 0+

05.30 Мультсериал «Супер-
герои». 25, 11.30, 17.30 
серия 12+

06.00, 12.00, 18.00 «Всемир-
ная картинная галерея 
с тетушкой Совой» 
6+, м/ф «Мальчик как 
мальчик» 6+

НАШЕ КИНО
06.00 Худ.фильм «Дон 

Сезар де Базан» 12+
08.00 Худ.фильм «Сердце 

медведицы» 18+
10.20 Худ.фильм «Еще не 

вечер» 12+
12.00 Худ.фильм «Бронено-

сец «Потемкин» 16+
13.30, 01.30 Худ.фильм «Ани-

скин и Фантомас» 12+
15.00, 16.30 Худ.фильм 

«Гойя, или Тяжкий путь 
познания» 18+

18.00 Худ.фильм «День ко-
мандира дивизии» 12+

20.00 Худ.фильм «Кузне-
чик» 12+

22.00 Худ.фильм «Второй» 
18+

00.00 Худ.фильм «Балтий-
ское небо» 12+

03.00 Худ.фильм «Им-
провизация на тему 
биографии» 12+

КИНОКЛУБ
05.00 Худ.фильм «Хэллоуин: 

20 лет спустя» 18+
06.30 «Плюс кино» 12+
07.00 Худ.фильм «Хороший 

мальчик» 16+
09.00, 01.00 Худ.фильм «От-

вези меня домой» 16+
11.00, 03.00 Худ.фильм 

«Уловка.44» 16+
13.00 Худ.фильм «Хроника 

одной любви» 16+
15.00 Худ.фильм «Скелеты в 

шкафу» 18+
17.00 Худ.фильм «Это очень 

забавная история» 16+
19.00 Худ.фильм «Священ-

ный дым» 18+
21.00 Худ.фильм «Жизнь в 

военное время» 18+
23.00 Худ.фильм «Он прямо 

как девчонка» 18+

НОСТАЛЬГИЯ
04.05 «Аншлаг? Аншлаг!» 

12+
05.00, 14.00, 20.00 «Рожден-

ные в СССР» 12+
06.00 «Непридуманные 

истории. Забавный 
случай» 12+

07.00 Фестиваль «Сан-Ремо 
40» 12+

08.30 «Звезды на льду» 12+
10.00 «Звездный час» 12+
10.55 Док.фильм «Постой, 

паровоз...» 12+
11.40, 17.45 Худ.фильм 

«Мужество» 12+
13.00, 19.00 «ВРЕМЯ» 12+
15.00 «Путешествие во 

время концерта» 12+
16.10 «Четыре встречи с 

Владимиром Высоцким» 
12+

17.20 «Это было, было...» 12+
21.00 «Рок и вокруг него». 

Телемост Москва - Ле-
нинград 12+

22.00 «Было ВРЕМЯ» 16+
23.05 «Под знаком зодиака. 

Козерог» 12+
00.25 «Лестница Якоба» 

в гостях у «Утренней 
почты» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала - 5». 10 серия 
«Опасные связи». 16+

20.00 Сериал «Агент 
особого назначения - 3». 
ф.2. «Бешеные деньги». 
1 ч. 16+

21.00 Сериал «Мент в за-
коне - 4». ф.4. «Доходное 
место». 4 серия 16+

22.00 Сериал «Эра Стрель-
ца-3». 1 серия 16+

23.00 Сериал «Крими-
нальное видео». ф.1. 
«Привидение, которое 
возвращается». 1 серия 
16+

TV 1000
02.00 Приключения «Окса-

на в стране чудес» 12+
04.00 Комедия «Аутсайде-

ры» 16+
06.00 Комедия «Семейка 

Аддамс» 12+
08.00 Драма «Крик совы» 

16+
09.45 Комедия «Чего хотят 

женщины» 12+
12.00 Боевик «Ограбление 

по-итальянски» 12+
14.00 Комедия «Ценности 

семейки Аддамс» 12+
16.00 Приключения «Мои 

черничные ночи» 12+
18.00 Боевик «Особое 

мнение» 16+
20.30 Драма «Вики Кристи-

на Барселона» 16+
22.15 Криминальное кино 

«Зодиак» 16+

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм (1)
07.20 Мультсериал «Год-

зилла» (1)
08.10 «Улётное видео по-

русски»
08.30 «Облом UA»
08.55 Дневник Ралли 

Даккар
09.00, 21.00 Новости 2+2
09.40 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
10.20 «Убойное видео»
10.45 Сериал «Офицеры» (1)
12.55, 19.00 Сериал «Кодекс 

чести» (1)
14.00 Сериал «Солдаты» (1)
16.00 Сериал «Команда 

Че» (1)
18.15, 01.50 «Дорожные 

войны»
20.10 «ДжеДАИ»
21.25 Худ.фильм «Чужой-4» 

(2)
23.55 Худ.фильм «Разведка 

2023» (3)
03.30 Худ.фильм «Остров 

любви» (2)

TV1000 ACTION
03.00 Боевик «Зона смерти» 

16+
05.05 Приключения «Бра-

тья Гримм» 12+
07.10 Боевик «После за-

ката» 12+
09.00 Научная фантастика 

«Динокрок против 
динозавра» 16+

11.00 Комедия «Пришель-
цы-завоеватели» 16+

13.00 Боевик «Атака пау-
ков» 12+

15.00 Боевик «Смертонос-
ный воин» 18+

17.00 Триллер «Жребий» 
18+

19.00 Фильм ужасов «Кровь 
Луны» 16+

20.40 Боевик «Убить Билла 
2» 18+

23.00 Мягкая эротика «Вос-
поминание» 18+

00.40 Мягкая эротика «От-
кровенные истории» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Худ.фильм «Команда 

8» 16+
05.35, 16.00 Сериал «Кавале-

ры морской звезды» 16+
06.35, 17.00, 01.00 Сериал 

«Наследство» 16+
07.25, 15.50, 17.55, 00.55 

«Окно в кино»
07.35 Худ.фильм «Найдё-

ныш-3» 12+
09.20 Худ.фильм «Вальс»
10.30 Худ.фильм «Караси» 

16+
12.20 Худ.фильм «Бронено-

сец «Потёмкин» 16+
13.35 Худ.фильм «Совсем 

рядом»
14.20 Худ.фильм «Самый 

последний день» 16+
18.00 Худ.фильм «Дело 

было на Кубани» 16+
19.55 Худ.фильм «Пере-

крёсток» 12+
21.50 Худ.фильм «Кузне-

чик» 12+
23.20 Худ.фильм «Каден-

ции»

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицейская 

академия»
05.30 «Битва анекдотов»
06.10 «Бодрое утро»
07.00, 12.40 «Минутка для 

ребенка»
07.30 «Клуб юмора»
09.00, 18.00 Сериал «Конан»
09.50 Худ.фильм «Красивая 

женщина»
11.40, 17.00 Сериал «Отчаян-

ные родители»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол»
16.30 Мультсериал «Сокро-

вища острова черепах»
19.00 Сериал «Элен и 

ребята»
20.00 Мультсериал «Чело-

век-паук»
20.15 «33 м2»
21.00 Худ.фильм «Большой 

кайф»

MAXXI-TV
06.30, 19.30 Йога
07.15, 07.45, 11.50, 16.45, 

19.05 Союзмультфильм
07.25 «Сбросим лишнее»
08.15, 19.15 «Все про все»
08.25, 12.40 «Восточные 

танцы»
08.50, 01.10 MaxxiМузыка
09.10, 16.05 «Вкус сыра»
09.55, 22.10 «Мир путеше-

ствий»
10.30 «Мама в большом 

городе»
11.05 «Время для себя»
12.25, 22.55 «Ukrainian 

Fashion Week»
13.15, 17.00 Телеювелирторг
20.05 «Взрослые дети»
20.50 Джунгли шоу-бизнеса
21.25 «Выдающиеся 

мужчины»
21.30 «Сейшн»

УТ-1

Вівторок, 22 cічня
Cхід 7.46 Захід 16.34
Тривалість дня 8.48

Схід 12.38  
Захід 3.53

БлизнюкиПетро,Филипп 

09:00 Кривбасс-Центр
09:20 Новости регионов
09:35 Азбука здоровья
19:00 Кривбасс-Центр
19:20 Новости регионов
19:35 Государственный 

портал
19:45 Аспекты жизни

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 09.25, 

23.15 Погода
06.20 Православный 

календарь
06.30 АгроЭра
06.35, 07.20 Рецепты здоровья
06.40, 07.15 Страна on line
06.45 Смех с доставкой 

на дом
07.25 Заголовки
07.30 Эра бизнеса
07.35 Гость студии
07.40 Глас народа
07.45 Киножурнал «Хочу 

все знать»
08.20 Док.фильм 

«Б.Токарев. Тайна двух 
капитанов»

09.00, 20.55 Официальная 
хроника

09.05 О главном. Неделя 
книжной моды

09.35 Правительство на 
связи с гражданами

10.15, 15.15 Сериал «Ма-
руся»

11.45 Док.фильм «Смехот-
ворец Павел Глазовой»

12.20, 18.45, 21.25 Деловой 
мир

12.30 Украинская песня
13.00, 02.15 Худ.фильм 

«Иван Бабушкин» 3,4с. 
(закл.)

15.10, 05.50 Деловой мир. 
Агросектор

16.05 Худ.фильм «Так и 
будет»

18.20, 01.20 Новости (с 
сурдопереводом)

19.00 Бенефис Е.Воробей
20.50 Мегалот
21.00 Итоги дня
21.35 Кривое зеркало
22.50 Суперлото, Тройка, 

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

при Гастингсе
00.35 Между строк
01.45 О главном
04.25 Сельсовет
04.40 Книга.ua
05.00 Ток-шоу «Вера. На-

дежда. Любовь»

КАНАЛ «1+1»
06.05 «Служба поиска 

детей»
06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.20, 03.15 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

07.25 Мультфильм «Эски-
моска» (1)

10.00, 17.15 Сериал 
«Величественные века. 
Роксолана - 2» (1)

12.00, 13.00, 20.15, 21.15 
Сериал «Все началось в 
Харбине»

14.00 «Не ври мне - 3»
14.50 «Семейные мело-

драмы»
15.45 «Семейные мелодра-

мы - 2»
16.45 «ТСН. Избранное»
22.15, 02.30 «Табу с Миколой 

Вереснем»
23.35, 03.40 Сериал «Теория 

обмана - 3» (2)
00.35, 04.25 Худ.фильм 

«Ирландец» (2)

ИНТЕР
05.30 Сериал «Улики»
07.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30 Спорт в Подробностях
08.00, 08.30, 09.00, 12.00 

«Новости»
09.10, 20.35 Сериал «Марьи-

на роща»
11.00 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леонидом 
Каневским»

12.55 Сериал «Жизнь, 
которой не было»

14.40 «Судебные дела»
15.20 «Семейный суд»
16.15 Сериал «Сердце 

Марии» (1)
18.10 Сериал «Жизнь, 

которой не было» Закл. 
серии

20.00, 01.25 «Подробности»
20.30, 01.55 «Спорт в Под-

робностях»
22.15 Сериал «Предатель»
23.55, 02.00 Худ.фильм 

«Американский ниндзя 
2: Конфронтация» (2)

03.25 Док.сериал «Жад-
ность»

ICTV
05.15 Служба розыска 

детей
05.20, 07.00, 01.15, 02.50 

Погода
05.25 Факты
05.50, 04.10 Свитанок
06.55, 07.35 Деловые факты
07.05 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Несекретные файлы
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.25, 00.20 Чрезвы-

чайные новости
10.15, 16.35 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей»
12.40 Анекдоты по-

украински
12.45 Факты. День
13.00, 22.25 Сериал «Про-

курорская проверка»
14.10, 20.10 Сериал «ГАИш-

ники»
18.45 Факты. Вечер
23.55 Сериал «Такси»
01.20 Худ.фильм «Парши-

вая овца» (2)
02.55 ПроЦiкаве

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Контакт»
07.45, 18.15 «В гостях у 

Ладика и Маши»
08.00, 11.55, 15.15 «Гарна 

новина»
08.05 Док.сериал «Магия 

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

суждалки»
09.55 «Шаг навстречу»
10.00 «ARTiCOOL»
10.30 Группа «Цветы». 40 

лет. 1 часть
10.25, 22.25 «Епiзоди колиш-

нього»
11.30 «Вкусы культур»
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.фильм «В мирные 

дни» 1 категория
16.45 «Магия природы»
17.15 «На углу улиц»
18.30, 02.00 Док.сериал 

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

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

грамма «Cтудия»
22.00 «Чоловiчий клуб»
22.15 «Афиша»
22.20 «На землi на рiднiй...»
23.10 Группа «Цветы». 40 

лет. 2 часть
00.00 «Антропологiя»
01.00 «Я i мiй дiм»
02.30 «Перчинка»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

НОВЫЙ КАНАЛ
05.20 Сериал «Как сказал 

Джим»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 00.45 

Репортер
07.35, 08.35, 19.20, 01.05 

Погода
09.00, 16.45 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире пре-
ступных страстей»

10.05, 19.35 Сериал «Папины 
дочки»

13.15, 14.20 Kids Time
13.20 Мультсериал «Злюки 

бобры»
14.40, 15.40 Teen Time
14.45 Сериал «АйКарли»
15.45 Сериал «Третья плане-

та от солнца»
17.55, 20.35 Сериал «Во-

ронины»
19.15, 01.00 Спортрепортер
21.40 Сериал «Счастливы 

вместе»
22.40 Сериал «Школа» (2)
23.45 Сериал «Дневники 

вампира» (2)
01.10 Служба розыска 

детей
01.15 Сериал «Сплетница»
02.40, 03.45 Зона ночi
02.45 Джерела Вiтчизни
03.00 Братiє i дружино
03.15 За литовської доби
03.30 Дике поле
03.50 Запорiжська Сiч. 

Витоки
04.05 Зоряний час козат-

ства
04.15 Козаччина руїна
04.30 Там на горi сiч iде

04.45, 05.15 Зона ночi 
Культура

04.50 Так нiхто не кохав 
1 част

СТБ
06.05 «Чужие ошибки. 

Охота на блондинку»
06.45, 16.10 «Все буде 

добре!»
08.25, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.55 «Звездная жизнь. 

Звездные вдовцы»
10.50 Худ.фильм «Путеше-

ствие во влюбленность» 
(1)

12.55, 03.25 Худ.фильм 
«Прилетит вдруг вол-
шебник» (1)

14.45 «Дорогая, мы убива-
ем детей»

18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.45, 22.35 «Национальное 

талант-шоу «Танцуют 
все!-5»

02.40 Сериал «Доктор 
Хаус» (2)

ТОНИС
06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.25, 18.50, 21.25 Экономи-
ческий пульс

06.30, 12.20, 23.30 Этот 
удивительный мир 1

07.00 Утреннее espresso
09.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Сергей Жигу-
нов, 1 часть

10.00, 16.50, 03.55 Алло, 
доктор!

11.15 Александр Поро-
ховщиков. Укрощение 
строптивого

14.00 Социальный статус: 
ваши льготы

15.15, 16.30, 17.45, 18.55, 
21.30 Погода

15.30 Точки пересечения 1
16.00 Страна советов
17.50, 00.05 Мастер путеше-

ствий 1
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Сергей Жигу-
нов, 2 часть

20.00 Социальный статус: 
ваше здоровье

21.35 Владимир Ивашов. 
Баллада о любви

22.35 Великие махина-
торы 1

00.30 Амурные мелодии 3
01.10 Худ.фильм «Увлече-

ние» 3
02.30 Худ.фильм «Ангел 

страсти» 3
04.40 Худ.фильм «Первая 

перчатка» 1

ТЕТ
06.00 Счастье есть
06.40 Узнай как
06.55 Сериал «Как я встре-

тил вашу маму» (1)
07.30, 08.25 Мультсериал 

«Даша-следопыт» (1)
07.55 Мультик с Лунтиком
09.00 Сериал «Кремлевские 

курсанты» (1)
10.00 Сериал «Все женщины 

- ведьмы» (1)
11.00 Сериал «Говорящая с 

призраками» (1)
12.00 Сериал «Однажды в 

сказке» (1)
12.55, 19.25 Богиня шопинга
13.35 Сериал «Моя прекрас-

ная няня» (1)
14.40, 20.30 Даешь моло-

дежь!
15.40, 00.20 Вайфайтеры
16.05 Сериал «Барвиха 2» (1)
17.05, 01.20 Досвидос
17.40 Виталька
18.25, 21.35 Одна за всех
19.50 Сериал «Восьмидеся-

тые» (2)
22.00 Сериал «Метод 

Лавровой»
23.00 Анекдоты
23.25 Сериал «Реальная 

кровь» (3)
00.55 Кузница звезд 3
01.45 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.15 Серебряный 

апельсин
06.10 Сериал «Ефросинья. 

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

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 13.10 Сериал «След» 

(1)
10.00 Творческий вечер 

К.Меладзе
12.10, 04.25 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.20, 02.50 Чистосердеч-

ное признание
16.00 Право на защиту
17.10 Сериал «Неравный 

брак» (1)
19.20, 03.50 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
20.00 Сериал «Дикий - 3» (1)
20.50 Сериал «Право на 

правду» (1)
21.45 Сериал «След. Ликви-

датор» (2)
22.30 Худ.фильм «Механик» 

(2)

00.15 Сериал «Тюдоры. 
Третий сезон» (3)

01.10 Худ.фильм «Я знаю, 
что вы сделали про-
шлым летом» (3)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»
06.45, 07.25, 08.20, 18.50, 

23.40, 00.30, 03.20 «Вре-
мя спорта»

06.50, 08.45, 23.45, 00.35, 
02.35, 03.25 «Обзор 
прессы»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 05.00 
«Время новостей»

07.10, 08.10, 22.40, 23.20, 
00.15, 02.30, 03.15 «Биз-
нес-время»

07.15 «Автопилот-ново-
сти»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.40 «Трансмиссия-
новости»

08.25 «Трансмиссия-тест»
08.50, 09.50, 12.35, 13.50, 

14.50, 16.55, 17.20, 17.50, 
22.50, 23.50, 03.55 «По-
года»

09.15, 13.10, 14.10 «5 
элемент»

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

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

Тайм»
22.15 «Акцент»
23.30, 00.25 «CRIME NEWS»
02.40 «Новости киевщины»
04.20 «Мастер-класс с На-

талкой Фицич»
04.40 «Кино с Яниной Со-

коловой»

НТН
05.15 Худ.фильм «Призрак»
06.45 Худ.фильм «Вторже-

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

дела»
09.55 Сериал «Сыщики рай-

онного масштаба - 2»
11.50 Сериал «Детективы»
12.15 Сериал «Эксперты»
14.50, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
16.45, 19.00, 23.45, 02.05, 

04.20 «Свiдок»
17.00 Сериал «Защита 

свидетелей»
21.45 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник. Поведение 
подозреваемого» (2)

22.45 Сериал «CSI: Лас-
Вегас» (2)

00.15 Худ.фильм «Змеи 
песка» (2)

02.35 Сериал «Чисто ан-
глийские убийства» (2)

04.50 «Уроки тетушки Совы»
05.00 «Правда жизни»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
09.10 «Три сестры»
10.20 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.15 Сериал «Сабрина- 
маленькая ведьма» (1)

12.10, 23.00 Сериал «Кли-
ника»

13.10, 00.00 Сериал «Мен-
талист»

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

монстры»
17.00 «Дом на зависть всем»
20.00 «Камеди клаб»
21.00 «Большая разница»
22.00 «Дневник беремен-

ной»
00.45 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ 
05.20 Сериал «Как сказад 

Джим»
06.00, 06.45 Очевидец. 

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

19.00, 21.30, 00.45, 02.40, 
04.50 канала

09.00, 16.45 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире пре-
ступных страстей»

10.05, 19.45 Сериал «Папины 
дочки»

13.15, 14.20 Kids’ Time
13.20 Мультсериал «Злюки 

бобры»
14.40, 15.40 Teen Time
14.45 Сериал «АйКарли»
15.45 Сериал «Третья плане-

та от солнца»
17.55, 20.35 Сериал «Во-

ронины»
19.30 «Ваше право»
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
22.20 «Мой новый 

DRESSCODЕ»
22.40 Сериал «Школа»
23.45 Сериал «Дневники 

вампира»
01.10 Служба розыска 

детей
01.15 Сериал «Сплетница»
03.15 За литовської доби
03.30 Дике поле

03.45 Зона ночi
03.50 Запорiжська Сiч. 

Витоки
04.05 Зоряний час козат-

ства
04.20 «Васильевский 

остров»

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

товский»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Вести
09.30 Ток-шоу «1000 

мелочей»
10.15 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00, 03.10 Сериал «Ефро-

синья. Таежная любовь»
12.30, 15.30, 17.40 Местное 

время. Вести-Москва
12.50 Вести. Дежурная 

часть
13.00 Ток-шоу «Дело Х. 

Следствие продолжа-
ется»

13.55 Сериал «Институт 
благородных девиц»

14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Гадание при 

свечах»
18.30, 02.30 «Прямой эфир»
19.20 Сериал «Всегда гово-

ри «всегда» - 8»
21.05 Сериал «Объект 11»
22.05 «Владимир Высоцкий. 

Письмо Уоррену Битти»
23.55 «Вести+»
00.10 «Городок». Дайджест
00.40 Худ.фильм «Место 

встречи изменить 
нельзя». 3с

02.00 «Вся Россия»
02.15 Вести.ru

НТВ-МИР
04.00 «НТВ утром»
06.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2». «Артист», 
«Сентиментальный до-
мушник»

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
«Сегодня»

08.20 «Квартирный во-
прос»

09.25 «Поедем, поедим!»
10.00 Сериал «Таксистка-4». 

5 серия
11.35 «До суда»
12.35 «Суд присяжных»
13.35, 16.35 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие»
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт»

15.35 Сериал «Супруги». 
«Человек - амфибия»

17.30, 01.25 «Прокурорская 
проверка»

18.35, 02.30 «Говорим и 
показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским

19.25 Сериал «Литейный». 
«Телефон доверия», 
«Спецзаказ»

21.15 «Сегодня. Итоги»
21.40 Сериал «Инспектор 

Купер». «Черный 
человек»

23.35 Сериал «Город соблаз-
нов». 15, 16 серия

03.25 «Криминальная 
Россия. Современные 
хроники» «Дело Маду-
ева. Приговоренный 
всеми»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. УКРАИНА
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05, 09.15 «Доброе утро»
09.30 «Контрольная за-

купка»
10.00 «Жить здорово!»
11.00, 04.05 «Модный при-

говор»
12.15 «Время обедать!»
12.50 «Доброго здоро-

вьица!»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00, 01.25 «Ты не один»
16.25 «Дешево и сердито»
17.05, 01.55 Сериал «Не-

равный брак»
18.40, 03.05 «Давай по-

женимся!»
19.55, 00.30 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Виктория»
23.25 Ночные новости
23.40 Среда обитания

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
01.00, 05.05 Телеканал 

«Доброе утро»
05.00, 08.00, 11.00, 23.00 

Новости
06.05 «Жить здорово!»
07.05 Модный приговор
08.15 Контрольная закупка
08.40 «Время обедать!»
09.10 «Доброго здоро-

вьица!»
10.00 Другие новости
10.25, 14.40 Понять. Про-

стить
11.15 «Хочу знать»
11.45 «Ты не один»
12.30 «Дешево и сердито»
13.10 Сериал «Неравный 

брак»
14.00 Вечерние новости
15.10, 21.55 «Давай по-

женимся!»
16.00 «Пусть говорят»
17.00 «Время»
17.30, 23.05 Сериал «Вик-

тория»
19.10 Ночные новости
19.25 «Городские пижоны». 

«Гримм»

20.10 Худ.фильм «Благо-
даря Винн-Дикси»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Я всё решу 

сама». Фильм 1 «Танцую-
щая на волнах» 6 серия

10.00 Сериал «Мент в 
законе-5». Фильм 3 «Ав-
томатчики» 3 серия

11.00 «Израиль за неделю»
12.00 «Большой дозор»
13.00 Худ.фильм «Длинное, 

длинное дело»
15.00, 17.00, 22.00 «Сейчас 

в мире»
15.08, 17.08, 01.00 «Особое 

мнение»
16.00, 02.00 Сериал «Я всё 

решу сама». Фильм 2 
«Голос Сердца» 1 серия

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

дитский Петербург-7. 
Передел». 7 серия

21.00, 03.00 Сериал «Мент 
в законе-5». Фильм 3 
«Автоматчики» 4 серия

23.00 Худ.фильм «Расскажи 
мне о себе»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
08.00, 20.30, 23.30, 04.00 

Сегодня
08.30, 16.30 Вокруг света
10.30, 17.45 Цивилизация. 

Крейсер «Варяг»
11.30 Ювелир ТВ
14.30 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
15.30 Альбертэйнштейн
17.30 Семь чудес Украины
19.00, 23.00 Знак воскли-

цания
21.00 Политклуб Виталия 

Портникова
00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.30 Худ.фильм «Забытая 

мелодия» (1)

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.25 Худ.фильм «Женская 

логика-2». 12+
08.25 Док.фильм «Станис-

лав Говорухин. Одино-
кий волк». 12+

09.10 Петровка, 38, 13.10 
16+

09.30, 12.30, 15.30, 17.50 
События

09.50 Худ.фильм «Сердца 
трёх». 12+

11.55 Док.фильм «Сердца 
трёх». 12+

12.50 Город новостей
13.30 Док.сериал «Хищни-

ки». 6+
14.35 Ток-шоу «Врачи». 12+
15.50 Док.фильм «Смерть 

артиста». 12+
16.50 «Право голоса». 16+
18.15 «Русский вопрос» 12+
19.05 «Без обмана. Химия 

или жизнь» 16+
20.00 Худ.фильм «Защита». 

1-2 серия 16+
22.00 События. 25-й час
22.35 Сериал «Война Фой-

ла». 16+
00.40 Худ.фильм «Рокиров-

ка в длинную сторону». 
6+

02.35 Док.фильм «Изношен-
ное сердце Александра 
Демьяненко». 12+

03.25 «Доказательства ви-
ны. Чувашский бог» 16+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
09.15 Худ.фильм «Там, на 

неведомых дорожках»
10.20, 17.30 Док.фильм про 

Кино
11.15, 18.25 Сериал «Гибель 

империи»
13.05 Худ.фильм «Гонщики»
14.25 Худ.фильм «Назна-

чение»
15.55 Худ.фильм «Охота 

на лис»
20.05 Худ.фильм «По 

данным уголовного 
розыска»

21.20 Худ.фильм «У опасной 
черты»

23.00 Худ.фильм «Собака 
на сене»

01.20 Худ.фильм «Говорит 
Москва»

02.35 Худ.фильм «Пере-
хват»

03.45 Худ.фильм «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-
бич опять идут дожди»

05.15 Саундтреки

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Трагико-

медия «Век помрачения» 
16+

09.50, 17.50, 01.50 Мелодра-
ма «Джонни-зубочистка» 
12+

11.55, 19.55, 03.55 Триллер 
«Мать» 16+

14.15, 22.15, 06.15 Драма 
«Закат Американской 
империи» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Худ.фильм 

«Пятнадцатая весна». 12+
02.30, 08.30, 14.30 Муль-

тсериал «Приключения 
капитана Врунгеля» 12+, 
«Прогулка» 0+

03.00 Мультсериал «Сандо-
кан. Два тигра». 25, 09.00, 
15.00 серия 12+, «Ма-
ленькая колдунья». 6+

04.00, 10.00, 16.00 Худ.
фильм «Фантазии 
Веснухина». 2 серия 6+, 
м/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» 6+

05.30 Мультсериал «Супер-
герои». 26, 11.30, 17.30 
серия 12+

06.00, 12.00, 18.00 «Всемир-
ная картинная галерея с 
тетушкой Совой» 6+, м/ф 
«Кораблик» 0+

НАШЕ КИНО
06.00 Худ.фильм «День ко-

мандира дивизии» 12+
08.00 Худ.фильм «Кузне-

чик» 12+
10.00 Худ.фильм «Второй» 

18+
12.00, 00.00 Худ.фильм «Бал-

тийское небо» 12+
13.30 Худ.фильм «Анискин 

и Фантомас» 12+
15.00 Худ.фильм «Им-

провизация на тему 
биографии» 12+

16.30 Худ.фильм «Тихое 
следствие» 12+

18.00 Худ.фильм «Светлый 
путь» 12+

20.00 Худ.фильм «Посвя-
щенный» 18+

22.10 Худ.фильм «Правда 
лейтенанта Климова» 
12+

01.30 Худ.фильм «И снова 
Анискин» 12+

03.00 Худ.фильм «Человек в 
зеленом кимоно» 16+

04.30 Худ.фильм «Викто-
рия» 16+

КИНОКЛУБ
05.00 Худ.фильм «Хроника 

одной любви» 16+
07.00 Худ.фильм «Скелеты в 

шкафу» 18+
09.00, 01.00 Худ.фильм «Это 

очень забавная история» 
16+

11.00, 03.00 Худ.фильм «Свя-
щенный дым» 18+

13.00 Худ.фильм «Жизнь в 
военное время» 18+

15.00 Худ.фильм «Он прямо 
как девчонка» 18+

16.30 «Плюс кино» 12+
17.00 Худ.фильм «Я не знаю, 

как она делает это» 12+
19.00 Худ.фильм «Конвей-

ер» 16+
21.00 Худ.фильм «Охотник» 

16+
23.00 Худ.фильм «День 

матери» 18+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Звездный час» 12+
04.55 Док.фильм «Постой, 

паровоз...» 12+
05.40, 11.40, 17.45 Худ.фильм 

«Мужество» 12+
07.00, 13.00, 19.00 «ВРЕМЯ» 

12+
08.00, 14.00, 20.00, 23.00 

«Рожденные в СССР» 12+
09.00 «Путешествие во 

время концерта» 12+
10.10, 16.00 «Четыре 

встречи с Владимиром 
Высоцким» 12+

11.20 «Это было, было...» 12+
15.00 «Рок и вокруг него». 

Телемост Москва - Ле-
нинград 12+

17.05 «Всем поколениям 
петь!» 12+

17.30 Док.фильм «Только 
для пешеходов» 12+

21.00 «Николай Сличенко» 
12+

22.00 «Аншлаг? Аншлаг!» 
12+

00.00 «Непридуманные 
истории. Забавный 
случай» 12+

01.00 Фестиваль «Сан-Ремо 
40» 12+

02.30 «Звезды на льду» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала - 5». 11 серия 
«Кто кого». 16+

20.00 Сериал «Агент 
особого назначения - 3». 
ф.2. «Бешеные деньги». 
2 ч. 16+

21.00 Сериал «Второй 
убойный». ф.1. «Взятка». 1 
серия 16+

22.00 Сериал «Эра Стрель-
ца-3». 2 серия 16+

23.00 Сериал «Крими-
нальное видео». ф.1. 
«Привидение, которое 
возвращается». 2 серия 
16+

00.00 Сериал «Богатство». 2 
серия 16+

TV 1000
02.00 Комедия «Чего хотят 

женщины» 12+
04.20 Комедия «Ценности 

семейки Аддамс» 12+
06.00 Приключения «Мои 

черничные ночи» 12+
08.00 Комедия «Кошки-

мышки» 16+
10.30 Боевик «Особое 

мнение» 16+

13.00 Драма «Авансцена» 
12+

15.10 Криминальное кино 
«Зодиак» 16+

18.00 Боевик «Короли 
Догтауна» 16+

20.00 Боевик «Час рас-
платы» 12+

22.05 Драма «Игры разума» 
12+

00.25 Мультфильм «Плане-
та 51» 12+

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм (1)
07.20 Мультсериал «Год-

зилла» (1)
08.15 «Улётное видео по-

русски»
08.35, 20.10 «Облом UA»
09.00, 21.00 Новости 2+2
09.40 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
10.20 «Убойное видео»
10.45 «ДжеДАИ»
11.50 Сериал «Офицеры» (1)
12.55, 19.00 Сериал «Кодекс 

чести» (1)
14.00 Сериал «Солдаты» (1)
16.00 Сериал «Команда 

Че» (1)
18.15, 01.35 «Дорожные 

войны»
21.25 Худ.фильм «Инкасса-

тор» (2)
23.20 Худ.фильм «Чужой-3» 

(2)
03.55 Худ.фильм «Остров 

любви» (2)

TV1000 ACTION
03.00, 17.00 Боевик «Атака 

пауков» 12+
05.00 Боевик «После за-

ката» 12+
06.55 Боевик «Стелс» 12+
09.15 Боевик «Смертонос-

ный воин» 18+
11.00 Триллер «Жребий» 

18+
13.00 Боевик «Супергерой-

ское кино» 16+
15.00 Боевик «Приговорен-

ные» 16+
19.00 Боевик «Профессио-

нал» 16+
21.05 Фильм ужасов «От-

крытое море. Новые 
жертвы» 16+

23.00 Мягкая эротика «От-
кровенные истории» 18+

00.40 Мягкая эротика 
«Секретарша» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Худ.фильм «Останов-

ка по требованию» 12+
05.35, 16.00 Сериал «Кавале-

ры морской звезды» 16+
06.35, 17.00, 01.00 Сериал 

«Наследство» 16+
07.25, 15.50, 17.55 «Окно 

в кино»
07.35 Худ.фильм «Далеко от 

войны» 16+
09.35 Худ.фильм «Весёлые 

ребята»
11.15 Худ.фильм «Дунечка» 

12+
13.00 Худ.фильм «Внима-

ние! Всем постам...» 12+, 
Худ.фильм «Гражданин 
Лёшка»

18.00 Худ.фильм «Дело 
было на Кубани» 16+

19.55 Худ.фильм «Лучший 
друг моего мужа»

21.45 Худ.фильм «Живите в 
радости»

23.05 Худ.фильм «72 метра» 
12+

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицейская 

академия»
05.30 «Битва анекдотов»
06.10 «Бодрое утро»
07.00, 12.40 «Минутка для 

ребенка»
07.30 «Клуб юмора»
09.00, 18.00 Сериал «Конан»
09.50 Худ.фильм «Суперпо-

лицейские из Майами»
11.40, 17.00 Сериал «Отчаян-

ные родители»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол»
16.30 Мультсериал «Сокро-

вища острова черепах»
19.00 Сериал «Элен и 

ребята»
20.00 Мультсериал «Чело-

век-паук»
20.15 «33 м2»
21.00 Худ.фильм «Френки и 

Джонни женятся»

MAXXI-TV
06.30, 19.30 Йога
07.15, 07.45, 11.50, 16.45, 

19.05 Союзмультфильм
07.25 «Сбросим лишнее»
08.15, 19.15, 21.25 «Все про 

все»
08.25, 12.40 «Восточные 

танцы»
08.50, 01.10 MaxxiМузыка
09.10, 16.05 «Вкус сыра»
09.55, 22.10 «Мир путеше-

ствий»
10.30, 20.05 «Взрослые 

дети»
11.05 Что такое хорошо и 

что такое плохо?
12.25, 22.55 «Ukrainian 

Fashion Week»
13.15, 17.00 Телеювелирторг
20.50 «Женские откро-

вения»
21.30 «Кухня на шпильках»

Середа, 23 січня
Cхід 7.45 Захід 16.35
Тривалість дня 8.50

Схід 13.25 
Захід 04.45

БлизнюкиГригорій, Макорій, Павло, Феофан

УТ-1

09:00 Кривбасс-Центр
09:20 Новости регионов
09:35 Государственный 

портал
09:45 Аспекты жизни
19:00 Кривбасс-Центр
19:20 Новости регионов
19:35 Современник
19:50 Юные эксперты

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»
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Четвер, 24 січня
Cхід 7.44  Захід 16.37
Тривалість дня 8.53

Схід 14.18 
Захід 5.31

РакФеодосій, Михайло

УТ-1

09:00 Кривбасс-Центр
09:20 Новости регионов
09:35 Современник
09:50 Юные эксперты
19:00 Кривбасс-Центр
19:20 Новости регионов
19:35 Диалог

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 23.15 

Погода
06.20 Православный 

календарь
06.30 АгроЭра
06.35, 07.20 Рецепты 

здоровья
06.40, 07.15 Страна on line
06.45 Смех с доставкой 

на дом
07.25 Заголовки
07.30 Эра бизнеса
07.35 Стройплощадка
07.40 Гость студии
07.45 Киножурнал «Хочу 

все знать»
08.20 Док.фильм 

«В.Матецкий. Было, но 
прошло»

09.00, 20.55 Официальная 
хроника

09.05 О главном. Неделя 
книжной моды

09.25 Шаг к звездам
10.05, 14.50 Сериал 

«Маруся»
11.40, 18.40, 21.20 Деловой 

мир
11.50, 02.10 Худ.фильм 

«Армия ТРЯСОГУЗКИ»
13.15 Худ.фильм «Операция 

«Хольцауге»
14.45, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.40 Худ.фильм «Город-

ские подробности»
18.20, 01.20 Новости (с 

сурдопереводом)
18.55 Кривое зеркало
21.00 Итоги дня
21.30, 04.30 Опыт
22.55 Тройка, Кено, 

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

Блицкриг
00.35 Между строк
01.40 О главном
03.35 Свет
04.05 Аудиенция. Страны 

от А до Я

КАНАЛ «1+1»
06.05 «Служба поиска 

детей»
06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 01.10, 02.10 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

07.25 Мультфильм «Эски-
моска» (1)

10.00, 17.15 Сериал 
«Величественные века. 
Роксолана - 2» (1)

12.00, 13.00, 20.15, 21.15 
Сериал «Все началось в 
Харбине»

14.00 «Не ври мне - 3»
14.50 «Семейные мело-

драмы»
15.45, 05.20 «Семейные 

мелодрамы - 2»
16.45 «ТСН. Избранное»
22.15, 02.25 Худ.фильм 

«Переговорщик»
01.25, 04.35 Сериал «Теория 

обмана - 3» (2)

ИНТЕР
05.30 Сериал «Улики»
07.00, 12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30 Спорт в Подробностях
08.00, 08.30, 09.00 «Но-

вости»
09.10, 20.35 Сериал «Марьи-

на роща»
11.00 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леонидом 
Каневским»

12.55 Сериал «Жизнь, 
которой не было»

14.40 «Судебные дела»
15.20 «Семейный суд»
16.10 Сериал «Сердце 

Марии» (1)
18.10 Сериал «Хозяйка 

тайги»
20.00, 01.30 «Подробности»
20.30, 02.00 «Спорт в Под-

робностях»
22.15 Сериал «Предатель»
00.00, 02.05 Худ.фильм 

«Американский ниндзя 
3: Кровавая охота» (2)

03.30 Док.сериал «Жад-
ность»

ICTV
05.10, 06.50, 01.15, 02.55 

Погода

05.15 Факты
05.40, 04.00 Свитанок
06.45, 07.35 Деловые факты
06.55 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Максимум в Украине
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.25, 00.15 Чрезвы-

чайные новости
10.15, 16.40 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей»
12.45 Факты. День
13.00, 22.25 Сериал «Про-

курорская проверка»
14.10, 20.10 Сериал «ГАИш-

ники»
18.45 Факты. Вечер
23.50 Сериал «Такси»
01.20 Худ.фильм «Медицин-

ская феерия» (2)
03.00 ПроЦiкаве

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.00, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

Ладика и Маши»
08.00 «Пiдземка»
08.10 «Медицинский 

журнал»
09.00 «Зооквартал»
09.30, 19.15, 21.05 «Погода»
09.40 «На углу улиц»
10.10 «Контакт»
10.40 Группа «Цветы». 40 

лет. 2 часть
11.40 «Вкусы культур»
12.05, 20.05 «Епiзоди колиш-

нього»
12.10, 20.20 «На землi на 

рiднiй...»
12.15, 19.55 «Рассуждалки»
12.25 «Шаг навстречу»
12.30 «Косметичка»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
13.30 Молодёжная про-

грамма «Cтудия»
14.00 «Резонанс»
14.15 «Сад. Огород. 

Цветник»
14.30 «Беседы о вечном»
15.15 Худ.фильм «Гроза» 1 

категория
17.00 «Интеркласс»
17.15 «Близкие Путеше-

ствия»
17.30 Док.сериал
18.10, 23.05 Погода
18.30, 02.00 Док.сериал 

«Этот загадочный мир»
19.25 «Перчинка»
20.15 «Афиша»
21.15 «Чистий четвер»
21.30 Док.фильм «Колеси. 

Честь i дяка»
22.00 «Книжная полка»
23.10 Группа «Цветы». 40 

лет. 3 часть
00.00 «Антропологiя»
01.00 «Я i мiй дiм»
02.30 «Сделано руками»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

НОВЫЙ КАНАЛ
05.20 Сериал «Как сказал 

Джим»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 00.45 

Репортер
07.35, 08.35, 19.20, 01.05 

Погода
09.00, 16.45 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире пре-
ступных страстей»

10.05, 19.35 Сериал «Папины 
дочки»

13.15, 14.20 Kids Time
13.20 Мультсериал «Злюки 

бобры»
14.40, 15.40 Teen Time
14.45 Сериал «АйКарли»
15.45 Сериал «Третья плане-

та от солнца»
17.55, 20.35 Сериал «Во-

ронины»
19.15, 01.00 Спортрепортер
21.40 Сериал «Счастливы 

вместе»
22.40 Сериал «Школа» (2)
23.50 Сериал «Дневники 

вампира» (2)
01.10 Служба розыска 

детей
01.15 Сериал «Сплетница»
02.40, 03.45 Зона ночi
02.45 Козацький флот
03.00 Гартуючи юнацтво
03.15 З полону на волю
03.30 Останнi лицарi
03.50 Земцi
04.05 Чи повернеться лiкар?
04.20 Благодiйна медицина
04.30, 05.10 Зона ночi 

Культура
04.35 Легендарне парi
04.50 Сон Алiни 

Костомарової

СТБ
06.05 «Чужие ошибки. 

Убийство на страусиной 
ферме»

06.45, 16.10 «Все буде 
добре!»

08.25, 18.20 «Невероятная 
правда о звездах»

09.50 «Звездная жизнь. Не 
отрекаются, любя...»

10.50 Худ.фильм «Невеста 
моего друга» (1)

12.50, 03.10 Худ.фильм 
«Отдам жену в хорошие 
руки» (1)

14.40 «Дорогая, мы убива-
ем детей»

18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.45, 22.35 «Национальное 

талант-шоу «Танцуют 
все!-5»

02.25 Сериал «Доктор 
Хаус» (2)

ТОНИС
06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.25, 18.50, 21.25 Экономи-
ческий пульс

06.30, 15.30 Точки пере-
сечения 1

07.00 Утреннее espresso
09.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Сергей Жигу-
нов, 2 часть

10.00, 16.50, 03.45 Алло, 
доктор!

11.15 Владимир Ивашов. 
«Баллада о любви»

12.20, 23.30 Этот удивитель-
ный мир 1

14.00 Социальный статус: 
ваше здоровье

15.15, 16.30, 17.45, 18.55, 
21.30 Погода

16.00 Страна советов
17.50, 00.05 Мастер путеше-

ствий 1
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Владимир 
Конкин, 1 часть

20.00 Социальный статус: 
ваш дом

21.35 Евгений Леонов. 
Страх одиночества

22.35 Великие махина-
торы 1

00.30 Амурные мелодии 3
01.10 Худ.фильм «Интимная 

одержимость» 3
02.40 Худ.фильм «Непри-

крытая ложь» 3
04.30 Худ.фильм «Чапаев» 1

ТЕТ
06.00 Счастье есть
06.40 Узнай как
06.55 Сериал «Как я встре-

тил вашу маму» (1)
07.30, 08.25 Мультсериал 

«Даша-следопыт» (1)
07.55 Мультик с Лунтиком
09.00 Сериал «Кремлевские 

курсанты» (1)
10.00 Сериал «Все женщины 

- ведьмы» (1)
11.00 Сериал «Говорящая с 

призраками» (1)
12.00 Сериал «Однажды в 

сказке» (1)
12.55, 19.25 Богиня шопинга
13.35 Сериал «Моя прекрас-

ная няня» (1)
14.40, 20.30 Даешь моло-

дежь!
15.40, 00.20 Вайфайтеры
16.05 Сериал «Барвиха 2» (1)
17.05, 01.20 Досвидос
17.40 Виталька
18.25, 21.35 Одна за всех
19.50 Сериал «Восьмидеся-

тые» (2)
22.00 Сериал «Метод 

Лавровой»
23.00 Анекдоты
23.25 Сериал «Реальная 

кровь» (3)
00.55 Кузница звезд 3
01.45 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.25 Серебряный 

апельсин
06.10 Сериал «Ефросинья. 

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

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 12.45, 22.30 Сериал 

«След» (1)
10.00, 20.00 Сериал «Дикий 

- 3» (1)
11.50, 04.35 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.35 Чистосердечное 

признание
16.00 Право на защиту
17.10 Сериал «Неравный 

брак» (1)
19.20, 04.00 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
20.50 Сериал «Право на 

правду» (1)
21.45 Сериал «След. Хими-

ки» (2)
23.20 Сериал «Супруги» (1)
00.15 Сериал «Тюдоры. 

Третий сезон» (3)

02.10 Худ.фильм «Я всё еще 
знаю, что вы сделали 
прошлым летом» (3)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»
06.45, 07.25, 08.25, 18.50, 

23.40, 00.30, 03.20 «Вре-
мя спорта»

06.50, 08.35, 23.45, 00.40, 
02.35, 04.15, 04.35 «Обзор 
прессы»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 05.00 
«Время новостей»

07.10, 08.15, 22.40, 23.20, 
00.15, 02.30, 03.15 «Биз-
нес-время»

07.15 «Автопилот-ново-
сти»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.45 «Трансмиссия-
новости»

08.20, 08.40, 08.55, 09.50, 
12.50, 13.50, 14.50, 16.50, 
17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 
00.35, 03.55 «Погода»

09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 
элемент»

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

16.10 «В кабинетах»
17.25 «Акцент»
18.15 «Лесной патруль»
21.40, 03.00, 04.00 «Время-

Тайм»
22.15, 02.40 «Энергонадзор»
23.30, 00.25 «CRIME NEWS»
04.20 «Жизнь интересна»
04.40 «Машина времени»

НТН
05.30 Худ.фильм «Кадриль» 

(1)
06.50 Худ.фильм «Третий 

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

дела»
10.00 Сериал «Сыщики рай-

онного масштаба - 2»
11.50 Сериал «Детективы»
12.15 Сериал «Эксперты»
14.55 «Литейный»
16.45, 19.00, 23.45, 02.10, 

04.25 «Свiдок»
17.00 Сериал «Защита 

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

листы: мыслить как 
преступник. Поведение 
подозреваемого» (2)

22.45 Сериал «CSI: Лас-
Вегас» (2)

00.15 Худ.фильм «Смер-
тельная глубина» (2)

02.40 Сериал «Чисто ан-
глийские убийства» (2)

04.55 «Уроки тетушки Совы»
05.05 «Правда жизни»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
09.10 «Три сестры»
10.20 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.15 Сериал «Сабрина- 
маленькая ведьма» (1)

12.10, 23.00 Сериал «Кли-
ника»

13.10, 00.00 Сериал «Мен-
талист»

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

монстры»
17.00 «Дом на зависть всем»
20.00 «Большая разница»
21.00 «Рассмеши комика»
22.00 «Дневник беремен-

ной»
00.45 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ 
05.20 Сериал «Как сказад 

Джим»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40 Подъем
07.10 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 00.45, 02.40, 
04.35 канала

07.40 «Патруль качества»
08.00 «Авторские путеше-

ствия»
09.00, 16.45 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире пре-
ступных страстей»

10.05, 19.55 Сериал «Папины 
дочки»

13.15 Kids’ Time
13.20 Мультсериал «Злюки 

бобры»
14.20 «36,6»
14.45 Сериал «АйКарли»
15.40 Teen Time
15.45 Сериал «Третья плане-

та от солнца»
17.55, 20.35 Сериал «Во-

ронины»
19.30 «Стальное солнце 

Днепропетровска»
22.00 «Васильевский 

остров»
22.40 Сериал «Школа»
23.50 Сериал «Дневники 

вампира»
01.10 Служба розыска 

детей
01.15 Сериал «Сплетница»
03.15 З полону на волю
03.30 Останнi лицарi
03.45 Зона ночi
03.50 Земцi
04.05 Чи повернеться лiкар?

04.20 Благодiйна медицина
04.30 Зона ночi Культура

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Утро России»
08.05, 23.40 Сериал «Ко-

товский»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Вести
09.30 Ток-шоу «1000 

мелочей»
10.15 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00, 03.10 Сериал «Ефро-

синья. Таежная любовь»
12.30, 15.30, 17.40 Местное 

время. Вести-Москва
12.50 Вести. Дежурная 

часть
13.00 Ток-шоу «Дело Х. 

Следствие продолжа-
ется»

13.55 Сериал «Институт 
благородных девиц»

14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Гадание при 

свечах»
18.30, 02.30 «Прямой эфир»
19.20 Сериал «Всегда гово-

ри «всегда» - 8»
21.05 Сериал «Объект 11»
22.05 «Поединок»
00.35 «Вести+»
00.55 Худ.фильм «Место 

встречи изменить 
нельзя». 4с

02.15 Вести.ru

НТВ-МИР
04.00 «НТВ утром»
06.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2». «Криминаль-
ные сети», «Отец и дети»

08.00 «Сегодня «
08.25 «Дачный ответ»
09.25 «Медицинские 

тайны»
10.00 Сериал «Таксистка-4». 

6 серия
11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня»
11.35 «До суда»
12.35 «Суд присяжных»
13.35, 16.35 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие»
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт»

15.35 Сериал «Супруги». 
«Банкроты»

17.30, 01.25 «Прокурорская 
проверка»

18.35, 02.30 «Говорим и 
показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским

19.25 Сериал «Литейный». 
«Процесс», «Незваный 
гость»

21.15 «Сегодня. Итоги»
21.40 Сериал «Инспектор 

Купер». «Последняя 
осень «

23.35 Сериал «Город соблаз-
нов». 17, 18 серия

03.25 «Криминальная 
Россия. Современные 
хроники» «Дело бра-
коньеров. Маленькая 
война за икру»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05, 09.15 «Доброе утро»
09.30 «Контрольная за-

купка»
10.00 «Жить здорово!»
11.00, 04.05 «Модный при-

говор»
12.15 «Время обедать!»
12.50 «Доброго здоро-

вьица!»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00, 01.45 «Ты не один»
16.25 «Дешево и сердито»
17.05, 02.10 Сериал «Не-

равный брак»
18.40, 03.05 «Давай по-

женимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Виктория»
23.25 Ночные новости
23.35 Юбилейный концерт 

Юрия Башмета

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
01.00, 05.05 Телеканал 

«Доброе утро»
05.00, 08.00, 11.00, 23.00 

Новости
06.05 «Жить здорово!»
07.05 Модный приговор
08.15 Контрольная закупка
08.40 «Время обедать!»
09.10 «Доброго здоро-

вьица!»
10.00 Другие новости
10.25, 14.40 Понять. Про-

стить
11.15 «Хочу знать»
11.45 «Ты не один»
12.30 «Дешево и сердито»
13.10 Сериал «Неравный 

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

тория»
19.10 Ночные новости
19.20 Юбилейный концерт 

Юрия Башмета
21.25 Худ.фильм «Оптом 

дешевле»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Я всё решу 

сама». Фильм 2 «Голос 
Сердца» 1 серия

10.00 Сериал «Мент в 
законе-5». Фильм 3 «Ав-
томатчики» 4 серия

11.00 «Страна и люди»
12.00 «В круге света»
13.00 Худ.фильм «Расскажи 

мне о себе»
15.00, 17.00, 22.00 «Сейчас 

в мире»
15.08, 17.08, 01.00 «Особое 

мнение»
16.00, 02.00 Сериал «Я всё 

решу сама». Фильм 2 
«Голос Сердца» 2 серия

18.00 «48, 04.00 минут»
19.00 «Своими глазами»
20.00, 05.00 Сериал «Бан-

дитский Петербург-7. 
Передел». 8 серия

21.00, 03.00 Сериал «Мент 
в законе-5». Фильм 4 
«Жизнь за жизнь» 1 
серия

23.00 Худ.фильм «И чёрт 
с нами»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
08.00, 20.30, 23.30, 04.00 

Сегодня
08.30, 16.30 Вокруг света
09.35 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.30 Цивилизация. Крей-

сер «Варяг»
11.30 Ювелир ТВ
14.30 Политклуб Виталия 

Портникова
17.30 Семь чудес Украины
17.45 Цивилизация. В голо-

ве Адольфа Гитлера
19.00, 23.00 Знак воскли-

цания
21.00 Игра в слова и не 

только
00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.30 Худ.фильм «Знахарь» 

(1)

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.30 Худ.фильм «Судьба 

Марины»
08.25 Док.фильм «Борис 

Андреев. Богатырь со-
юзного значения». 12+

09.10 Петровка, 38, 13.10 
16+

09.30, 12.30, 15.30, 17.50 
События

09.50 Худ.фильм «Сердца 
трёх-2». 12+

12.50 Город новостей
13.30 Док.сериал «Хищни-

ки». 6+
14.35 Ток-шоу «Врачи». 12+
15.50 Док.фильм «Майкл 

Джексон. Смертельный 
укол». 16+

16.50 «Право голоса». 16+
18.15 Док.фильм «Авиака-

тастрофы. Точка невоз-
врата». 16+

19.55 Худ.фильм «Защита». 
3-4 серия 16+

22.00 События. 25-й час
22.35 Худ.фильм «Руд и 

Сэм». 12+
00.35 Док.фильм «Битва за 

Воронеж». 12+
01.30 Док.фильм «Другие. 

Дети Большой Медведи-
цы». 16+

03.05 «Доказательства 
вины. Вирус равноду-
шия» 16+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.55 Худ.фильм «Как 

Иванушка-дурачок за 
чудом ходил»

10.20, 17.20 Док.фильм про 
Кино

11.15 Сериал «Гибель 
империи»

13.05 Худ.фильм «Плохой 
хороший человек»

14.45 Худ.фильм «В начале 
славных дел»

18.15 Сериал «Баязет»
19.55 Худ.фильм «Говорит 

Москва»
21.35 Худ.фильм «Это мы, 

Господи»
22.45 Худ.фильм «Застава 

Ильича (Мне двадцать 
лет)»

02.05 Худ.фильм «Бархат-
ный сезон»

03.45 Худ.фильм «Ждите 
связного»

05.00 Саундтреки

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Мело-

драма «Украденные 
поцелуи» 12+

09.35, 17.35, 01.35 Драма 
«Я соблазнила Энди 
Уорхола» 16+

11.10, 19.10, 03.10 Триллер 
«Джорджино» 16+

14.15, 22.15, 06.15 Боевик 
«Сукияки Вестерн 
Джанго» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Худ.фильм 

«Принц и нищий». 16+
02.15, 08.15, 14.15 Мультсе-

риал «Приключения 
капитана Врунгеля» 12+, 
«Пойга и лиса» 6+

03.00 Мультсериал «Сан-
докан. Два тигра». 26, 

09.00, 15.00 серия 12+, 
«Капризная принцесса». 
6+, «Коза-Дереза» 6+

04.00, 10.00, 16.00 Худ.
фильм «Приключения 
Тома Сойера и Гекльбер-
ри Финна». 1 серия 12+, 
м/ф «Кот Котофеевич» 0+

05.30 Мультсериал «Супер-
герои». 27, 11.30, 17.30 
серия 12+

06.00, 12.00, 18.00 «Всемир-
ная картинная галерея с 
тетушкой Совой» 6+, м/ф 
«Привет друзьям» 6+

НАШЕ КИНО
06.00 Худ.фильм «Светлый 

путь» 12+
08.00 Худ.фильм «Посвя-

щенный» 18+
10.10 Худ.фильм «Правда 

лейтенанта Климова» 
12+

12.00 Худ.фильм «Балтий-
ское небо» 12+

13.30, 01.30 Худ.фильм «И 
снова Анискин» 12+

15.00 Худ.фильм «Человек в 
зеленом кимоно» 16+

16.30 Худ.фильм «Викто-
рия» 16+

18.00 Худ.фильм «Путеше-
ствие в другой город» 
12+

20.00 Худ.фильм «Молох» 
18+

22.00 Худ.фильм «Одиннад-
цать надежд» 12+

00.00 Худ.фильм «Одна» 12+
03.00 Худ.фильм «Одно-

любы» 12+
04.30 Худ.фильм «Воспоми-

нание» 12+

КИНОКЛУБ
05.00 Худ.фильм «Жизнь в 

военное время» 18+
07.00 Худ.фильм «Он прямо 

как девчонка» 18+
09.00, 01.10 Худ.фильм «Я 

не знаю, как она делает 
это» 12+

11.00, 03.00 Худ.фильм 
«Конвейер» 16+

13.00 Худ.фильм «Охотник» 
16+

15.00 Худ.фильм «День 
матери» 18+

17.00 Худ.фильм «Главная 
улица» 16+

19.00 Худ.фильм «Мужчины 
в большом городе 2» 18+

21.00 Худ.фильм «Послед-
нее искушение Христа» 
18+

23.45 Худ.фильм «Верёвка» 
12+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00, 10.00, 16.00 «Четыре 

встречи с Владимиром 
Высоцким» 12+

05.10 «Это было, было...» 12+
05.40, 11.45, 17.50, 23.40 Худ.

фильм «Мужество» 12+
07.00, 13.00, 19.00, 01.00 

«ВРЕМЯ» 12+
08.00, 14.00, 20.00, 02.00 

«Рожденные в СССР» 12+
09.00 «Рок и вокруг него». 

Телемост Москва - Ле-
нинград 12+

11.05 «Всем поколениям 
петь!» 12+

11.30 Док.фильм «Только 
для пешеходов» 12+

15.00 «Николай Сличенко» 
12+

17.05 «Поет Юрий Гуляев» 
12+

17.30 Док.фильм «Я - во-
дитель такси» 12+

21.00 «Ты, земля, такая 
одна». Творческий вечер 
композитора Игоря 
Лученка 12+

22.05 «Звездный час» 12+
22.55 Док.фильм «Постой, 

паровоз...» 12+
03.00 «Путешествие во 

время концерта» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала - 5». 12 серия 
«Исчезнувшая пассажир-
ка». 16+

20.00 Сериал «Агент особо-
го назначения - 3». ф.3. 
«Большой куш». 1 ч. 16+

21.00 Сериал «Второй 
убойный». ф.1. «Взятка». 2 
серия 16+

22.00 Сериал «Эра Стрель-
ца-3». 3 серия 16+

23.00 Сериал «Крими-
нальное видео». ф.1. 
«Привидение, которое 
возвращается». 3 серия 
16+

00.00 Сериал «Богатство». 3 
серия 16+

TV 1000
02.00 Драма «Игры разума» 

12+
04.30 Комедия «Кошки-

мышки» 16+
07.00 Драма «Авансцена» 

12+
09.30 Боевик «Час рас-

платы» 12+
11.40 Боевик «Короли 

Догтауна» 16+
13.40 Драма «Ванильное 

небо» 16+
16.00 Комедия «Знакомство 

с родителями» 12+
18.00 Драма «Готика» 16+
19.50 Боевик «Доказатель-

ство жизни» 16+
22.10 Драма «Возвращение 

в Брайдсхед» 12+

00.25 Драма «Кроличья 
нора» 16+

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм (1)
07.20 Мультсериал «Год-

зилла» (1)
08.15 «Улётное видео по-

русски»
08.35, 10.45 «Облом UA»
09.00, 21.00 Новости 2+2
09.40 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
10.20, 20.10 «Убойное 

видео»
11.50 Сериал «Офицеры» (1)
12.55, 19.00 Сериал «Кодекс 

чести» (1)
14.00 Сериал «Солдаты» (1)
16.00 Сериал «Команда 

Че» (1)
18.15, 01.45 «Дорожные 

войны»
20.35 «Нереальные 

истории»
21.25 Худ.фильм «Перевоз-

чик» (2)
23.20 Худ.фильм «Чужой-4» 

(2)
03.50 Худ.фильм «Остров 

любви» (2)

TV1000 ACTION
03.00 Боевик «Супергерой-

ское кино» 16+
05.00 Боевик «Стелс» 12+
07.20 Драма «Рыжий пёс» 

16+
09.00 Боевик «Приговорен-

ные» 16+
11.00 Боевик «Атака пау-

ков» 12+
13.00 Боевик «Дети шпио-

нов 4D» 12+
15.00 Криминальное кино 

«Зона преступности» 16+
17.00 Фильм ужасов «По-

хищение» 18+
19.00 Триллер «Рэмбо 

4» 16+
21.00 Комедия «Ледяной 

урожай» 18+
23.00 Мягкая эротика 

«Секретарша» 18+
00.40 Мягкая эротика «Ка-

никулы Клаудии» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Худ.фильм «Останов-

ка по требованию» 12+
05.35, 16.00 Сериал «Кавале-

ры морской звезды» 16+
06.35, 17.00, 01.00 Сериал 

«Наследство» 16+
07.25, 15.50, 17.55, 00.55 

«Окно в кино»
07.35 Худ.фильм «Далеко от 

войны» 16+
09.30 Худ.фильм «От семи 

до двенадцати»
10.50 Худ.фильм «Взрослый 

сын»
12.20 Худ.фильм «Башмач-

ник» 16+
14.10 Худ.фильм «Ёлки 2»
18.00 Худ.фильм «Дело 

было на Кубани» 16+
19.55 Худ.фильм «Слон» 12+
21.35 Худ.фильм «Акселе-

ратка» 12+
23.10 Худ.фильм «Адмирал 

Ушаков»

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицейская 

академия»
05.30 «Битва анекдотов»
06.10 «Бодрое утро»
07.00, 12.40 «Минутка для 

ребенка»
07.30 «Клуб юмора»
09.00, 18.00 Сериал «Конан»
09.50 Худ.фильм «Суперпо-

лицейский»
11.40, 17.00 Сериал «Отчаян-

ные родители»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол»
16.30 Мультсериал «Сокро-

вища острова черепах»
19.00 Сериал «Элен и 

ребята»
20.00 Мультсериал «Чело-

век-паук»
20.15 «33 м2»
21.00 Худ.фильм «Двойной 

нуль»

MAXXI-TV
06.30, 19.30 Йога
07.15, 07.45, 11.50, 16.45, 

19.05 Союзмультфильм
07.25 «Сбросим лишнее»
08.15, 19.15, 21.25 «Все про 

все»
08.25, 12.40 «Восточные 

танцы»
08.50, 01.10 MaxxiМузыка
09.10, 16.05 «Вкус сыра»
09.55, 22.10 «Мир путеше-

ствий»
10.30, 20.05 «Взрослые 

дети»
11.05, 12.25, 22.55 «Ukrainian 

Fashion Week»
13.15, 17.00 Телеювелирторг
20.50 Портретные очерки. 

Арно Бабаджанян
21.30 «КиноМакси»
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 00.45 

Погода
06.20 Православный 

календарь
06.25, 06.35, 07.15, 07.35 

Страна on line
06.30 АгроЭра
06.50 Смех с доставкой 

на дом
07.30 Эра бизнеса
07.45 Киножурнал «Хочу 

все знать»
08.20 Док.фильм 

«Е.Соловей. Раба любви»
09.00 Официальная 

хроника
09.05 О главном. Неделя 

книжной моды
09.25 Театральные сезоны. 

Д.Черкасский
10.15 Легко быть женщиной. 

Книга года 2012
11.05 Ток-шоу «Вера. На-

дежда. Любовь»
11.55, 18.45, 21.10 Деловой 

мир
12.05, 05.20 «Предвечерье» 

с Т. Щербатюк
12.35 Околица
13.00 Худ.фильм «Залив 

счастья»
14.25, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
14.30 Сериал «Маруся»
15.20 Худ.фильм «Мираж»
19.05 Кривое зеркало
20.40, 01.30 After Live (За 

кулисами Шустер-Live)
21.00, 01.20 Итоги дня
21.15, 22.50 Шустер-Live
22.45 Тройка, Кено, Секунда 

удачи
00.30 Итоги
00.50 От первого лица
01.50 Хит-парад «Нацио-

нальная двадцатка» (с 
сурдопереводом)

03.00 Худ.фильм «Операция 
«Хольцауге»

04.30 Шутка с В.Сердючкой
04.55 Док.фильм «Генный 

конструктор. Парад 
кентавров»

КАНАЛ «1+1»
06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 05.45 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

07.25 Мультфильм «Эски-
моска» (1)

10.00, 17.15 Сериал 
«Величественные века. 
Роксолана - 2» (1)

12.00, 13.00 Сериал «Все 
началось в Харбине»

14.00 «Не ври мне - 3»
14.50, 02.20 «Семейные 

мелодрамы»
15.45, 03.05 «Семейные 

мелодрамы - 2»
16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «Вечерний Киев»
22.00 Худ.фильм «Погоня» 

(2)
00.05, 03.45 Худ.фильм 

«Плоть и кровь» (3)

ИНТЕР
05.30 Сериал «Улики»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30 «Спорт в Подроб-

ностях»
09.10 Сериал «Марьина 

роща»
11.00 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леонидом 
Каневским»

12.55, 18.10 Сериал «Хозяй-
ка тайги»

14.40 «Судебные дела»
15.20 «Семейный суд»
16.10 Сериал «Сердце 

Марии» (1)
20.00 «Подробности»
20.30, 01.40 Спорт в Подроб-

ностях
20.35 Ток-шоу с Анной Без-

улик «Справедливость»
22.35 Сериал «Предатель» 

Закл. серии
01.10 Подробности
01.45 Худ.фильм «Побег из 

Алькатраса» (2)
03.35 Док.сериал «Жад-

ность»

ICTV
05.00 Служба розыска 

детей
05.05, 06.45, 01.15, 03.10 

Погода
05.10 Факты
05.40, 04.05 Свитанок
06.40, 07.40 Деловые факты
06.50 Сериал «Леся+Рома»

07.45 Провокатор
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.25, 00.15 Чрезвы-

чайные новости
10.15, 16.35 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей»
12.35 Анекдоты по-

украински
12.45 Факты. День
13.00, 22.25 Сериал «Про-

курорская проверка»
14.10, 20.10 Сериал «ГАИш-

ники»
18.45 Факты. Вечер
23.55 Сериал «Такси»
01.20 Худ.фильм «Девушка 

для прощания» (2)
03.15 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, 23.05 «Погода»
07.10, 08.25, 09.35, 15.10, 

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

Ладика и Маши»
08.00 «Рассуждалки»
08.10, 11.25, 14.25, 21.50 «На 

землi на рiднiй...»
08.20, 10.25 «Епiзоди колиш-

нього»
09.00 «Беседы о вечном»
09.40, 23.15 «Близкие Путе-

шествия»
10.00, 02.30 Молодёжная 

программа «Cтудия»
10.30 Группа «Цветы». 40 

лет. 3 часть
11.30 «Вкусы культур»
12.00 «Контакт»
12.30 «На углу улиц»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
13.30 «Мiський роман»
14.00 «Пiдземка»
14.10 «Интеркласс»
14.30 «Телеспортклуб»
15.15 Худ.фильм «Тимур 

и его команда» 1 
категория

16.55 «Медицинский теле-
журнал»

17.15 «Магiя пироди»
18.10, 19.15 Погода
18.30 «Сделано руками»
19.25 «Афиша»
19.30 «Зооквартал»
20.00 «Книжная полка»
21.05 «Погода «
21.10, 23.10 «Гарна новина»
21.15 «Косметичка»
21.45 «Шаг навстречу»
22.00 «Уїк-енд експрес»
23.30 Худ.фильм «Дом на 

продажу» 1 категория
01.10 «Сад. Огород. 

Цветник»
02.00 Док.сериал «Этот 

загадочный мир»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

НОВЫЙ КАНАЛ
05.15, 01.10 Служба розыска 

детей
05.20 POETA MAXIMUS
05.35, 04.50 Зона ночi 

Культура
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 00.45 

Репортер
07.35, 08.35, 19.20, 01.05 

Погода
09.00, 16.45 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире пре-
ступных страстей»

10.05, 19.35 Сериал «Папины 
дочки»

13.15, 14.20 Kids Time
13.20 Мультсериал «Злюки 

бобры»
14.40, 15.40 Teen Time
14.45 Сериал «АйКарли»
15.45 Сериал «Третья плане-

та от солнца»
17.55, 20.40 Сериал «Во-

ронины»
19.15, 01.00 Спортрепортер
21.40 Сериал «Счастливы 

вместе»
22.45 Сериал «Школа» (2)
23.50 Сериал «Дневники 

вампира» (2)
01.15 Сериал «Сплетница»
02.40, 03.45 Зона ночi
02.45 Тб про ТБ
03.20 Мольфар
03.50 Народження 

українського кiно
04.55 Майстер музи
05.10 Врятований любов’ю

СТБ
06.10 «Чужие ошибки. 

Греховная страсть»
07.00, 01.45 Худ.фильм «Сказ 

о том, как царь Петр 
арапа женил» (1)

08.50 «Моя правда. Влади-
мир Высоцкий»

09.50 Худ.фильм «Невеста 
моего друга» (1)

11.50 Худ.фильм «Когда ее 
совсем не ждешь» (1)

18.10, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.25, 22.35 «Национальное 

талант-шоу «Танцуют 
все!-5»

ТОНИС
06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.25, 18.50, 21.25 Экономи-
ческий пульс

06.30, 15.30 Точки пере-
сечения 1

07.00 Утреннее espresso
09.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Владимир 
Конкин, 1 часть

10.00, 16.50, 03.45 Алло, 
доктор!

11.15 Евгений Леонов. 
Страх одиночества

12.20, 23.30 Этот удивитель-
ный мир 1

14.00 Социальный статус: 
ваш дом

15.15, 16.30, 17.45, 18.55, 
21.30 Погода

16.00 Страна советов
17.50, 00.05 Мастер путеше-

ствий 1
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Владимир 
Конкин, 2 часть

20.00 Социальный статус: 
ваши права

21.35 Несколько лет из 
жизни Олега Табакова

22.35 Великие махина-
торы 1

00.30 Амурные мелодии 3
01.10 Худ.фильм «Компро-

метирующие ситуации. 
Воссоединение» 3

02.30 Худ.фильм «Компро-
метирующие ситуации. 
Шаловливые пальчики» 
3

04.30 Худ.фильм «Сердца 
четырех» 1

ТЕТ
06.00 Счастье есть
06.40 Узнай как
06.55 Сериал «Как я встре-

тил вашу маму» (1)
07.30, 08.25 Мультсериал 

«Даша-следопыт» (1)
07.55 Мультик с Лунтиком
09.00 Сериал «Кремлевские 

курсанты» (1)
10.00 Сериал «Все женщины 

- ведьмы» (1)
11.00 Сериал «Говорящая с 

призраками» (1)
12.00 Сериал «Однажды в 

сказке» (1)
12.55 Богиня шопинга
13.35, 19.25 Сериал «Моя 

прекрасная няня» (1)
14.40, 20.30 Даешь моло-

дежь!
15.40 Вайфайтеры
16.05 Сериал «Барвиха 2» (1)
17.05, 01.20 Досвидос
17.40, 21.20 Виталька
18.25 Одна за всех
21.35 Что если бы?
22.00 Сериал «Метод 

Лавровой»
23.00 Анекдоты
23.25 Сериал «Реальная 

кровь» (3)
00.20 Дурнев + 1
00.55 Кузница звезд 3
01.45 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.15 Серебряный 

апельсин
06.10 Сериал «Ефросинья. 

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

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 12.45 Сериал «След» 

(1)
10.00, 20.00 Сериал «Дикий 

- 3» (1)
11.50, 04.25 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.35, 02.50 Чистосердеч-

ное признание
16.00 Право на защиту
17.10 Сериал «Неравный 

брак» (1)
19.20, 03.50 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
20.50 Сериал «Право на 

правду» (1)
21.45 Сериал «Ментовские 

войны - 6» (2)
01.10 Худ.фильм «Я всегда 

буду знать, что вы сдела-
ли прошлым летом» (3)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»
06.45, 07.25, 08.25, 18.50, 

23.40, 00.30, 03.20 «Вре-
мя спорта»

06.50, 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, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 05.00 
«Время новостей»

07.10, 08.15, 22.40, 23.20, 
00.15, 03.15 «Бизнес-
время»

07.15 «Автопилот-ново-
сти»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

08.30 «Интеллект»
08.45, 09.50, 12.50, 13.50, 

14.50, 16.10, 17.20, 17.50, 
22.50, 23.50, 03.35 «По-
года»

09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 
элемент»

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

16.15, 04.40 «Лесной 
патруль»

17.25 «Не первый взгляд»
18.15, 02.30 «Окно в Европу»
21.40, 03.00, 04.00 «Время-

Тайм»
22.15 «Особенный взгляд»
23.30, 00.20 «CRIME NEWS»
23.45, 00.35, 04.15 «Хроника 

недели»
04.20 «Новости киевщины»

НТН
05.30 Худ.фильм «Салон 

красоты» (1)
05.45 «Уроки тетушки Совы»
06.55 Худ.фильм «Ход 

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

дела»
10.00 Сериал «Сыщики рай-

онного масштаба - 2»
11.50 Сериал «Детективы»
12.15 Сериал «Эксперты»
14.55 Сериал «Литейный»
16.45, 19.00, 02.55 «Свiдок»
17.00 Сериал «Защита 

свидетелей»
19.30 Сериал «Сонька - 

Золотая ручка»
23.30 Худ.фильм «...по про-

звищу «Зверь» (1)
01.20 Худ.фильм «Пекло» (2)
03.25 Мультфильм «Ходя-

чий замок» (1)
05.20 «Речовий доказ»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
09.10 «Три сестры»
10.20 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.15 Сериал «Сабрина- 
маленькая ведьма» (1)

12.10, 23.00 Сериал «Кли-
ника»

13.10, 00.00 Сериал «Мен-
талист»

14.00 «Орёл и Решка»
15.00, 18.00 «Званый ужин»
16.00 «Шопинг монстры»
17.00 «Дом на зависть всем»
19.00 «КВН- 2012»
21.40 «Рассмеши комика»
22.35 «Женская лига»
00.50 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ 
05.15, 01.10 Служба розыска 

детей
05.20 Сериал «Как сказад 

Джим»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40 Подъем
07.10 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 00.45, 02.40, 
04.55 канала

07.40 «Мой малыш»
08.10 «Путь к успеху»
09.00, 16.45 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире пре-
ступных страстей»

10.05, 19.35 Сериал «Папины 
дочки»

13.15, 14.20 Kids’ Time
13.20 Мультсериал «Злюки 

бобры»
14.40, 15.40 Teen Time
14.45 Сериал «АйКарли»
15.45 Сериал «Третья плане-

та от солнца»
17.55, 20.40 Сериал «Во-

ронины»
21.00 Тележурнал «Пассаж»
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
22.20 «Днепровская лига 

КВН. 1/4 финала»
23.15 Сериал «Школа»
23.50 Сериал «Дневники 

вампира»
01.15 Сериал «Сплетница»
03.20 Мольфар
03.45 Зона ночi
03.50 Народження 

українського кiно
04.50 Зона ночi Культура

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

Вести
09.30 «Вся Россия»
09.45 Ток-шоу «1000 

мелочей».
10.20 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00, 03.10 Сериал «Ефро-

синья. Таежная любовь»
12.30, 15.30, 17.40 Местное 

время. Вести-Москва
12.50 Вести. Дежурная 

часть
13.00 Ток-шоу «Дело Х. 

Следствие продолжа-
ется»

13.55 Сериал «Институт 
благородных девиц»

14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Гадание при 

свечах»
18.30 «Прямой эфир»
19.20 «Кривое зеркало»
21.30 Худ.фильм «Лесное 

озеро»
23.20 Худ.фильм «Большая 

любовь»
01.05 Худ.фильм «Место 

встречи изменить 

нельзя». 5с
02.40 Вести.ru. Пятница

НТВ-МИР
04.00 «НТВ утром»
06.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2». «Курочка 
Ряба», «Доброжелатель»

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
«Сегодня»

08.25 «Очная ставка»
09.25 «Спасатели»
10.00 Сериал «Таксистка-4». 

7 серия
11.35 «До суда»
12.35 «Суд присяжных»
13.35, 16.35 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие»
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт»

15.35 Сериал «Супруги». 
«Сердце матери»

17.35 «Прокурорская 
проверка»

18.45 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским

19.40 Сериал «Литейный». 
«Крот», «Дорожная пет-
ля», «Двойной захват», 
«Направленный взрыв», 
«Несчастный случай»

00.15 «Школа злословия». 
Ток-шоу Татьяны Толстой 
и Авдотьи Смирновой

01.05 «Шахматное обо-
зрение» «Супертурнир в 
Вейк-ан-Зее»

01.40 Сериал «Бальзаков-
ский возраст, или Все 
мужики сво...». 9 серия 
«Торжество справедли-
вости», «От судьбы не 
уйдешь, или смена сек-
суальной ориентации», 
«На войне как на войне», 
«Закон Приходько»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
05.05, 09.15 «Доброе утро»
09.30 «Контрольная за-

купка»
10.00 «Жить здорово!»
11.00, 03.55 «Модный при-

говор»
12.15 «Время обедать!»
12.50 «Доброго здоро-

вьица!»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00, 01.55 «Ты не один»
16.25 «Дешево и сердито»
17.05 «Жди меня»
18.40 «Давай поженимся!»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Худ.фильм «Высоц-

кий. Спасибо, что живой»
23.55 «Высоцкий. Послед-

ний год»
00.50 Худ.фильм «Пред-

чувствие любви»
02.25 Худ.фильм «Выкуп»
04.45 «Пока все дома»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
01.00, 05.05 Телеканал 

«Доброе утро»
05.00, 08.00, 11.00 Новости
06.05 «Жить здорово!»
07.05 Модный приговор
08.15 Контрольная закупка
08.40 «Время обедать!»
09.10 «Доброго здоро-

вьица!»
10.00 Другие новости
10.25, 14.40 Понять. Про-

стить
11.15 «Хочу знать»
11.45 «Ты не один»
12.30 «Дешево и сердито»
13.10 «Жди меня»
14.00 Вечерние новости
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Поле чудес»
17.00 «Время»
17.30 «Высоцкий. Спасибо, 

что живой»
19.40 «Высоцкий. Послед-

ний год»
20.30 Худ.фильм «Игра в 

прятки»
22.10 Худ.фильм «Крими-

нальная фишка от Генри»
23.55 Худ.фильм «Бейс-

больная лихорадка»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Я всё решу 

сама». Фильм 2 «Голос 
Сердца» 2 серия

10.00 Сериал «Мент в за-
коне-5». Фильм 4 «Жизнь 
за жизнь» 1 серия

11.00 «Своими глазами»
12.00 «48 минут»
13.00 Худ.фильм «И чёрт 

с нами»
15.00, 17.00, 22.00 «Сейчас 

в мире»
15.08, 17.08, 01.00 «Особое 

мнение»
16.00, 02.00 Сериал «Я всё 

решу сама». Фильм 2 
«Голос Сердца» 3 серия

18.00 «Кейс»
19.00, 04.00 «Всё так»
20.00, 05.00 Сериал «Бан-

дитский Петербург-7. 
Передел». 9 серия

21.00, 03.00 Сериал «Мент 
в законе-5». Фильм 4 
«Жизнь за жизнь» 2 
серия

23.00 «Германия за неделю»
23.30 «Арт-навигатор»
00.00 «Сканер»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
08.00, 20.30, 23.30, 04.00 

Сегодня
08.30, 16.30 Вокруг света
10.30 Цивилизация. В голо-

ве Адольфа Гитлера
11.30 Ювелир ТВ
14.30 Игра в слова и не 

только
17.30 Семь чудес Украины
17.45 Цивилизация. Нор-

мандия - Неман
19.00, 23.00 Знак воскли-

цания
21.00 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
22.00 Альбертэйнштейн
00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.30 Худ.фильм «Ложь 

Кристины» (1)

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.25 Худ.фильм «Сказ про 

то, как царь Петр арапа 
женил». 12+

08.20 Док.фильм «Вла-
димир Высоцкий. Мы 
вращаем Землю». 6+

09.10 Петровка, 38, 13.10 
16+

09.30, 12.30, 15.30, 17.50, 
21.55 События

09.50 Худ.фильм «Бухта 
смерти». 16+

11.55 Док.фильм «Белое 
солнце пустыни» 12+

12.50 Город новостей
13.30 Док.сериал «Хищни-

ки». 6+
14.35 Ток-шоу «Врачи». 16+
15.50 Док.фильм «Майкл 

Джексон. Запретная 
любовь». 16+

16.50 «Право голоса». 16+
18.15 Худ.фильм «Женская 

логика-3». 12+
20.30 Наталья Касперская 

в программе «Жена. 
История любви». 12+

22.15 Худ.фильм «Мафия 
бессмертна». 16+

00.00 Док.фильм «Авиака-
тастрофы. Точка невоз-
врата». 16+

01.40 Док.фильм «Сердца 
трёх» 12+

02.15 «Хроники москов-
ского быта. Советские 
оборотни» 12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.50 Худ.фильм «Старик 

Хоттабыч»
10.10, 17.35 Док.фильм про 

Кино
11.05, 18.30 Сериал «Баязет»
12.45 Худ.фильм «Поворот»
14.20 Худ.фильм «Застава 

Ильича (Мне двадцать 
лет)»

20.10 Худ.фильм «Пере-
хват»

21.35 Худ.фильм «Ждите 
связного»

22.55 Худ.фильм «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-
бич опять идут дожди»

00.20 Худ.фильм «В начале 
славных дел»

02.45 Худ.фильм «У опасной 
черты»

04.15 Саундтреки

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Драма 

«Джуно» 12+
09.40, 17.40, 01.40 Мелодра-

ма «Болезнь любви» 16+
11.45, 19.45, 03.45 Триллер 

«Профессионал» 16+
13.45, 21.45, 05.45 Комедия 

«Париж» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Худ.фильм 

«Что бы ты выбрал?» 12+
02.20, 08.20, 14.20 Муль-

тсериал «Приключения 
капитана Врунгеля» 12+, 
м/ф «Вершки и корешки» 
6+

03.00, 09.00, 15.00 Муль-
тсериал «Приключения 
жучков» 12+, «Кот в 
сапогах» 6+, «Огневуш-
ка-поскакушка» 6+

04.00, 10.00, 16.00 Худ.
фильм «Приключения 
Тома Сойера и Гекльбер-
ри Финна». 2 серия 12+, 
«Золотой мальчик». 6+

05.30 Мультсериал «Супер-
герои». 28, 11.30, 17.30 
серия 12+

06.00, 12.00, 18.00 «Всемир-
ная картинная галерея с 
тетушкой Совой» 6+, м/ф 
«Как котенку построили 
дом». 0+

НАШЕ КИНО
06.00 Худ.фильм «Путеше-

ствие в другой город» 
12+

08.00 Худ.фильм «Молох» 
18+

10.00 Худ.фильм «Одиннад-
цать надежд» 12+

12.00 Худ.фильм «Одна» 12+
13.30, 01.30 Худ.фильм «И 

снова Анискин» 12+
15.00 Худ.фильм «Одно-

любы» 12+
16.30 Худ.фильм «Воспоми-

нание» 12+
18.00 Худ.фильм «Короткие 

встречи» 12+
20.00 Худ.фильм «Садов-

ник» 16+
22.00 Худ.фильм «Алек-

сандр маленький» 12+
00.00 Худ.фильм «Артист из 

Кохановки» 12+
03.00 Худ.фильм «Право на 

выстрел» 12+
04.30 Худ.фильм «Все на-

оборот» 12+

КИНОКЛУБ
05.00 Худ.фильм «Охотник» 

16+
07.00 Худ.фильм «День 

матери» 18+
09.00, 01.15 Худ.фильм 

«Главная улица» 16+
11.00, 03.00 Худ.фильм 

«Мужчины в большом 
городе 2» 18+

13.00 Худ.фильм «Послед-
нее искушение Христа» 
18+

15.45 Худ.фильм «Верёвка» 
12+

17.10 Худ.фильм «Путь 
воина» 12+

19.30 Худ.фильм «Амери-
канский ниндзя» 16+

21.15 Худ.фильм «Грозовой 
перевал» 16+

23.25 Худ.фильм «Натали» 
18+

НОСТАЛЬГИЯ
04.10, 10.00, 16.05, 22.05 

«Четыре встречи с Вла-
димиром Высоцким» 12+

05.15 «Всем поколениям 
петь!» 12+

05.40 Док.фильм «Только 
для пешеходов» 12+

05.50, 11.50, 17.40, 23.40 Худ.
фильм «Мужество» 12+

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 
«ВРЕМЯ» 12+

08.00, 14.00, 02.00 «Рожден-
ные в СССР» 12+

09.00 «Николай Сличенко» 
12+

11.05 «Поет Юрий Гуляев» 
12+

11.30 Док.фильм «Я - во-
дитель такси» 12+

15.00 «Ты, земля, такая 
одна». Творческий вечер 
композитора Игоря 
Лученка 12+

17.20 «Вдвоем с оркестром» 
12+

20.00 «Колба времени» 16+
21.00 «Кинопанорама» 12+
23.20 «Это было, было...» 12+
03.00 «Рок и вокруг него». 

Телемост Москва - Ле-
нинград 12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала - 5». 13 серия 
«Мамочка, я жулика 
люблю». 16+

20.00 Сериал «Агент особо-
го назначения - 3». ф.3. 
«Большой куш». 2 ч. 16+

21.00 Сериал «Второй 
убойный». ф.2. «Само-
убийственные факты». 1 
серия 16+

22.00 Сериал «Эра Стрель-
ца-3». 4 серия 16+

23.00 Сериал «Крими-
нальное видео». ф.1. 
«Привидение, которое 
возвращается». 4 серия 
16+

00.00 Сериал «Богатство». 4 
серия 16+

TV 1000
02.00 Боевик «Звёздный 

путь 6. Неоткрытая 
страна» 12+

04.30 Боевик «Доказатель-
ство жизни» 16+

07.30 Драма «Ванильное 
небо» 16+

09.50 Комедия «Знакомство 
с родителями» 12+

11.45 Комедия «По версии 
Барни» 16+

14.05 Драма «Готика» 16+
15.55 Комедия «Знакомство 

с Факерами» 12+
18.00 Мультфильм «Бео-

вульф» 12+
20.00 Комедия «Поймай ме-

ня, если сможешь» 12+
22.35 Драма «Кроличья 

нора» 16+
00.15 Драма «Вероника 

решает умереть» 16+

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм (1)
07.20 Мультсериал «Год-

зилла» (1)
08.15 «Улётное видео по-

русски»
08.35 «Облом UA»
09.00, 21.00 Новости 2+2
09.40 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
10.20 «Убойное видео»
11.10 «Нереальные 

истории»
11.50 Сериал «Офицеры» (1)
12.55, 19.00 Сериал «Кодекс 

чести» (1)
14.00 Сериал «Солдаты» (1)
16.00 Сериал «Команда 

Че» (1)
18.15, 03.00 «Дорожные 

войны»
20.00 «ДжеДАИ»
21.40 Сериал «Побег» (1)
23.35 Худ.фильм «Коллек-

ционер» (3)

01.20 Худ.фильм «Разведка 
2023» (3)

04.05 Худ.фильм «Остров 
любви» (2)

05.10 Мультфильмы

TV1000 ACTION
03.00 Боевик «Дети шпио-

нов 4D» 12+
05.00 Драма «Рыжий пёс» 

16+
07.00 Комедия «Снежный 

человек» 16+
09.00 Криминальное кино 

«Зона преступности» 16+
11.00 Фильм ужасов «По-

хищение» 18+
13.00 Боевик «Черепашки-

ниндзя» 12+
15.00 Драма «Эффект бабоч-

ки» 16+
17.00 Научная фантастика 

«Эффект бабочки 2» 16+
19.00 Боевик «Вышибалы» 

16+
21.00 Приключения 

«Гарольд и Кумар уходят 
в отрыв» 18+

23.00 Мягкая эротика «Ка-
никулы Клаудии» 18+

00.40 Мягкая эротика 
«Скажи правду или раз-
денься» 18+

ДОМ КИНО
02.00, 18.00 Худ.фильм «Де-

ло было на Кубани» 16+
05.35 Сериал «Кавалеры 

морской звезды» 16+
06.35, 17.00, 01.00 Сериал 

«Наследство» 16+
07.35 Худ.фильм «Спокой-

ный день в конце войны»
08.10 Худ.фильм «Дорога 

на» 18+
08.40 Худ.фильм «Ты забыл, 

во что мы играли» 16+
09.15 Худ.фильм «Море 

желаний» 12+
09.50 Худ.фильм «Пока он 

летал»
10.25 Худ.фильм «Двое» 16+
10.45 Худ.фильм «Лицо 

Гастелло»
11.15 Худ.фильм «Кардио-

романс» 12+
11.45 Худ.фильм «Зелёные 

поля» 16+
12.20 Худ.фильм «1937»
12.45 Худ.фильм «Дотянуть-

ся до мамы» 16+
13.25 Худ.фильм «Короткие 

встречи», Худ.фильм 
«Маленькие трагедии. 
Каменный гость» 12+

16.05 Сериал «Формула» 
16+

17.55, 00.55 «Окно в кино»
19.55 Худ.фильм «Подари 

мне лунный свет» 12+
21.35 Худ.фильм «Целуются 

зори»
22.50 Худ.фильм «Внима-

ние! Всем постам...» 12+
00.20 Худ.фильм «История 

одного подзатыльника»

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицейская 

академия»
05.30 «Битва анекдотов»
06.10 «Бодрое утро»
07.00, 12.40 «Минутка для 

ребенка»
07.30 «Клуб юмора»
09.00, 18.00 Сериал «Конан»
09.50 Худ.фильм «Золотая 

молодежь»
11.40, 17.00 Сериал «Отчаян-

ные родители»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол»
16.30 Мультсериал «Сокро-

вища острова черепах»
19.00 Сериал «Элен и 

ребята»
20.00 Мультсериал «Чело-

век-паук»
20.15 «33 м2»
21.00 Худ.фильм «Малень-

кие пальчики»

MAXXI-TV
06.30, 19.30 Йога
07.15, 07.45, 11.50, 16.45, 

19.05 Союзмультфильм
07.25 «Сбросим лишнее»
08.15, 19.15 «Все про все»
08.25, 12.40 «Восточные 

танцы»
08.50, 01.10 MaxxiМузыка
09.10, 16.05 «Вкус сыра»
09.55 «Мир путешествий»
10.30 «Взрослые дети»
11.05 Фестиваль ТВ - Старт
12.25, 22.55 «Ukrainian 

Fashion Week»
13.15, 17.00 Телеювелирторг
20.05 Что такое хорошо и 

что такое плохо?
20.50 «Тур-Гламур»
21.25 «Выдающиеся 

мужчины»
21.30 «Путеводитель вы-

ходного дня»
22.10 Джунгли шоу-бизнеса

П’ятниця, 25 січня
Cхід 7.43 Захід 16.39
Тривалість дня 8.56

Схід 15.17 
Захід 6.10.

РакТатьяна, Мартиніан, Сава, Петро

УТ-1

09:00 Кривбасс-Центр
09:20 Новости регионов
09:35 Путешествия
19:00 Кривбасс-Центр
19:20 Новости регионов
19:35 Новый курс
19:50 Так біло

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»
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Телебачення

УТ-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 06.55, 07.55, 11.35, 

23.20 Погода
06.10 Мир православия
06.40 Киножурнал «Хочу 

все знать»
07.00, 23.25 Эра здоровья
07.25 Смех с доставкой 

на дом
08.00, 09.50 Шустер-Live
09.30 Школа юного супе-

рагента
11.40 Новогодняя 

шутка с В.Данильцем и 
В.Моисеенко

15.25 «Мелодия двух сер-
дец» С. и В.Билоножко

17.45 Золотой гусь
18.15 Мир атома
18.20 Шутка с Е.Воробей
18.45 Гранд-шоу 

М.Поплавского «Я люблю 
тебя, Украина»

20.40 Кабмин: событие 
недели

20.50 Мегалот
21.00, 01.20 Итоги дня
21.20 Украинская песня
21.50 Кривое зеркало
22.50 Суперлото, Тройка, 

Кено
23.00 Твой голос
23.50 Концерт Вячеслава 

Добрынина
01.40 Театральные сезоны. 

Д.Черкасский
02.30 «Потомки» с 

Н.Рыбчинской и 
К.Гнатенко

03.30 Худ.фильм «Залив 
счастья»

04.55 Док.фильм «Смехот-
ворец Павел Глазовой»

05.30 Околица

КАНАЛ «1+1»
06.40 «Я люблю Украину - 3»
08.00 «Светская жизнь»
09.00 «Кто там?»
10.10, 10.35 Мультсериал 

«Чип и Дейл» (1)
11.00, 04.45 «Мир наизнанку 

- 3: Танзания, Эфиопия»
11.55 Мультфильм 

«Рапунцель: Запутанная 
история» (1)

13.55 Худ.фильм «Леди-
стреб» (1)

16.35 «Вечерний Киев»
18.30 «Рассмеши комика»
19.30, 05.30 ТСН: «Телевизи-

онная служба новостей»
20.00 Худ.фильм «Пираты 

Карибского моря - 2: 
Сундук мертвеца» (2)

23.15, 03.05 Худ.фильм «Во-
йна богов» (2)

01.25 Худ.фильм «Погоня» 
(2)

ИНТЕР
06.15 Худ.фильм «Мужики!» 

(1)
07.50 Ток-шоу с Анной Без-

улик «Справедливость»
09.55 «Орел и Решка»
10.50 Концерт «Фестиваль: 

Большая Разница в 
Одессе»

12.30 Программа «Большая 
разница»

13.30 Сериал «Катерина. 
Другая жизнь»

20.00, 02.10 «Подробности»
20.25 Концерт «Между-

народный фестиваль 
юмора «Юрмала 2012»»

22.10 Худ.фильм «Соло на 
саксофоне»

00.10, 03.25 Худ.фильм 
«Медвежатник»

02.35 Док.сериал «Жад-
ность»

ICTV
04.50, 05.25 Погода
04.55 Факты
05.30, 04.35 Свитанок
06.25 Козырная жизнь
06.55 Сериал «Такси»
08.45 Звезда YouTube
09.55 Дача
11.00 Квартирный вопрос
12.00 Смотреть всем!
13.00 За рулем
13.30 Худ.фильм «Из Пари-

жа с лювовью»
15.45 Несекретные файлы
16.45 Экстренный вызов
17.45 Максимум в Украине
18.45 Факты. Вечер
19.00 Худ.фильм «Захват 

подземки 123»
21.40 Худ.фильм «Крими-

нальное чтиво» (2)
00.50 Худ.фильм «Кара-

тель» (2)
02.55 Худ.фильм «Достать 

коротышку» (2)

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30, 12.00 «Мiсто»
07.00, 12.30 «Спорт»
07.05, 17.15, 19.25, 21.00, 

23.00 «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, 11.35, 15.10 «Гарна 

новина»
09.35 «Интеркласс»
09.50, 13.20, 15.00, 19.15 

«Рассуждалки»
10.00 «Медицинский 

журнал»
10.15 «Шаг навстречу»
10.20 Худ.фильм «Простые 

люди» 1 категория
11.40 «Пiдземка»
11.50 «Афиша»
12.35 Погода
12.45 «Косметичка»
13.15, 17.00, 20.15 «На землi 

на рiднiй...»
13.30 «Сделано руками»
14.00 «Телеспортклуб»
14.30 «Книжная полка»
15.15 «Мульт-сюрприз от 

Ладика и Маши»
16.30 «Зооквартал»
17.05, 20.20 «Епiзоди колиш-

нього»
17.10 «Телегазета»
17.20, 02.40 Худ.фильм 

«Минин и Пожарский» 1 
категория

19.30 «Беседы о вечном»
20.00 «Чоловiчий клуб»
20.30, 01.30 «Мiсто. Тиж-

день»
21.10 «Уїк-енд експрес»
21.40 «Близкие Путеше-

ствия»
22.00 «Мiський роман»
22.30 Док.фильм «Колеси. 

Честь i дяка»
23.05 «Я i мiй дiм»
00.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
02.00 Док.фильм
04.30, 05.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.25 Сериал «Тру Джексон»
05.40, 04.40 Зона ночi 

Культура
06.35 Сериал «Ласточкино 

гнездо»
09.00 Мультсериал «Рога и 

Копыта: Возвращение»
09.35 Мультсериал «Пинг-

вины из Мадагаскара»
10.00 Файна Юкрайна
10.50 Уральские пельмени
11.50 Люди ХЭ
12.55 Нереальная история
13.55 Сериал «Папины 

дочки»
18.20 Худ.фильм «Женюсь 

на первой встречной»
20.00 Худ.фильм «Ямакаси 

2» (2)
22.00 Худ.фильм «Специ-

алист» (2)
00.10 Спортрепортер
00.15 Худ.фильм «Мистер 

«Несчастный случай»»
02.10 Сериал «Сплетница»
02.50, 03.55 Зона ночi
02.55 Iван Мазепа
04.00 Магдебурзькi 

хронiки
04.15 Першi кроки 

кримiналiстики
04.30 Пам’ятай про життя
04.45 Катерина Бiлокур 

Послання

СТБ
05.40 «Наши любимые 

мультфильмы: Крокодил 
Гена и Чебурашка» (1)

06.45 Худ.фильм «Морозко» 
(1)

08.10 «Караоке на Май-
дане»

09.05 «Национальное 
талант-шоу «Танцуют 
все!-5»

19.00 Худ.фильм «Бабье 
лето» (1)

22.30 Худ.фильм «Небесный 
суд» (1)

02.10 Худ.фильм «Еще раз 
про любовь» (1)

ТОНИС
06.00 Страна советов
06.30, 08.40, 15.30, 18.55, 

19.55 Погода
06.40, 18.15, 05.00 Кумиры
06.50 Ф-стиль
07.20, 04.05 Будь в курсе!
07.50, 17.25, 02.55, 05.10 

Цивилизация Incognita
08.00 Служба новостей «Со-

циальный пульс»
09.00 Несколько лет из 

жизни Олега Табакова
10.00 Худ.фильм «Цыган» 1
13.50 Этот удивительный 

мир 1

14.25 Арт City
15.00 За семь морей
16.40 Украина-Европа: 

маятник Фуко
17.35, 03.40 Дневник для 

родителей
18.30 Социальный пульс 

выходных
19.00, 05.21 Самые 

влиятельные женщины 
мира 1

20.00, 03.10 Ронин. Ток-шоу с 
Дмитрием Выдриным

20.40 В гостях у Дмитрия 
Гордона. Владимир 
Конкин, 3 часть

21.45 Юрий Соломин. Я 
всегда прав

22.50 Наталья Крачковская. 
Знойная женщина - 
мечта поэта

23.50 Женщины, которые 
мечтали о власти 1

00.45 Амурные мелодии 3
01.30 Худ.фильм «Венеци-

анский каприз» 3

ТЕТ
06.00, 10.40 Ералаш
07.05 Сериал «Как я встре-

тил вашу маму» (1)
07.40 Твинисы
08.00 Телепузики
08.35 Лентяево
09.00 Мультик с Лунтиком
09.40 Мультсериал «Даша-

следопыт» (1)
10.05 Мультсериал «Лило и 

Стич» (1)
11.15 Сериал «Моя прекрас-

ная няня» (1)
13.25 Одна за всех
13.50 Худ.фильм «Она 

мужчина» (1)
16.00 Худ.фильм «Монте 

Карло» (1)
18.10 Худ.фильм «Космиче-

ские яйца» (1)
20.10 Виталька
21.55 Даешь молодежь
23.00 Худ.фильм «Омен» (2)
01.05 Comedy Woman
01.55 Худ.фильм «Ой 

мороз,мороз» (1)
03.20 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Серебряный 

апельсин
07.00, 19.00, 03.30 События
07.10 Сериал «Интерны» (1)
09.00 Лучший повар на селе
10.00 Тайны звезд
11.00 Сериал «Вкус граната» 

(1)
13.20 Сериал «Мамочка, я 

киллера люблю» (1)
15.00 Сериал «След» (1)
16.20, 19.20 Сериал «Пят-

ницкий» (1)
21.15 Сериал «Мент в за-

коне - 6» (1)
01.00 Худ.фильм «Леший. 

Продолжение истории» 
(1)

02.50, 03.50 Сериал «Мен-
товские войны - 6» (2)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40 «Киевское 

время»
06.40, 09.35, 19.25, 01.55 

«Тема недели»
06.45, 07.10, 08.20, 18.55, 

23.35, 00.20, 03.25 «Время 
спорта»

06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 
10.10, 10.55, 13.55, 16.10, 
17.20, 19.20, 23.40, 00.25, 
00.55, 03.35, 05.55, 06.25 
«Погода»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 
05.00 «Время новостей»

07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.20 «Бизнес-
время»

07.30 «Клуб 700»
08.30 «Не первый взгляд»
09.10 «Интеллект»
10.15 «Здоровые истории»
11.10 «Трансмиссия»
11.30 «Автопилот-тест»
12.10 «Окно в Европу»
13.30 «Драйв»
14.10, 23.50 «История 

успеха»
14.25 «Игра судьбы»
15.15 «Кино с Яниной Со-

коловой»
16.15 «Арсенал»
17.25 «Феерия путеше-

ствий»
18.15 «Особенный взгляд»
19.30, 02.10 «Машина 

времени»
20.10, 01.10, 05.10 «Портреты 

з Сергеем Дорофеевым»
21.10, 02.40 «Большая по-

литика»
21.40, 03.00, 06.00 «Окно в 

Америку»
22.00, 03.40 «В кабинетах»
22.30 «Мастер-класс с На-

талкой Фицич»
00.30 «Мотор»

02.30, 03.30, 04.30, 04.55, 
05.50, 06.20 «Хроника 
недели»

04.10 «Жизнь интересна»
04.35 «Акцент»

НТН
06.10 «Легенды бандитско-

го Киева»
06.35 Худ.фильм «Соуча-

стие в убийстве»
08.15 Сериал «Строго на 

юг» (1)
10.10 «Железный Оскар»
10.50 Спецпроект «Разбой 

в центре Киева»
11.30 «Речовий доказ». Кро-

вавый блеск золота
12.00 «Главный свидетель»
12.55 «Случайный сви-

детель»
13.25 Худ.фильм «...по про-

звищу «Зверь» (1)
15.10 Сериал «Против 

течения»
19.00 Сериал «Паутина - 5»
22.50 Худ.фильм «Право-

судие волков» (2)
00.15 Худ.фильм «Мистер 

Бонс - 2: назад из про-
шлого» (1)

02.00 «Речовий доказ»
03.05 «Агенты влияния»
04.50 «Уроки тетушки Совы»
05.10 «Правда жизни»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
09.00 Мультсериал «Сказки 

Ганса Христиана Андер-
сена» (1)

10.05 Мультфильм «Смы-
вайся» (1)

11.45 Худ.фильм «Ангелы в 
зачётной зоне» (1)

13.40 «Подари себе жизнь»
14.45 Худ.фильм «Час пик»
17.00 «Женская лига»
18.00 «Рассмеши комика»
19.00 «КВН- 2012»
21.45 Сериал «Сверхъесте-

ственное» (2)
00.10 Худ.фильм «Невеста с 

того света» (2)
02.00 Худ.фильм «Помни 

меня» (2)
03.40 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
05.25 Сериал «Тру Джексон»
06.35 Сериал «Ласточкино 

гнездо»
09.00 «Мой малыш»
09.30 «Любимая работа»
10.00 «Перевоплощение»
10.40 «Просто собака»
11.00 «Патруль качества»
11.20 Уральские пельмени
11.50 Люди ХЭ
12.55 Нереальная история
13.55 Сериал «Папины 

дочки»
18.20 Худ.фильм «Женюсь 

на первой встречной»
20.00 Худ.фильм «Ямакаси 

2»
22.00 Худ.фильм «Специ-

алист»
00.10 Спортрепортер
00.15 Худ.фильм «Мистер 

«Несчастный случай»»
02.10 Сериал «Сплетница»
02.50, 03.55 Зона ночi
02.55 Iван Мазепа
04.00 Магдебурзькi 

хронiки
04.15 Першi кроки 

кримiналiстики
04.30 Памятай про життя
04.40, 05.40 Зона ночi 

Культура
04.45 Катерина Бiлокур 

Послання

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Кривое зеркало»
06.00, 09.00, 12.00 Вести
06.15 Худ.фильм «Еще лю-

блю, еще надеюсь...»
07.45 «Утренняя почта»
08.20 «Субботник»
09.15, 02.30 «Улыбайтесь, 

Вас снимают! Космиче-
ские разведчики»

10.15 Худ.фильм «Два 
капитана»

12.20 Местное время. 
Вести-Москва

12.30 «Честный детектив»
13.00 Худ.фильм «Лесное 

озеро»
14.55 Сериал «Сваты»
16.05 «Субботний вечер»
18.00 Вести в субботу
18.45 Худ.фильм «Ан-

дрейка»
22.30 ХI Торжественная 

церемония вручения 
Национальной кинема-
тографической премии 
«Золотой Орел»

00.55 Худ.фильм «Летом я 
предпочитаю свадьбу»

НТВ-МИР
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

17.00 «Сегодня»
06.20 «Смотр»
06.55 «Главная дорога»
07.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
08.25 «Русская начинка»
08.55 «Кулинарный поеди-

нок» с Оскаром Кучерой
09.55 «Квартирный во-

прос»
11.25 «Признание опасного 

человека»
12.10 «Наши» со Львом 

Новоженовым»

13.00 «Возвращение Мух-
тара-2» «Без лица»

14.25 «Следствие вели...»
15.20 «Очная ставка»
16.20 «Александр Журбин. 

Мелодии на память»
17.30 Сериал «Одиссея 

сыщика Гурова». Фильм 
второй. «Стервятники»

21.05 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»

21.40 Сериал «Надоело 
бояться»

23.35 «Песня для вашего 
столика»

01.00 «Шахматное обо-
зрение» «Супертурнир в 
Вейк-ан-Зее»

01.35 Сериал «Бальза-
ковский возраст, или 
Все мужики сво...-2». 
«Несколько хороших 
парней», «Слишком хо-
роший для нее», «Тихое 
женское счастье, или 
борьба за существова-
ние», «Неудачница»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости
06.10 «Гении и злодеи»
06.35 Худ.фильм «Четвер-

тый»
07.50 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые 

приключения»
08.55 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.50 «Владимир Высоцкий 

и Марина Влади. Послед-
ний поцелуй»

12.15 «Живой Высоцкий»
13.10 Худ.фильм «Стря-

пуха»
14.35 «Высоцкий. Послед-

ний год»
15.35 Худ.фильм «Высоц-

кий. Спасибо, что живой»
18.15 «Владимир Высоцкий. 

«Я не верю судьбе...»
19.20 «Своя колея»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым
22.55 Худ.фильм «Служили 

два товарища»
00.40 Худ.фильм «Крими-

нальная фишка от Генри»
02.20 Худ.фильм «Поздняя 

ягода»
03.45 Худ.фильм «Ход 

конем»
05.05 «Поле чудес»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
02.00, 06.00, 08.00 Новости
02.10 Худ.фильм «Пред-

чувствие любви»
03.15 Худ.фильм «Четвер-

тый»
04.25 «Играй, гармонь 

любимая!»
05.00 Умницы и умники
05.45 «Слово пастыря»
06.15 «Смешарики. Новые 

приключения»
06.25 Смак
07.00 «Владимир Высоцкий 

и Марина Влади. Послед-
ний поцелуй»

08.15 Худ.фильм «Верти-
каль»

09.30 «Живой Высоцкий»
10.15 Худ.фильм «Стря-

пуха»
11.25 «Высоцкий. Послед-

ний год»
12.15, 14.15 «Высоцкий. 

Спасибо, что живой»
14.00 Вечерние новости
14.40 «Владимир Высоцкий. 

«Я не верю судьбе...»
15.35 «Своя колея»
17.00 «Время»
17.20 «Сегодня вечером»
18.45 Худ.фильм «Служили 

два товарища»
20.25 Худ.фильм «Лига 

выдающихся джентль-
менов»

22.10 Худ.фильм «Река не 
течет вспять»

23.40 Сериал «24 часа»
01.05 «Поле чудес»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «2012»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 «Мультфильмы»
10.00, 01.30 Худ.фильм «Ни 

пуха, ни пера»
11.30 «ЖИВОЕ СЛОВО»
12.00 «В Нью-Йорке с 

В.Топаллером» Гость 
программы. Лев Додин

13.00 «Сканер»
14.00 Телешоу «УДИВИ 

МЕНЯ»
16.00 «Эхо недели»
16.30 «Американский 

ликбез» «Русские амери-
канцы. Иван Турчин»

17.00, 00.30 «Код доступа»
18.00 Док.фильм «Ванга. 

Испытание даром»
19.00 «Сейчас в мире»

19.30 «Русский акцент» 
с Владимиром 
Ленским.»Битвы на 
роликах»

20.00 «Израиль за неделю»
21.00 Худ.фильм «Самара-

городок» 3, 4 серии
23.00 «Русский акцент» с 

Евгением Масловым 
«Амиши. Назад в 
будущее»

23.30, 05.00 Док.фильм 
«Великий обман. Бизнес 
на иконах»

03.00 Худ.фильм «Самара-
городок» 3, 4 серия

TBI
06.30 Благая весть с Риком 

Реннером
07.00, 17.30 ЭкспериМен-

тальный
07.45, 14.00 Правдивые 

истории. Аль Капоне и 
неприкасаемые с.1

08.15 Великие истории 
любви 20 века. Хуан и 
Эвита Перон

08.45, 16.30 Вокруг света
09.45 Цивилизация. Нор-

мандия - Неман
11.00, 20.30 World Stories. 

Международные корре-
спонденты

11.45, 21.15 Семь чудес 
Украины

12.00, 19.30 Исторические 
хроники с Николаем 
Сванидзе. Митрополит 
Николай

13.00 Здоровая жизнь с 
Ириной Трухачевой

13.30 Деловая кухня
14.30 Ювелир ТВ
18.15 Цивилизация. Как 

убить человека?
21.30 Лекции и события
23.30 Великие истории 

любви 20 века. Уинстон и 
Клементина Черчилль

00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.00 Клипы Jazz с Алексеем 

Коганом
04.30 Худ.фильм «Луцина - 

это девушка» (1)

ТВ ЦЕНТР
03.05 Марш-бросок 12+
03.40 Мультпарад
04.55 АБВГДейка
05.20 Худ.фильм «Прощай-

те, фараоны!» 12+
07.05 Наши любимые 

животные
07.35 Православная энци-

клопедия 12+
08.05 Худ.фильм «Аквалан-

ги на дне». 6+
09.30, 15.30, 22.05 События
09.45 Городское собрание 

12+
10.30 «Смех с доставкой на 

дом». 16+
11.10 Худ.фильм «Баламут». 

12+
12.55 Худ.фильм «Игрушка». 

6+
14.50, 15.45 Худ.фильм 

«Саквояж со светлым 
будущим». 12+

19.00 «Постскриптум»
20.00 Худ.фильм «Война 

Фойла». 16+
22.25 Худ.фильм «Раскален-

ная суббота». 12+
00.35 Худ.фильм «Судьба 

Марины»
02.30 «Хроники московско-

го быта. Дом разбитых 
сердец» 12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
09.35 Худ.фильм «Остров 

сокровищ»
11.00 Вокруг смеха
12.25 Док.фильм про Кино
13.20 Худ.фильм «Рас-

сеянный»
14.45 Худ.фильм «Побег»
16.25 Сериал «Рожденная 

революцией»
02.30 Худ.фильм «Гордость 

и страсть»
04.45 Саундтреки

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Боевик 

«Подводная лодка» 12+
09.05, 17.05, 01.05 Комедия 

«Пять моих бывших под-
ружек» 12+

10.40, 18.40, 02.40 Драма 
«Удивительное путеше-
ствие Мэри Брайант» 
16+

12.20, 20.20, 04.20 Драма 
«На юг» 16+

14.15, 22.15, 06.15 Триллер 
«Провокатор» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Худ.фильм 

«Новогодние приключе-
ния Маши и Вити» 6+

02.10, 08.10, 14.10 Муль-
тсериал «Приключения 
капитана Врунгеля» 12+, 
«Опять двойка» (При-
ключения Мурзилки) 6+

03.00, 09.00, 15.00 Муль-
тсериал «Приключения 
жучков» 12+, «Щелкун-
чик» 6+

04.00, 10.00, 16.00 Худ.
фильм «Приключения 
Тома Сойера и Гекль-
берри Финна» 3 серия 
12+, м/ф «Почему ушел 
котенок?» 0+, «Как 
утенок-музыкант стал 

футболистом» 0+
05.30 Мультсериал «Супер-

герои». 29, 11.30, 17.30 
серия 12+

06.00, 12.00, 18.00 «Всемир-
ная картинная галерея 
с тетушкой Совой» 
6+, «Как казак счастье 
искал» 12

НАШЕ КИНО
06.00 Худ.фильм «Короткие 

встречи» 12+
08.00 Худ.фильм «Садов-

ник» 16+
10.00 Худ.фильм «Алек-

сандр маленький» 12+
12.00 Худ.фильм «Артист из 

Кохановки» 12+
13.30 Худ.фильм «И снова 

Анискин» 12+
15.00 Худ.фильм «Право на 

выстрел» 12+
16.30 Худ.фильм «Все на-

оборот» 12+
18.00 Худ.фильм «Поздняя 

встреча» 12+
20.00 Худ.фильм «Голова 

классика» 16+
22.20 Худ.фильм «Шел чет-

вертый год войны...» 12+
00.00 Худ.фильм «Парень 

из нашего города» 12+
01.30 Худ.фильм «Дымъ» 

12+
03.00, 04.30 Худ.фильм 

«Вольный ветер» 12+

КИНОКЛУБ
05.00 Худ.фильм «Послед-

нее искушение Христа» 
18+

07.45 Худ.фильм «Верёвка» 
12+

09.10, 01.00 Худ.фильм 
«Путь воина» 12+

11.25, 03.15 Худ.фильм «Аме-
риканский ниндзя» 16+

13.10 Худ.фильм «Грозовой 
перевал» 16+

15.20 Худ.фильм «Пробуж-
дение» 6+

17.00 Худ.фильм «Укроще-
ние строптивого» 16+

19.00 Худ.фильм «Треуголь-
ник» 16+

21.00 Худ.фильм «Нью-
Йоркские истории» 16+

23.10 Худ.фильм «Рай» 16+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00, 10.05, 22.00 «Четыре 

встречи с Владимиром 
Высоцким» 12+

05.05 «Поет Юрий Гуляев» 
12+

05.30 «Я - водитель такси» 
12+

05.50, 11.40, 23.45 Худ.фильм 
«Мужество» 12+

07.00, 13.00, 01.00 «ВРЕМЯ» 
12+

08.00, 02.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

09.00 «Ты, земля, такая 
одна». Творческий вечер 
композитора Игоря 
Лученка 12+

11.20 «Вдвоем с оркестром» 
12+

14.00 «Колба времени» 16+
15.00 «Кинопанорама» 12+
16.05 «Было ВРЕМЯ» 16+
17.05 «В субботу вечером. 

Ваш выход!» 12+
18.40 «Песня-85» 12+
20.00 Худ.фильм «Ох, этот 

ужасный, ужасный теле-
визор» 12+

21.25 «Пока все дома» 12+
23.05 «Всем поколениям 

петь!» 12+
23.30 Док.фильм «Только 

для пешеходов» 12+
03.00 «Николай Сличенко» 

12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала - 5». 14 серия 
«Постоялец». 16+

20.00 Сериал «Агент особо-
го назначения - 3». ф.4. 
«Фолинг ин лав». 1 ч. 16+

21.00 Сериал «Второй 
убойный». ф.2. «Само-
убийственные факты». 2 
серия 16+

22.00 Сериал «Эра Стрель-
ца-3». 5 серия 16+

23.00 Сериал «Криминаль-
ное видео». ф.2. «Сенса-
ция». 1 серия 16+

00.00 Сериал «Богатство» 5 
серия 16+

TV 1000
02.00 Боевик «Звёздный 

путь 6. Неоткрытая 
страна» 12+

03.55 Комедия «Переход-
ный возраст» 16+

05.30 Комедия «По версии 
Барни» 16+

07.50 Комедия «Дорожное 
приключение» 16+

09.30 Комедия «Знакомство 
с Факерами» 12+

11.30 Комедия «Поймай ме-
ня, если сможешь» 12+

13.55 Мультфильм «Бео-
вульф» 12+

15.55 Драма «В погоне за 
счастьем» 12+

18.00 Комедия «Из 13 в 
30» 12+

20.00 Драма «Вероника 
решает умереть» 16+

21.55 Драма «Соблазн» 16+
00.00 Фантастика «Призрак 

дома на холме» 12+

«2+2»
08.10 СоюзМультфильм (1)

09.15 Мультсериал «Год-
зилла» (1)

10.00 Сериал «Пиключения 
Мерлина» (1)

13.00 «Сумасшедшее 
видео по-украински»

18.15 Худ.фильм «Инкасса-
тор» (2)

20.05 Худ.фильм «Перевоз-
чик» (2)

22.00 «Бойцовский клуб»
23.00 Худ.фильм «Повели-

тель иллюзий» (3)
01.10 Худ.фильм «Коллек-

ционер» (3)
02.40 «Дорожные войны»
04.00 Худ.фильм «Остров 

любви» (2)
05.00 Мультфильмы

TV1000 ACTION
03.00 Боевик «Черепашки-

ниндзя» 12+
05.00 Комедия «Снежный 

человек» 16+
06.50 Драма «Бешеный 

бык» 16+
09.10 Драма «Эффект бабоч-

ки» 16+
11.10 Научная фантастика 

«Эффект бабочки 2» 16+
13.00 Комедия «Прожигате-

ли жизни» 16+
15.00 Боевик «Пуленепро-

биваемый» 16+
17.00 Боевик «Эра драко-

нов» 16+
18.45 Боевик «Патриот» 16+
21.30 Триллер «Разверстые 

могилы» 16+
23.00 Мягкая эротика 

«Скажи правду или раз-
денься» 18+

00.40 Мягкая эротика «Ан-
гельские глазки» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Худ.фильм «Дело 

было на Кубани» 16+
05.40, 16.05 Сериал «Фор-

мула» 16+
06.35, 17.00, 01.00 Сериал 

«Наследство» 16+
07.25, 15.55, 17.55, 00.55 

«Окно в кино»
07.35 Худ.фильм «Ассоль»
08.50 Худ.фильм «Не скажу» 

16+
10.45 Сериал «Иван По-

душкин. Джентльмен 
сыска» 12+

14.20 Худ.фильм «Путеше-
ствие миссис Шелтон»

18.00 Худ.фильм «Похоро-
ните меня за плинтусом» 
18+

20.05 Худ.фильм «Искренне 
Ваш»

21.35 Худ.фильм «Про-
щание» 12+

23.40 Худ.фильм «Таин-
ственная стена»

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицейская 

академия»
05.25 «Смех с доставкой 

на дом»
07.30 «Бодрое утро»
08.35, 10.50 «Минутка для 

ребенка»
09.00 Мультсериал 

«Злобный»
10.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол»
11.00 Мультсериал «Сокро-

вища острова черепах»
12.00, 18.00 Сериал «От-

чаянные родители»
13.00 «Гуморины из 

торбины»
15.00 «Битва анекдотов»
15.30 «33, 19.00 м2»
16.00 Худ.фильм «Два 

миссионера»
19.40 Сериал «Элен и 

ребята»
20.40 Худ.фильм «Большая 

пустота»

MAXXI-TV
06.30, 08.10, 15.25, 01.10 

MaxxiМузыка
07.50 «Сбросим лишнее»
08.50, 18.10 Йога
09.35, 14.55 Союзмуль-

тфильм
10.20 «Путеводитель вы-

ходного дня»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.50 «Взрослые дети»
12.25 «5 идей для детской»
13.00 Тур-Гламур
15.45 «Время для себя»
16.10 Телеювелирторг
18.55 Худ.фильм «1943 - 

Встреча»
21.05 «Женские откро-

вения»
21.50 «Все про все»
22.10 «КиноМакси»
22.55 Портретные очерки. 

Фрунзик Мкртчян
23.45 «Ukrainian Fashion 

Week»

Субота, 26 січня
Cхід 7.41 Захід 16.40
Тривалість дня 8.59

Схід 16.20 
Захід 06.45

ЛевПетро, Яков, Єлеазар

09:00 Кривбасс-Центр
09:20 Новости регионов
09:35 Кабмин на связи
19:00 Новости регионов
19:20 Календарь событий
19:35 Новая волна

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.05, 08.55, 09.00, 

23.30 Погода
06.10, 09.50 Шаг к звездам
06.50 Киножурнал «Хочу 

все знать»
07.10 Твой голос
07.30 Сельский час
08.00 Укравтоконтинент
08.20, 23.35 Смех с достав-

кой на дом
09.05 Золотой гусь
09.30 Кто в доме хозяин?
10.30 Ближе к народу
11.00 Честь имею при-

гласить
11.45 Шеф-повар страны
12.40 Х/ф «Отдать швар-

товы»
14.05 Н.Шестак. «Названная 

надеждой»
15.15 Концертная про-

грамма к 60-летию 
телевидения

17.15 Деловой мир. Неделя
17.45 Звезды юмора. 

К.Новикова
18.40 Кривое зеркало
20.40, 02.10 Украина иннова-

ционная
20.50, 02.00 Главный 

аргумент
21.00, 01.50 Официальная 

хроника
21.10, 01.20 Итоги недели
21.45 Точка зрения
22.10 Фольк-music
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00 Эра бизнеса. Итоги
00.10 Концерт Дмитрия 

Маликова

КАНАЛ «1+1»
06.00 Х/ф «Безбилетные 

пассажирки» (1)
07.50 Мультфильм (1)
08.10 «Ремонт +»
09.00 «Лото-Забава»
10.10, 10.35 Мультсериал 

«Чип и Дейл» (1)
11.00 «Кулинарные курсы 

с Ю. Высоцкой. Италия 
Тоскана»

11.25, 03.10 «Большая 
разница»

13.10 Х/ф «Афоня» (1)
15.10 Х/ф «Трава под 

снегом»
19.30 «ТСН-неделя»
20.15 Х/ф «Назад к счастью, 

или Кто найдет синюю 
птицу» (1)

22.25 «Светская жизнь»
23.25, 04.20 Х/ф «Код Апока-

липсиса» (2)
01.35 Х/ф «Хлоя: секс-

наемница» (2)

ИНТЕР
05.35 Х/ф «Кот в шляпе»
06.45 Мультсериал «Винкс»
07.40 Х/ф «Двое: я и моя 

тень»
09.25 «Школа доктора Кома-

ровского»
10.00 Сериал «Чокнутая» 

Закл. серии
16.35 «Международный 

фестиваль юмора «Юр-
мала 2012»»

18.15, 20.50 Х/ф «Один един-
ственный и навсегда» (2)

20.00, 03.20 «Подробности 
недели»

22.35 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь» (1)

ICTV
05.30, 05.50 Погода
05.35 Факты
05.55, 04.25 Свитанок
06.45 Квартирный вопрос
07.40 Анекдоты по-

украински
08.00 Дача
09.05 Основной инстинкт
09.35, 12.20 Смотреть всем!
10.50 ОлимпиЛяпы
11.30 Козырная жизнь
12.00 Мульт личности
13.05 Криминальный 

облом
14.00 Х/ф «Захват подземки 

123»
16.40 Х/ф «Из Парижа с 

лювовью»
18.45 Факты недели
19.30 Х/ф «Пароль «Рыба-

меч»
21.25 Х/ф «Каратель» (2)
00.00 Другой футбол
00.30 Х/ф «Криминальное 

чтиво» (2)

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.00 «Контакт»
07.00 «В гостях у Ладика и 

Маши»
07.15, 15.35, 20.15 «Рас-

суждалки»
07.25, 11.25 «На землi на 

рiднiй...»
07.30, 12.00, 20.30, 01.30 

«Мiсто. Тиждень»
08.00, 11.00, 12.30, 18.20, 

21.00, 22.55 «Погода»
08.05, 12.40, 16.30, 21.05 

Телегазета
08.10 «Телеспортклуб»
09.10 Х/ф «Принц и нищий» 

1 категория
10.30 «Косметичка»
11.05 «Чоловiчий клуб»
11.30 «Епiзоди колишнього»
11.35 «Интеркласс»
11.50 «Пiдземка»
12.45 «Книжная полка»
13.15 «Беседы о вечном»
13.45 «Мульт-сюрприз от 

Ладика и Маши»
15.15 «Медицинский теле-

журнал»

15.45, 19.00 «Близкие Путе-
шествия»

16.00 «Сделано руками»
16.35, 03.10 Х/ф «Учитель» 1 

категория
18.25 «Перчiнка»
18.55 «Шаг навстречу»
19.15 «Мiський роман»
19.45 Молодёжная про-

грамма «Cтудия»
21.10, 02.00 Хит-парад «На 

все 100»
22.00 «Резонанс»
22.15 Мультфильм
22.25 «Зооквартал»
23.00 «Уїк-енд експрес»
23.30 «Я i мiй дiм»
00.10 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

НОВЫЙ КАНАЛ
05.35 Сериал «Тру Джексон»
05.55 Сериал «Ласточкино 

гнездо»
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
08.25, 09.35 Мультсериал 

«Пингвины из Мадага-
скара»

09.00 Мультсериал «Рога и 
Копыта: Возвращение»

10.00 Мультфильм «Том и 
Джерри»

11.45 Сериал «Папины 
дочки»

13.50 Сериал «Счастливы 
вместе»

16.00 Х/ф «Женюсь на пер-
вой встречной»

18.00 Х/ф «Специалист» (2)
20.00, 00.25 Х/ф «Нападение 

на 13-й участок» (2)
22.00 Х/ф «Супруги Морган в 

бегах» (2)
00.20 Спортрепортер

СТБ
05.30 «Наши любимые муль-

тфильмы: Возвращение 
блудного попугая» (1)

06.20 Х/ф «Варвара краса-
длинная коса» (1)

07.50, 12.00 «Национальное 
талант-шоу «Танцуют 
все!-5»

11.05 «Караоке на Май-
дане»

15.25 Х/ф «Бабье лето» (1)
19.00 «Битва экстрасенсов»
20.00 Х/ф «Осенний вальс»
22.10 Х/ф «Тебе, настояще-

му» (1)
01.10 Х/ф «Осенний мара-

фон» (1)

ТОНИС
06.00, 03.50 Дневник для 

родителей
06.30, 22.10 Женщины, кото-

рые мечтали о власти 1
07.20, 20.00 Цивилизация 

Incognita
07.30, 20.40, 02.50 Светские 

хроники
08.00 Социальный пульс 

выходных
08.35, 14.25, 17.45, 18.55, 

20.10 Погода
09.00 Юрий Соломин. Я 

всегда прав
10.00, 02.25 Будь в курсе!
10.35 Ф-стиль
11.00 Х/ф «Цыган» 1
15.25 Арт City
16.20 За семь морей
16.40 Наталья Крачковская. 

Знойная женщина - 
мечта поэта

17.50, 03.15 Ронин. Ток-шоу с 
Дмитрием Выдриным

18.30, 23.50 Мир за неделю
19.00, 04.40 Николай, Алек-

сандр и Григорий 1
20.15 Кумиры
21.05 Юрий Антонов. Под 

крышей дома своего

ТЕТ
06.00 Ералаш
07.05 Сериал «Как я встре-

тил вашу маму» (1)
07.40 Твинисы
08.00 Телепузики
08.35 Лентяево
09.00 Мультик с Лунтиком
09.40 Мультсериал «Даша-

следопыт» (1)
10.05 Мультфильм «Союз 

зверей»
12.05 Х/ф «Она мужчина» (1)
14.15 Х/ф «Монте Карло» (1)
16.25 Х/ф «Космические 

яйца» (1)
18.35 Даешь молодежь
19.40 Виталька. Новый год
20.25 Сериал «Восьмидеся-

тые» (2)
22.30 Х/ф «Попса» (2)
00.35 Comedy Woman
01.25 Х/ф «Как я попал в 

колледж» (2)

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.15 Серебряный 

апельсин
07.00 События
07.20 Х/ф «Сердце дракона» 

(1)
09.00 Добро пожаловать
10.00 Тайны звезд
11.00 Сериал «Супруги» (1)
13.30 Сериал «Мамочка, я 

киллера люблю» (1)
15.10 Сериал «След» (1)
16.20 Сериал «Пятницкий» 

(1)
19.00, 03.20 События недели
20.00, 22.00 Сериал «Интер-

ны» (1)
23.00 Сериал «Мент в за-

коне - 6» (1)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40 «Киевское 

время»
06.45, 07.10, 08.25, 18.55, 

23.35, 00.20, 03.20 «Время 
спорта»

06.50, 07.15, 08.10, 08.55, 
10.55, 11.15, 13.10, 14.10, 
14.55, 16.10, 17.10, 17.50, 
19.10, 00.25, 00.40, 03.25, 
06.25 «Погода»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
04.00, 05.00 «Время 
новостей»

07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15 «Бизнес-
время»

07.30 «Клуб 700»
08.30 «Феерия путеше-

ствий»
09.10 «Окно в Америку»
09.35 «Большая политика»
10.10 «Мамина школа»
10.30 «Технопарк»
11.20 «Трансмиссия-тест»
12.10, 04.15 «Жизнь инте-

ресна»
13.15 «Мотор»
14.20 «Игра судьбы»
16.15 «Фактор безопас-

ности»
17.15 «Палата»
17.30 «Новости Киевщины»
18.15 «Окно в Европу»
19.30, 01.10, 05.10 «Обще-

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

20.50, 03.30, 06.20 «Тема 
недели»

21.00, 02.20 «Время: Итоги 
недели»

21.40, 03.00 «Время-Тайм»
22.00 «Территория за-

кона»
22.35, 03.40 «Кино с Яниной 

Соколовой»

НТН
06.00 «Легенды бандитско-

го Киева»
07.20 Сериал «Сонька - 

Золотая ручка»
11.30 «Легенды уголовно-

го розыска». Кровавая 
вольница

12.00, 04.25 «Агенты 
влияния»

13.00 «Православные 
святые»

15.00 Сериал «Паутина - 5»
19.00 Сериал «Слепой»
23.00 Х/ф «Катала» (2)
00.40 Х/ф «Тени прошлого» 

(2)
02.15 Х/ф «Легенда о дино-

завре» (2)

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
09.00 Мультфильм «Смы-

вайся» (1)
10.30 Х/ф «Ангелы в зачёт-

ной зоне» (1)
12.20 Х/ф «Лавка чудес» (1)

14.10 Х/ф «Золушка из За-
прудья» (1)

16.20 «Пороблено в 
Українi»

18.00 «Рассмеши комика»
20.00 Х/ф «Голый пистолет 

2 1/2» (2)
21.45 Сериал «Сверхъесте-

ственное» (2)

11 КАНАЛ 
05.35 Сериал «Тру Джексон»
05.55 Сериал «Ласточкино 

гнездо»
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
08.25, 09.35 Мультсериал «Пинг-

вины из Мадагаскара»
09.00 Мультсериал «Рога и 

Копыта. Возвращение»
10.00 Тележурнал «Пассаж»
10.20 «Бюро адвокатских 

расследований»
10.40 «Родительский клуб»
11.00 «Просто собака»
11.25 «Мой новый 

DRESSCODЕ»
11.45 Сериал «Папины 

дочки»
13.50 Сериал «Счастливы 

вместе»
16.00 Х/ф «Женюсь на пер-

вой встречной»
18.00 «Вечерний разговор»
18.30 «36,6»
19.00, 04.40 «Новости 

недели»
19.30 «Экономика в 

деталях»
20.00 «Патруль качества»
20.30 «Дело вкуса»
21.00 «Перевоплощение»
21.40 «Ваше право»
22.00 Х/ф «Супруги Морган 

в бегах»
00.20 Спортрепортер

ПЛАНЕТА-СНГ
03.40 Х/ф «Андрейка»
07.00 «Планета собак»
07.35 «Сам себе режиссер»
08.20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя 
в городе

09.00, 12.00 Вести
09.15 «Смехопанорама»
09.45 «В мире животных»
10.20 Х/ф «Воскресный 

папа»
12.20 Местное время. 

Вести-Москва
12.30 «Вся Россия»
12.40 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.25, 02.50 «Моя пре-

красная леди. Татьяна 
Шмыга»

14.20 «Городок». Дайджест
14.55 Сериал «Сваты»
16.05, 01.10 «Смеяться раз-

решается»
18.00 Вести недели
19.30 Х/ф «Ошибки любви»
21.25 «Воскресный вечер»
23.10 Х/ф «Отдаленные по-

следствия»

НТВ-МИР
05.25 «Живут же люди!»
06.00, 08.00, 11.00, 14.00 

«Сегодня»
06.20 «Сказки Баженова»
06.50 «Просто цирк»
07.20 «Их нравы»
08.25 «Первая передача». 

Автомобильная про-
грамма

08.55 «Едим дома!»
09.25 «Чудо техники» с Сер-

геем Малозёмовым
10.00 «Дачный ответ»
11.25 «Золотая пыль»
12.00 «Возвращение 

Мухтара-2». «Коробка 
конфет» , «Беспокойный 
факультет»

14.20 Сериал «Гражданка 
начальница. Продолже-
ние» «Марина»

16.10 « Русские сенсации». 
Информационный 
детектив

17.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым

18.00 «Чистосердечное 
признание»

18.50 «Центральное теле-
видение»

20.05 «Ты не поверишь!»
21.00 «Реакция Вассер-

мана»
21.35 Х/ф «Паутина»
23.25 «Луч света»
00.00 «Песня для вашего 

столика»
01.20 «Шахматное обо-

зрение» «Супертурнир в 
Вейк-ан-Зее»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости
06.25 Х/ф «Весна»
08.10 «Армейский магазин»
08.45 «Смешарики. ПИН-

код»
08.55 «Здоровье»
10.10 «Пока все дома»
11.00 «Эх, Серега! Жить бы 

да жить...»
12.15 «Абракадабра»
14.25, 15.15 Х/ф «Зимний 

вечер в Гаграх»
16.15 Х/ф «ПираМММида»
18.10 «Рождественские 

встречи» Аллы Пуга-
чевой

21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница 

ТВ»
23.45 «Познер»
00.40 Х/ф «Валентин и 

Валентина»

02.15 Х/ф «Брелок с секре-
том»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
02.00, 06.00, 08.00, 11.00 

Новости
02.10 Гении и злодеи
02.50 Х/ф «Весна»
04.35 Армейский магазин
05.00 «Здоровье»
06.15 «Смешарики. ПИН-

код»
06.25 «Пока все дома»
07.10 «Эх, Серега! Жить бы 

да жить...»
08.15 «Абракадабра»
10.05, 11.15 Х/ф «Зимний 

вечер в Гаграх»
11.50 «Еда как лекарство»
12.45 Х/ф «ПираМММида»
14.30 «Рождественские 

встречи» Аллы Пуга-
чевой

17.00 Воскресное «Время»
18.00 «Большая разница 

ТВ»
19.35 «Познер»
20.30 Х/ф «Фантастическая 

четверка»
22.10 Х/ф «Любители 

истории»

RTVI
06.00 «Сканер»
07.00 «Мультфильмы»
07.30 Х/ф «Сказки старого 

волшебника» 1, 2 серии
10.00, 01.30 Х/ф «Меж высо-

ких хлебов»
12.00 «Страна и люди»
13.00 «Цена победы»
14.00 Х/ф «Самара-городок» 

3, 4 серия
16.00 «Арт-навигатор»
16.30 «Русский акцент» с 

Владимиром Ленским. 
«Битвы на роликах»

17.00 Информационная 
программа «Грани 
недели» с Владимиром 
Кара-Мурзой

18.00 Док.фильм «Великий 
обман. Бизнес на 
иконах»

19.00 «Сейчас в мире»
19.30 «Эхо недели»
20.00 «В Нью-Йорке с 

В.Топаллером»
21.00, 03.00 Телешоу «Удиви 

меня»
23.00 «Русский акцент» 

с Владимиром 
Ленским.»Битвы на 
роликах»

23.30, 05.00 Док.фильм 
«Великий обман. Смерть 
по курсу доллара»

00.30 «Без дураков»

TBI
07.00, 17.30 ЭкспериМен-

тальный
07.45, 14.00 Правдивые 

истории. Аль Капоне и 
неприкасаемые с.2

08.15 Великие истории 
любви 20 века. Уинстон и 
Клементина Черчилль

08.45, 16.30 Вокруг света
09.45 Цивилизация. Как 

убить человека?
11.00 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
12.00, 19.30 Исторические 

хроники с Николаем Сва-
нидзе. Секретарь обкома 
Алексей Ларионов

13.00 Здоровая жизнь с 
Ириной Трухачевой

13.30 Деловая кухня
14.30 Ювелир ТВ
18.15 Цивилизация. Био-

террор
20.30 Сегодня. Дайджест
21.30 Лекции и события
23.30 Великие истории 

любви 20 века. Хуан и 
Эвита Перон

00.00 Клуб эротики

ТВ ЦЕНТР
03.30 Х/ф «Маленький 

Николя». 6+
04.55 Х/ф «Акваланги на 

дне». 6+
06.20 «Фактор жизни» 6+
06.55 «Сто вопросов взрос-

лому» 6+
07.40 «Барышня и кулинар» 

6+
08.15 «Чужие дети». Специ-

альный репортаж 16+
08.45 Х/ф «12, 09.45 стульев»
09.30, 21.55 События
12.20 «Приглашает Борис 

Ноткин» 12+
12.50 Московская неделя
13.20 Док.фильм «Приклю-

чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 12+

13.55 Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи». 12+

14.55 Х/ф «Ленинград». 12+
19.00 «В центре событий»
20.00 Х/ф «Иностранец». 16+
22.15 «Временно досту-

пен». Василий Бархатов. 
12+

23.20 Х/ф «Тайны Бургунд-
ского двора». 6+

01.20 Х/ф «Прощайте, фара-
оны!» 12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.50 Х/ф «Кортик»
10.00 Х/ф «Рассеянный»
11.25 Х/ф «Побег»
13.05 Сериал «Рожденная 

революцией»
03.45 Х/ф «Благородный 

венецианец»
05.30 Саундтреки

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Боевик 

«Подводная лодка» 12+
09.00, 17.00, 01.00 Комедия 

«Prada и чувства» 16+
10.50, 18.50, 02.50 Драма 

«Удивительное путеше-
ствие Мэри Брайант» 
16+

12.35, 20.35, 04.35 Драма 
«Далеко по соседству» 
16+

14.20, 22.20, 06.20 Драма 
«Временная петля» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Ца-

ревич Проша» 12+
02.25, 08.25, 14.25 Муль-

тсериал «Приключения 
капитана Врунгеля» 12+, 
«Прямое попадание» 6+

03.00, 09.00, 15.00 Муль-
тсериал «Приключения 
жучков» 12+, «Сказка о 
Золотом петушке» 6+

04.00, 10.00, 16.00 
Мультфильм «Синяя 
птица» 12+, «С кого брать 
пример?» 0+, «Грибной 
дождик» 0+, «Лягушонок 
ищет папу» 0+, «Как пре-
красно светит сегодня 
Луна» 0+

05.30 Мультсериал «Супер-
герои». 30, 11.30, 17.30 
серия 12+

06.00, 12.00, 18.00 «Всемир-
ная картинная галерея 
с тетушкой Совой» 6+, 
«Три медведя» 0+

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Поздняя встреча» 

12+
08.00 Х/ф «Голова классика» 

16+
10.20 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...» 12+
12.00 Х/ф «Парень из нашего 

города» 12+
13.30, 01.30 Х/ф «Дымъ» 12+
15.00, 16.30 Х/ф «Вольный 

ветер» 12+
18.00 Х/ф «Дон кихот» 12+
20.00 Х/ф «Игры мотыльков» 

18+
22.00 Х/ф «Миллионы Фер-

факса» 12+
00.00 Х/ф «Котовский» 16+

КИНОКЛУБ
05.00 Х/ф «Грозовой пере-

вал» 16+
07.10 Х/ф «Пробуждение» 6+
09.00, 01.00 Х/ф «Укрощение 

строптивого» 16+
11.00, 03.00 Х/ф «Треуголь-

ник» 16+
13.00 Х/ф «Нью-Йоркские 

истории» 16+
15.10 Х/ф «Рай» 16+
17.00 Х/ф «Однажды в Китае 

3» 12+
19.00 Х/ф «Орёл приземлил-

ся» 12+
21.15 Х/ф «Хэллоуин: Вос-

крешение из мёртвых» 
18+

23.00 Х/ф «Одноклассники 
по-итальянски» 18+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00, 22.00 «Четыре 

встречи с Владимиром 
Высоцким» 12+

05.20 «Вдвоем с оркестром» 
12+

05.40, 23.50 Х/ф «Мужество» 
12+

07.00, 01.00 «ВРЕМЯ» 12+
08.00 «Колба времени» 16+
09.00 «Кинопанорама» 12+
10.05 «Было ВРЕМЯ» 16+
11.05 «В субботу вечером. 

Ваш выход!» 12+
12.40 «Песня-85» 12+
14.00 Х/ф «Ох, этот ужасный, 

ужасный телевизор» 12+
15.25 «Пока все дома» 12+
16.00 «Счастливый случай» 

12+
17.00, 02.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
18.00 «Мелодии и ритмы 

зарубежной эстрады» 
12+

19.00 «Как слово наше от-
зовется» 12+

20.30 Концерт мастеров 
искусств и художе-
ственных коллективов 
УкрССР 12+

23.05 «Поет Юрий Гуляев» 
12+

23.30 «Я - водитель такси» 
12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала - 5». 15 серия 
«Маски сорваны». 16+

20.00 Сериал «Агент особо-
го назначения - 3». ф.4. 
«Фолинг ин лав». 2 ч. 16+

21.00 Сериал «Второй убой-
ный». ф.3. «Кровавый 
прилив». 1 серия 16+

22.00 Сериал «Эра Стрель-
ца-3». 6 серия 16+

23.00 Сериал «Криминаль-
ное видео». ф.2. «Сенса-
ция». 2 серия 16+

00.00 Сериал «Богатство» 6 
серия 16+

TV 1000
02.00 Комедия «Переход-

ный возраст» 16+
03.45 Боевик «Конго» 12+
05.40 Драма «Мамонт» 16+
07.50 Драма «Страна теней» 

12+

10.05 Драма «Мальчики 
возвращаются» 16+

11.55 Драма «В погоне за 
счастьем» 12+

14.00 Комедия «Из 13 в 
30» 12+

15.50 Драма «Неукротимые 
сердца» 12+

18.00 Комедия «Больше, 
чем друг» 16+

19.55 Драма «Соблазн» 16+
22.00 Фантастика «Призрак 

дома на холме» 12+
00.00 Криминальное кино 

«Генеральская дочь» 16+

«2+2»
08.10 СоюзМультфильм (1)
09.15 Мультсериал «Год-

зилла» (1)
10.00 Сериал «Пиключения 

Мерлина» (1)
13.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
18.45 Х/ф «Роки Бальбоа» (2)
20.50 Х/ф «Тюряга» (2)
23.00 Х/ф «Взаперти» (3)
00.50 Х/ф «Темная порода» 

(3)

TV1000 ACTION
03.00 Комедия «Прожигате-

ли жизни» 16+
04.45 Драма «Бешеный 

бык» 16+
07.00 Драма «Окись» 16+
09.00 Боевик «Пуленепро-

биваемый» 16+
11.00 Боевик «Эра драко-

нов» 16+
12.40 Боевик «Патриот» 16+
15.30 Триллер «Наркоз» 16+
17.00 Боевик «Универсаль-

ный агент» 16+
19.00 Драма «Киллер» 16+
21.00 Драма «Тело как 

улика» 18+
23.00 Мягкая эротика «Ан-

гельские глазки» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Х/ф «Похороните меня 

за плинтусом» 18+
03.50 Х/ф «Агапыч»
04.00 Х/ф «Скалолазка и 

Последний из седьмой 
колыбели» 16+

05.40, 16.05 Сериал «Фор-
мула» 16+

06.35, 17.00, 01.00 Сериал 
«Наследство» 16+

07.25, 15.55, 17.55, 00.55 
«Окно в кино»

07.35 Х/ф «Без вины вино-
ватые»

09.20 Х/ф «Лучший друг 
моего мужа»

11.15 Х/ф «Ночной про-
давец» 16+

12.50 Х/ф «Красавчик» 12+
18.00 Х/ф «Мама не горюй» 

18+
19.35 Х/ф «Любовь приходит 

не одна»
21.15 Х/ф «Молчание док-

тора Ивенса» 16+
22.40 Х/ф «Лицо на мишени» 

16+

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицейская 

академия»
05.25 «Смех с доставкой 

на дом»
07.30 «Бодрое утро»
08.35, 10.50 «Минутка для 

ребенка»
09.00 Мультсериал 

«Злобный»
10.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол»
11.00 Мультсериал «Сокро-

вища острова черепах»
12.00, 18.00 Сериал «От-

чаянные родители»
13.00 «Гуморины из 

торбины»
15.00 «Битва анекдотов»
15.30 «33, 19.00 м2»
16.00 Х/ф «Любовь не 

купишь»
19.40 Сериал «Элен и 

ребята»
20.40 Х/ф «Педагоги»

MAXXI-TV
06.30, 08.10, 17.50, 01.10 

MaxxiМузыка
07.50 «Сбросим лишнее»
08.50, 18.30 Йога
09.35 Союзмультфильм
10.20 «Джунгли шоу-

бизнеса»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.50 «5 идей для детской»
12.30 «Сейшн»
14.20 Фестиваль ТВ - Старт
15.15 Телеювелирторг
17.15 «Тур-Гламур»
18.00 «Время для себя»
19.05 «Выдающиеся 

мужчины»
19.10 «Женские откро-

вения»
20.00 «Все про все»
20.10 «КиноМакси»
21.00 Портретные очерки. 

Александр Демьяненко
21.55 Х/ф «1943 - Встреча»

Неділя, 27 січня
Cхід 7.40 Захід 16.42
Тривалість дня 9.02

Схід 17.27 Захід 7.15
Повний місяць

ЛевСава, Моисей, Сергій, Ісаак, Веніаміна, Ніна, Адам, Стефан 

УТ-1

09:00 Новости регионов
09:20 Календарь событий
09:35 Новая волна
19:00 День за днем
19:30 Моя профессия
19:45 Украина в кадре

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»

Новости для мужчин!
Для поддержания мужского
здоровья разработан нату-
ральный комплекс «Силатон 
Прост».

В состав которого входят аир – приме-
няется при половых расстройствах и сни-
жении либидо; пастернак – известен из-
давна как средство для выведения мочи 
из организма, снимает депрессию, страх, 
подавленность; петрушка – употребля-
ется при воспалительных процессах мо-
чеполовой системы, простатите; селен 
– микроэлемент, который защищает ор-
ганизм от токсического действия ртути, 
свинца и таллия, является сильным имму-
номодулятором.

Также есть приятная новость для тех 
мужчин, которые не удовлетворены раз-
мером полового органа и уровнем либидо: 
комплекс исключительно из натуральных 
компонентов «Фаворит», влияет на улуч-
шение кровообращения в области малого 
таза и расширение пористых и пещеристых 
тел полового органа, это и приводит к уве-
личению его объема, длины и улучшению 
качества половой жизни.

Стоимость одной упаковки: «Силатон Прост» – 59 грн., «Фаворит» – 59 грн.
Не откладывайте 
на завтра!

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

Пенсионерам
скидка 10%

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

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

 Реклама
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Телебачення

ПОНЕДІЛОК, 21 січня ВІВТОРОК, 22 січня СЕРЕДА, 23 січня ЧЕТВЕР, 24 січня П’ЯТНИЦЯ, 25 січня СУБОТА, 26 січня НЕДІЛЯ, 27 січня
СПОРТ 1

02.00 Профилактика
03.40, 14.10 Футбол. Чемпионат 

Бельгии. Андерлехт - Зульте 
Верегем

05.30, 21.50 Экстра-футзал
16.05 Баскетбол. Журнал 

Суперлиги
16.45 Футбол. Чемпионат Ни-

дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Аякс - Фейенорд

18.40 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Туров - Азовмаш. LIVE

20.45 Футбол. Чемпионат Нидер-
ланды. Эредивизие. Обзор

22.15 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Черкаские Мав-
пы - БК Донецк

00.05 Бокс. Нью-Йорк, США. 
Геннадий Головкин - Габриэль 
Росадо

СПОРТ 2
14.00 ПРОФИЛАКТИКА
14.05, 02.00 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Твенте - 
Валвейк

15.55, 03.50 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Астана - Красныє 
Крылья

17.50 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Сезон 2012-2013. 
Андерлехт - Зульте Верегем

19.45 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 
2012-2013. Дерби Каунти - 
Ноттингем

21.40 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Аякс - Фейенорд

23.35 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Туров - Азовмаш

01.30 «Гонки на выносливость. 
Итоги сезона 2012»

EUROSPORT
04.00, 15.30, 00.15 Теннис. Откры-

тый Чемпионат Австралии. 
День 8. 0+

15.25, 00.10 Открытый чемпи-
онат Австралии по теннису. 
Журнал. 0+

16.45 Футбол. Кубок Африки. 
Групповой этап. Замбия - 
Эфиопия. 0+

19.00 Футбол. Евроголы. Журнал. 
0+

19.30, 01.30 Теннис. Гейм, Сет, 
Матс. Журнал. 0+

20.00 Футбол. Кубок Африки. 
Групповой этап. Нигерия - 
Буркина-Фасо. 0+

22.00 Боевые искусства. Бойцов-
ский клуб. Финал World Max. 
К-1. 16+

00.00 Вот это да!!! 0+
00.00 Ралли-рейд Дакар. 9-й 

этап. 0+
02.00 Теннис. Открытый Чемпио-

нат Австралии. День 9. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 10.00, 23.15, 01.30, 

03.00 Футбол NEWS
06.10 Милан - Болонья. Чемпио-

нат Италии
08.10 Сосьедад - Барселона. 

Чемпионат Испании
10.20, 02.30 Futbol Mundial
10.50 Валенсия - Реал. Чемпио-

нат Испании
12.50 Самые смешные футболь-

ные моменты
13.05 Ливерпуль - Норвич. 

Чемпионат Англии
15.00 Док.фильм «Быть «Ливер-

пульцем». 1 серия
16.00 Тоттенхэм - МЮ. Чемпио-

нат Англии
18.00 «Один на один с Гамулой». 

А. Канчельскис
18.30 Чемпионат Испании. 

Обзор тура. Премьера
19.30 Чемпионат Италии. Обзор 

тура. Премьера
20.20 Чемпионат Германии. 

Обзор тура. Премьера
21.25 Чемпионат Англии. Обзор 

тура. Премьера
22.25 LIVE. Бетис - Атлетик. Чем-

пионат Испании
00.25, 04.15 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
01.45 Чемпионат Италии. Обзор 

тура
03.15 Чемпионат Англии. Обзор 

тура
05.15 Новости + Анонсы

СПОРТ 1
06.00, 02.40 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Аякс - 
Фейенорд

07.55, 23.50 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

09.00, 00.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Туров - Азовмаш

10.50 «Гонки на выносливость. 
Итоги сезона 2012»

11.20 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Твенте - Валвейк

13.15 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Черкаские 
Мавпы - БК Донецк

15.05 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

15.45 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. 1/2финала. Бредфорд - 
Астон Вилла

17.40 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Химик - БК Днепр

19.30 Экстра-футзал
20.00 Гольф. PGA. Humana 

Challenge. Обзор
21.00 Англия. Обзор Футбольной 

лиги.
21.40 Футбол. Англия. Кубок 

Лиги. 1/2 финала. Ответный 
матч. Астон Вилла - Бред-
форд. LIVE

04.30 Баскетбол. Еврокубок. 
Групповой турнир. Валенсия 
- Азовмаш

СПОРТ 2
06.00, 22.55 Футбол. Англия. 

nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Дерби Каунти - 
Ноттингем

07.55, 00.55 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Сезон 2012-2013. 
Андерлехт - Зульте Верегем

09.50 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. 1/2 финала. Бредфорд - 
Астон Вилла

11.40, 04.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

12.45, 02.50 Теннис. WTА 
Shenzhen Open. Китай. 1/2 
финала. 1-й матч

14.10 Футзал. Чемпионат 
Испании. Умакон Сарагоса - 
Азкар Луго

16.05 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Туров - Азовмаш

18.00 Футбол. Англия. Кубок Ли-
ги. 1/2 финала. Челси - Суонси

19.50 Экстра-футзал
20.20 Баскетбол. Журнал 

Суперлиги
21.05 Футбол. Чемпионат Ни-

дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Твенте - Валвейк

04.05 Футбол. Англия. Обзор 
Футбольной лиги

EUROSPORT
04.00, 08.15, 10.30, 15.15, 22.00, 

00.15 Теннис. Открытый Чем-
пионат Австралии. День 9. 0+

15.10, 23.55 Открытый чемпи-
онат Австралии по теннису. 
Журнал. 0+

16.45 Футбол. Кубок Африки. 
Групповой этап. Кот-д’Ивуар 
- Того. 0+

19.00, 01.30 Теннис. Гейм, Сет, 
Матс. Журнал. 0+

19.30 Футбол. Кубок Африки. 
Групповой этап. Тунис - 
Алжир. 0+

00.00 Автоспорт. Академия GT. 
Дорога в Дубаи. Журнал. 0+

02.00 Теннис. Открытый Чемпио-
нат Австралии. День 10. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 00.50, 03.00 Футбол 

NEWS
06.10, 12.15, 03.15 Чемпионат 

Италии. Обзор тура
07.00, 04.00 Чемпионат Герма-

нии. Обзор тура
08.10 Ворскла - Металлург З. 

Чемпионат Украины
10.00, 15.45, 22.30 Футбол NEWS. 

LIVE
10.20 Милан - Болонья. Чемпио-

нат Италии
13.00 Шахтер - Аль-Хиляль. Абу-

Даби Кап
14.55 LIVE. Шахтер - Зенит. Супер 

Кубок Чемпионов
16.55 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
18.00 «Один на один с Гамулой». 

В. Грачев
18.30 Чемпионат Англии. Обзор 

тура
19.35 Ливерпуль - Норвич. 

Чемпионат Англии
21.30 Док.фильм «Быть «Ливер-

пульцем». 1 серия
22.50 Шахтер - Зенит. Супер 

Кубок Чемпионов
01.05 Ильичевец - Динамо. 

Чемпионат Украины
05.00 Новости + Анонсы

СПОРТ 1
06.00 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. Туров - Азовмаш
07.55, 17.30, 23.50, 05.25 Англия. 

Обзор Футбольной лиги
08.30 Футбол. Англия. Кубок 

Лиги. 1/2 финала. Ответный 
матч. Астон Вилла - Бредфорд

10.25, 19.55, 04.30 Футбол. 
Чемпионат Нидерланды. 
Эредивизие. Обзор

11.30, 00.50 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Дерби Каунти - 
Ноттингем

13.25 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Химик - БК Днепр

15.05, 00.20 Экстра-футзал
15.35 Футбол. Англия. Кубок Ли-

ги. 1/2финала. Челси - Суонси
18.05 Баскетбол. Суперлига 

Украины. БК Донецк - БК 
Азовмаш

21.00 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

21.40 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. 1/2 финала. Ответный 
матч. Суонси - Челси. LIVE

02.40 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Твенте - Валвейк

СПОРТ 2
06.00 Футбол. Чемпионат Ни-

дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Аякс - Фейенорд

07.50 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. ЦСКА - ВЭФ

09.45, 03.30 Теннис. WTА 
Shenzhen Open. Китай. 1/2 
финала. 2-й матч

11.15, 03.05 Экстра-футзал
12.00, 02.30 Футбол. Англия. 

Обзор Футбольной лиги
12.35 Футбол. Англия. Кубок 

Лиги. 1/2 финала. Ответный-
матч. Астон Вилла - Бредфорд

14.30, 23.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

15.35 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Твенте - Валвейк

17.30 Баскетбол. Еврокубок. 
ТОП-16. Триумф - Будивель-
нык

19.25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Туров - Азовмаш

21.20 Теннис. WTА Shenzhen 
Open. Китай. Финал

00.40 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. 1/2 финала. Ответный-
матч. Суонси - Челси

04.50 Бадминтон. WORLD 
SUPERSERIES FINALS 2012. 
Финал. Женщины

05.25 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

EUROSPORT
04.00, 08.15, 10.30, 13.00, 01.10 

Теннис. Открытый Чемпионат 
Австралии. День 10. 0+

10.15 Автоспорт. Академия GT. 
Дорога в Дубаи. Журнал. 0+

12.55 Открытый чемпионат 
Австралии по теннису. 
Журнал. 0+

16.45 Футбол. Кубок Африки. 
Групповой этап. ЮАР - Ангола. 
0+

19.00, 02.00 Теннис. Гейм, Сет, 
Матс. Журнал. 0+

19.30 Футбол. Кубок Африки. 
Групповой этап. Марокко - 
Кабо-Верде. 0+

21.55, 01.00, 01.05 Бизнес-класс. 
Журнал. 0+

22.00, 00.55 Избранное по сре-
дам. Журнал. 0+

22.05 Конный спорт. Кубок 
мира. Лейпциг (Германия). 
Журнал. 0+

23.05 Выбор Алексии. Журнал. 
0+

23.10 Новости конного спорта. 
0+

23.15 Гольф. USPGA Tour. Турнир 
чемпионов Hyundai. 0+

00.15 Гольф. Европейский тур. 
Абу-Даби. 0+

00.45 Новости парусного 
спорта. 0+

00.50 Новости гольфа. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 00.50, 03.00 Футбол 

NEWS
06.10, 12.15, 23.45 Чемпионат 

Англии. Обзор тура
07.05, 03.15 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
08.10 Металлург З - Динамо. 

Чемпионат Украины
10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS. 

LIVE
10.20, 18.30 Шахтер - Зенит. 

Супер Кубок Чемпионов
13.10 Тоттенхэм - МЮ. Чемпио-

нат Англии
15.10 Futbol Mundial
16.00 Сосьедад - Барселона. 

Чемпионат Испании
18.00, 21.10 «Один на один с 

Гамулой». О. Саленко
20.25, 04.15 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
21.40 LIVE. Фиорентина/Рома - 

Интер/Болонья. Кубок Италии
01.05 Металлург Д - Шахтер. 

Чемпионат Украины
05.00 Новости + Анонсы

СПОРТ 1
06.00 Футбол. Чемпионат 

Бельгии. Андерлехт - Зульте 
Верегем

07.55, 15.20, 19.50, 05.25 Баскет-
бол. Журнал Суперлиги

08.35, 17.55 Футбол. Англия. 
Кубок Лиги. 1/2 финала. От-
ветный матч. Суонси - Челси

10.30, 14.50, 20.25, 04.55 Англия. 
Обзор Футбольной лиги

11.05, 01.15 Баскетбол. Евроку-
бок. ТОП-16. Триумф - Буди-
вельнык

12.55, 03.05 Футбол. Англия. 
Кубок Лиги. 1/2 финала. 
Ответный матч. Астон Вилла 
- Бредфорд

16.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. ЦСКА - ВЭФ

21.00 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

21.35 Бокс. Нью-Йорк, США. 
Геннадий Головкин - Габриэль 
Росадо

СПОРТ 2
06.00 Футбол. Чемпионат Ни-

дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Твенте - Валвейк

07.50 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Туров - Азовмаш

09.45, 20.00 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Дерби Каунти - 
Ноттингем

11.45 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Сезон 2012-2013. 
Андерлехт - Зульте Верегем

13.35 Экстра-футзал
14.00, 23.50 Футбол. Англия. 

Обзор Футбольной лиги
14.35, 00.30 Баскетбол. Журнал 

Суперлиги
15.15 Футбол. Англия. Кубок 

Лиги. 1/2 финала. Ответный-
матч. Суонси - Челси

17.05, 03.15 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

18.05 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. ЦСКА - ВЭФ

21.55 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. 1/2 финала. Ответный-
матч. Астон Вилла - Бредфорд

01.10 Теннис. WTА Shenzhen 
Open. Китай. Финал

04.15 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Аякс - Фейенорд

EUROSPORT
04.30, 08.15, 13.00 Теннис. Откры-

тый Чемпионат Австралии. 
1/2 финала. Женщины. 0+

10.30, 15.00, 01.00 Теннис. Откры-
тый Чемпионат Австралии. 
1/2 финала. Мужчины. 0+

12.55, 00.55 Открытый чемпи-
онат Австралии по теннису. 
Журнал. 0+

16.45 Футбол. Кубок Африки. 
Групповой этап. Гана - Мали. 
0+

19.00, 02.00 Теннис. Гейм, Сет, 
Матс. Журнал. 0+

19.30 Футбол. Кубок Африки. 
Групповой этап. Нигер - 
Демократическая Республика 
Конго. 0+

22.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Загреб 
(Хорватия). Пары. Произволь-
ная программа. 0+

23.00 Боевые искусства. Супер-
комбат. 16+

00.00 Покер. Европейский тур

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 00.50, 03.00 Футбол 

NEWS
06.10, 12.10 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
07.05, 04.15 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
08.10 Металлург Д - Динамо. 

Чемпионат Украины
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS. 

LIVE
10.20 Бетис - Атлетик. Чемпионат 

Испании
13.10 Шахтер - Зенит. Супер 

Кубок Чемпионов
15.10 Предисловие к 4-му раун-

ду. Кубок Англии. Премьера
16.00 Фиорентина/Рома - Ин-

тер/Болонья. Кубок Италии
18.00 «Один на один с Гамулой». 

И. Яремчук
18.30 Чемпионат Италии. Обзор 

тура
19.15 Самые смешные футболь-

ные моменты
19.30 Сосьедад - Барселона. 

Чемпионат Испании
21.25, 03.15 Чемпионат Германии. 

Обзор тура
22.50 Тоттенхэм - МЮ. Чемпио-

нат Англии
01.05 Таврия - Днепр. Чемпионат 

Украины
05.15 Новости + Анонсы

СПОРТ 1
06.00 Баскетбол. Еврокубок. 

ТОП-16. Триумф - Будивель-
нык

07.50 «Гонки на выносливость. 
Итоги сезона 2012»

08.20 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Аякс - Фейенорд

10.15 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. 1/2 финала. Ответный 
матч. Астон Вилла - Бредфорд

12.05 Футбол. Чемпионат Нидер-
ланды. Эредивизие. Обзор

13.10, 01.25 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

13.50 Баскетбол. Суперлига 
Украины. 1/2 финала. 1-й 
матч. LIVE

15.55, 00.50 Англия. Обзор 
Футбольной лиги

16.25, 03.45 Экстра-футзал
16.50 Баскетбол. Суперлига 

Украины. 1/2 финала. 2-й 
матч. LIVE

18.55 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Локерен - Андерлехт. 
LIVE

21.05 Футзал. Чемпионат Ис-
пании. Марфил Санта-Колома 
- Умакон Сарагоса

22.55 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. 1/2 финала. Ответный 
матч. Суонси - Челси

02.05 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Черкаские Мав-
пы - БК Донецк

04.10 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 
2012-2013. Дерби Каунти - 
Ноттингем

СПОРТ 2
05.55, 18.00, 02.25 Футбол. 

Чемпионат Нидерланды. 
Эредивизие. Обзор

07.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Астана - Красныє Крылья

08.50, 03.25 Теннис. WTА Moorilla 
Hobart International. Финал. 
Веснина - Бартель

10.25, 21.40, 02.00 Экстра-футзал
10.50 Футбол. Англия. Обзор 

Футбольной лиги
11.25, 21.00, 04.55 Баскетбол. 

Журнал Суперлиги
12.05 Баскетбол. Еврокубок. 

ТОП-16. Триумф - Будивель-
нык

13.55 Футзал. Чемпионат Ис-
пании. Марфил Санта-Колома 
- Умакон Сарагоса. LIVE

16.00 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 
2012-2013. Дерби Каунти - 
Ноттингем

19.05 Баскетбол. Кубок Супер-
лиги Украины. 1/2 финала. 
1-й матч

22.15 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Сезон 2012-2013. Локерен 
- Андерлехт

00.05 Баскетбол. Кубок Супер-
лиги Украины. 1/2 финала. 
2-й матч

05.35 «Гонки на выносливость. 

EUROSPORT
09.30 Открытый чемпионат 

Австралии по теннису. 
Журнал. 0+

09.35, 02.00 Ски-пасс. 
09.50 Теннис. Открытый Чемпи-

онат Австралии. 1/2 финала. 
Женщины. 0+

10.15 Теннис. Гейм, Сет, Матс. 0+
10.30, 00.00 Теннис. Открытый 

Чемпионат Австралии. 
12.30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Кицбюэль (Австрия). Скорост-
ной спуск. Мужчины. 0+

13.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Марибор (Словения). Слалом-
гигант. 2-й спуск

15.10 Ски старс. Журнал. 0+
15.15 Лыжное двоеборье. Кубок 

мира. Клингенталь (Герма-
ния). HS 140. 0+

16.15 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Клингенталь (Герма-
ния). Гонка по системе

17.00, 02.15 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Викерсунд (Норвегия). 

18.45, 01.45 Теннис. Гейм, Сет, 
Матс. Журнал. 0+

19.00 Футбол. Кубок Африки. 
Групповой этап. 

19.45 Футбол. Кубок Африки. 
Групповой этап.

22.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Загреб 
(Хорватия). Женщины. 

23.00 Фигурное катание.

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 23.45, 00.55, 03.05 

Футбол NEWS
06.10, 18.30 Чемпионат Италии. 

Предисловие к туру
06.45, 10.45, 15.40 Чемпионат Ис-

пании. Предисловие к туру
07.15, 10.20 Предисловие к 4-му 

раунду. Кубок Англии
07.45, 13.30 Самые смешные 

футбольные моменты
08.10, 13.40 Шахтер - Гетеборг. 

Copa del Sol
10.00, 13.15, 16.10, 19.45, 21.45 

Футбол NEWS. LIVE
11.15 Боруссия Д - Нюрнберг. 

Чемпионат Германии
16.25 LIVE. Аугсбург - Шальке. 

Чемпионат Германии
18.55 LIVE. Лацио - Кьево.20.55 

LIVE. Сарагоса - Эспаньол. 
22.55 LIVE. Депортиво - Валенсия. 
01.10 Аугсбург - Шальке. 
03.20 Лацио - Кьево. 
05.15 Новости + Анонсы

СПОРТ 1
06.00 Баскетбол. Суперлига 

Украины. 1/2 финала. 1-й матч
07.55 Футбол. Чемпионат Нидер-

ланды. Эредивизие. Обзор
09.00 Баскетбол. Суперлига 

Украины. 1/2 финала. 2-й матч
10.55 Бадминтон WORLD 

SUPERSERIES FINALS 2012. 
Финал. Мужчины. Пары

11.50, 23.50 «Гонки на выносли-
вость. Итоги сезона 2012»

12.20, 23.20 Экстра-футзал
12.50 Баскетбол. Суперлига 

Украины. Финал. LIVE
14.55 Англия. Обзор Футбольной 

лиги
15.25 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Фейенорд - 
Твенте. LIVE

17.35, 04.15 Футзал. Чемпионат 
Испании. Марфил Санта-Ко-
лома - Умакон Сарагоса

19.25 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Витесс - Аякс

21.20 Баскетбол. Суперлига 
Украины. Финал

00.25 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Локерен - Андерлехт

02.15 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Туров - Азовмаш

СПОРТ 2
06.00 Футбол. Англия. nPower 

Championship. Сезон 2012-
2013. Миддлсбро - Уотфорд

07.50 Баскетбол. Еврокубок. 
ТОП-16. Триумф - Будивель-
нык

09.40, 22.25 Футзал. Чемпионат 
Испании. Марфил Санта-Ко-
лома - Умакон Сарагоса

11.30, 03.45 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Сезон 2012-2013. 
Локерен - Андерлехт

13.25 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Витесс - Аякс. LIVE

15.35, 02.10 Теннис. WTА Moorilla 
Hobart International. Финал. 
Веснина - Бартель

17.15 Баскетбол. Кубок Суперли-
ги Украины. Финал

19.15 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

20.00, 05.30 Экстра-футзал
20.30 Футбол. Чемпионат Ни-

дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Фейенорд - Твенте

00.15 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Витесс - Аякс

EUROSPORT
09.30 Открытый чемпионат 

Австралии по теннису. 
Журнал. 0+

09.35 Теннис. Открытый Чемпи-
онат Австралии. 1/2 финала. 
Мужчины. 0+

10.15 Теннис. Гейм, Сет, Матс. 0+
10.30, 21.00 Теннис. Открытый 

Чемпионат Австралии. Финал. 
Мужчины. 0+

13.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Марибор (Словения). Слалом. 
2-й спуск. Женщины. 0+

14.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кицбюэль (Австрия). Слалом. 
2-й спуск. Мужчины. 0+

15.15, 01.15 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Викерсунд (Норвегия). HS 
225. 0+

17.15 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Клингенталь (Герма-
ния). HS 140. 0+

17.45 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Клингенталь 
(Германия). Гонка по системе 
Гундерсена. 0+

18.30, 22.15 Теннис. Гейм, Сет, 
Матс. Журнал. 0+

18.45 Футбол. Кубок Африки. 
Групповой этап. Марокко - 
ЮАР. 0+

22.30 Вот это да!!! Специальный 
выпуск. 0+

22.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Солт-Лейк 
Сити (США). 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 22.45, 23.55, 02.10, 

04.20 Футбол NEWS
06.10 Аугсбург - Шальке. Чемпи-

онат Германии
08.10 Депортиво - Валенсия. 

Чемпионат Испании
10.00, 15.00, 16.45, 20.45 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20, 15.20 Самые смешные 

футбольные моменты
10.30 Futbol Mundial
11.00, 04.35 Док.фильм «Быть 

«Ливерпульцем». 2 серия
12.00 Чемпионат Англии. Обзор 

тура
12.55 LIVE. Реал - Хетафе. Чемпио-

нат Испании
15.30 А. Гусин. «Один на один с 

Гамулой»
15.55 LIVE. Парма - Наполи. 

Чемпионат Италии
17.55 LIVE. Олдэм - Ливерпуль. 

Кубок Англии
19.55 LIVE. Барселона - Осасуна. 

Чемпионат Испании
21.55 LIVE. Атлетик - Атлетико. 

Чемпионат Испании
00.10 Реал - Хетафе. Чемпионат 

Испании
02.25 Олдэм - Ливерпуль. Кубок 

Англии
05.35 Новости + Анонсы

СПОРТ 1
06.00, 18.20 Футбол. Англия. 

nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Дерби Каунти - 
Ноттингем

07.55 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

08.30 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Твенте - Валвейк

10.25 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

11.05 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Донецк - БК 
Азовмаш

12.55, 00.00 Футбол. Англия. 
Кубок Лиги. 1/2 финала. От-
ветный матч. Суонси - Челси

14.50, 05.10 Бадминтон WORLD 
SUPERSERIES FINALS 2012. 
Финал. Женщины. Пары

15.35, 04.45 Экстра-футзал
16.05, 02.55 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. Астана - Красные 
Крилья

20.15 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Аякс - Фейенорд

22.10 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Туров - Азовмаш

01.55 Футбол. Чемпионат Нидер-
ланды. Эредивизие. Обзор

СПОРТ 2
06.05 Футбол. Чемпионат 

Бельгии. Сезон 2012-2013. 
Андерлехт - Зульте Верегем

07.55, 04.00 Футбол. Англия. 
Кубок Лиги. 1/2 финала. 
Ответный-матч. Астон Вилла 
- Бредфорд

09.50 Футбол. Чемпионат Нидер-
ланды. Эредивизие. Обзор

11.00 Теннис. WTА Moorilla 
Hobart International. 1/2 фина-
ла. Веснина - Стивенс

12.20 Бадминтон. WORLD 
SUPERSERIES FINALS 2012. 
Финал. Женщины

12.55, 22.50 Футбол. Англия. 
Обзор Футбольной лиги

13.30, 18.15, 23.30 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

14.05 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Аякс - Фейенорд

16.00 Теннис. WTА Moorilla 
Hobart International. 1/2 фина-
ла. Флипкенс - Бартель

17.45 Экстра-футзал
18.55 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. Астана - Красныє Крылья
20.55 Футбол. Англия. Кубок 

Лиги. 1/2 финала. Ответный-
матч. Суонси - Челси

00.10 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 
2012-2013. Дерби Каунти - 
Ноттингем

02.05 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. ЦСКА - ВЭФ

EUROSPORT
09.30, 15.30, 00.40 Открытый 

чемпионат Австралии по 
теннису. Журнал. 0+

09.35, 10.30, 13.00, 23.00 Теннис. 
Открытый Чемпионат Австра-
лии. 1/2 финала. Мужчины. 0+

15.35 Ски-пасс. Горнолыжный 
журнал. 0+

15.50 Футбол. Кубок Африки. 
Групповой этап. Гана - Мали. 
0+

16.45 Футбол. Кубок Африки. 
Групповой этап. Замбия - 
Нигерия. 0+

19.00, 00.45 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Викерсунд (Норвегия). HS 225. 
Квалификация. 0+

19.30, 02.00 Теннис. Гейм, Сет, 
Матс. Журнал. 0+

20.00 Футбол. Кубок Африки. 
Групповой этап. Буркина-
Фасо - Эфиопия. 0+

22.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Загреб 
(Хорватия). Танцы. Произ-
вольная программа. 0+

01.45 Автоспорт. Академия GT. 
Дорога в Дубаи. Журнал. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 00.55, 03.10, 03.55, 

04.40 Футбол NEWS
06.10, 18.30 Чемпионат Герма-

нии. Обзор тура
07.05 Чемпионат Италии. Обзор 

тура
08.10 Ильичевец - Металлист. 

Чемпионат Украины
10.00, 15.40, 20.45, 22.15 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20 Фиорентина/Рома - Ин-

тер/Болонья. Кубок Италии
12.10, 00.25, 04.55 Предисловие 

к 4-му раунду. Кубок Англии
12.45 Валенсия - Реал. Чемпио-

нат Испании
14.40 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
16.00 Милан - Болонья. Чемпио-

нат Италии
18.00, 23.55 «Один на один с 

Гамулой». А. Головко
19.30 Чемпионат Испании. Пре-

дисловие к туру. Премьера
19.55 LIVE. Шахтер - Гетеборг. 

Copa del Sol
21.50 LIVE. Боруссия Д - Нюрн-

берг. Чемпионат Германии
23.25 Чемпионат Италии. Пре-

дисловие к туру. Премьера
01.10 Шахтер - Гетеборг. Copa 

del Sol
03.25 Futbol Mundial. Премьера
04.10 Чемпионат Испании. Пре-

дисловие к туру
05.25 Новости + Анонсы
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Управління комунальної власності міста виконкому міської ради оголошує про 
наміри  передати в оренду об’єкти комунальної власності, щодо яких надійшли заяви

№
з/п Балансоутримувач

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

Найменування Місцезна-
ходження

За-
галь-

на 
пло-
ща, 
м2 

Вартість  
майна за 

неза-
лежною 
оцінкою, 

грн.

Макси-
мально 

мож-
ливий 
строк 

оренди

Мета використання

1
КП «Швидкісний 
трамвай»

Частина нежилого приміщення в 
споруді станції швидкісного трам
ваю

СШТ «Май
дан Праці» 3,0

3585,0
Станом на 
15.11.2012

2 роки 11 
місяців

Під  розміщення телекомунікаційного об
ладнання

2

УБЖП Частина технічного поверху та час
тина даху житлового будинку Мн Гірниць

кий,40
11,4
54,0

59447,0
Станом 

20.12.2012
1 рік

Під  розміщення головної станції кабельного 
телебачення та телекомунікацій, що нада
ють послуги з доступу до мережі Інтернет, 
за умови згоди всіх співвласників житлового 
будинку

3
КП «Хладон» Нежиле приміщення, вбудоване в 

окремо розташовану нежилу однопо
верхову будівлю холодильної камери

Вул.
Окружна,

10
5,0

4953,0
Станом на 
24.12.2012

2 роки 11 
місяців

Під  замороження та зберігання продуктів 
харчування

4
УКВМ Нежиле приміщення на 1 поверсі 

окремо розташованої нежилої бу
дівлі

Мн Соняч
ний, 22а 5,7

6459,0
Станом на 
13.12.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення торгівлі ритуальною атрибу
тикою та квіткової майстерні

5
УКВМ Нежиле приміщення на 1 поверсі 

окремо розташованої нежилої бу
дівлі

Мн Соняч
ний, 22а 15,44

17491,0
Станом на 
13.12.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення майстерні з ремонту та ви
готовлення ювелірних виробів

6
УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване у 1 

поверх житлового будинку Мн  5й За
річний,10 13,4

14490,0
Станом на 
15.11.2010

1 рік
Під  розміщення торгівлі непродовольчими 
товарами, за умови згоди всіх співвласників 
житлового будинку

7
Відділ освіти викон
кому Довгинцівської 
районної у місті ради

Нежиле приміщення на 1 поверсі 
окремо розташованої нежилої бу
дівлі

Вул.Симоно
ва,12 306,9

273813,0
Станом на 
24.12.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення секції з карате, погодинно 
згідно з графіком

8
Відділ освіти викон
кому Довгинцівської 
районної у місті ради

Нежилі приміщення в одноповерхо
вій окремо розташованій нежилій 
будівлі

Вул.
Ленінського 

комсомо
лу,20

290,77
192623,0

Станом на 
25.12.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення складу

9
Відділ освіти викон
кому Довгинцівської 
районної у місті ради

Одноповерхові окремо розташовані 
нежилі будівлі

Вул.Отто 
Брозовсько

го, 83
109,6

70007
Станом на 
23.05.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення столярного цеху

10
УБЖП Нежиле приміщення на технічному 

поверсі житлового будинку Прт Пере
моги, 38а 11,4

10735,0
Станом на 
20.12.2012

1 рік
Під розміщення станції кабельного теле
бачення, за умови згоди всіх співвласників 
житлового будинку

11
УБЖП Частина покрівлі житлового будинку Прт Пере

моги, 38а 16,0
15312,0

Станом на 
20.12.2012

1 рік
Під розміщення супутникових приймальних 
антен, за умови згоди всіх співвласників 
житлового будинку

12
УБЖП Нежиле приміщення на технічному 

поверсі житлового будинку Прт Пів
денний,17 9,0

6832,0
Станом на 
20.12.2012

1 рік
Під розміщення станції кабельного теле
бачення та Інтернету, за умови згоди всіх 
співвласників житлового будинку

13
УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване у 1 

поверх житлового будинку Мн  4й 
Зарічний,8 13,1

10263,0
Станом на 
22.11.2011

1 рік
Під  розміщення ювелірної майстерні, за 
умови згоди всіх співвласників житлового 
будинку

14
УКВМ Частина коридору окремо розташо

ваної нежилої будівлі Вул.Подбєль
ського,3 5,13

5331,0
Станом на 
07.12.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення місць загального користу
вання до службових приміщень

15
УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване у 1 

поверх житлового будинку Вул. Галато
ва,2 72,2

135658,0
Станом на 
12.12.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення офісу

16
УКВМ Нежиле приміщення на 1 поверсі 

окремо розташованої нежилої бу
дівлі

Вул. Цілинна, 
20а 32,4

35220,0
Станом на 
05.12.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення торгівлі продовольчими 
товарами

17
УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване у 1 

поверх житлового будинку Вул. 23 
Лютого,113 16,6

14463,0
Станом на 
14.12.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення офісу

18
УКВМ Нежиле приміщення, вбудоване у 1 

поверх житлового будинку Вул. 23 
Лютого,28 7,8

6516,0
Станом на 
05.09.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення поштового зв’язку 

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються 
відділом дозвільно-погоджувальних процедур виконко-
му міської ради протягом 10-ти робочих днів після опублі-
кування оголошення в міській комунальній газеті «Чер-
воний гірник». У разі надходження двох і більше заяв на 
один об’єкт оренди, орендодавцем буде оголошено кон-
курс на право його оренди відповідно до абз.3 частини 4 

ст.9 Закону України «Про оренду державного та комуналь-
ного майна» та рішення міської ради від 23.11.2011 №726 
«Про затвердження Положення про порядок оформлен-
ня оренди об’єктів комунальної власності міста».

Довідки можна отримати  в  управлінні комунальної 
власності міста виконкому міської ради (пл.Радянська,1, 
кімн. 361,360,  тел.74-49-29,  74-43-97).

Поздоровлення. Оголошення.

Вітаємо!
Äоðоãóþ ñеñòðи÷êó, лþбиìóþ 

ìàìó, бàбóøêó, òеòþ

Бондаренко 
Веру Степановну

ïозäðàâлÿеì ñ þбилееì!
Пусть юбилей несет 
лишь счастье,
Ни капли грусти, 
Ни шагу к старости!
Тебя мы любим, 
уважаем
И с днем рожденья 
поздравляем!

Твои родные.

Ëþбиìóþ æеíó

Терещенко Елену Николаевну

ïозäðàâлÿþ ñ þбилееì!
Слова любви и нежности я редко говорю,
Но все-таки по-прежнему тебя еще люблю.
Уже ты не молоденька, и я не молодой,

Но все-таки, моя ты родненька,
Душа любви полна.
Присядем с тобой рядышком и вспомним обо всем,

Хоть зимней злою стужею,
Хоть летним вечерком.

Сплелись с тобой, как кружева,
За долгие года.
Спина твоя натружена и голова седа...
И я прошу у Господа на долгие года,
Чтоб не оставил милостью и сохранил тебя.

Муж Миша.

САКСАГАНСЬКА РАЙОННА У МІСТІ РАДА

Р І Ш Е Н Н Я
( ХVІІ сесія VI скликання)

28 грудня 2012 року           м. Кривий Ріг                                 № 203
Про звіт щодо здійснення державної регуляторної політики 

виконкомом районної у місті ради за 2012 рік
З метою забезпечення вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Укра
їні», рішенням Криворізької міської ради від 30 березня 2011 року № 259 «Про обсяг і межі повно
важень районних у місті рад та їх виконавчих органів», районна у місті рада ВИРІШИЛА:

1. Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики виконкомом районної у місті ради за 
2012 рік взяти до відома (додаток).

2. Відділу розвитку підприємництва (Артюшина Л. Б.) забезпечити інформування населення 
міста в засобах масової інформації про зміст даного рішення.

3. Контроль щодо виконання рішення покласти на постійну комісію районної у місті ради з пи
тань регуляторної політики та підприємництва (Маринюк Н. М.), координацію роботи – на заступ
ника голови районної у місті ради Красножона Ю. Л.

Голова районної у місті ради В. БЕЗЗУБЧЕНКО.
Додаток  до рішення районної  у місті ради  від 28 грудня 2012 року № 203

Звіт
про здійснення державної регуляторної політики виконкомом  

районної у місті ради за 2012 рік
Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господар

ської діяльності» у 2012 році виконкомом Саксаганської районної у місті ради продовжено систем
ну і послідовну реалізацію державної регуляторної політики за принципами прозорості і відкри
тості.

У цьому напрямку проводились:
– залучення суб’єктів господарювання району до участі в обговоренні проектів регуляторних 

актів;
– анкетування суб’єктів господарювання щодо вивчення їх думки про стан регуляторної політи

ки у сфері господарської діяльності;
– оприлюднення інформації з регуляторної діяльності на офіційному вебсайті виконкому ра

йонної у місті ради.
Відповідно до розпорядження голови районної у місті ради від 25 лютого 2011 року № 41/1р 

«Про результати прискореного перегляду регуляторних актів» керівникам структурних підрозділів 
виконкому районної у місті ради доручено при підготовці нормативноправових актів неухильно 
дотримуватись вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері госпо
дарської діяльності» та один раз на три роки здійснювати самостійний перегляд власних норматив
ноправових актів із метою оцінки їх впливу та усунення неефективних.

Для забезпечення відкритості прийняття рішень і організації зворотного зв’язку між суб’єктами 
господарювання і органами місцевого самоврядування підприємці району постійно залучаються 
до участі в публічних слуханнях з питань обговорення проектів регуляторних актів та сталого до
сягнення цілей, задекларованих при їх прийнятті.

У 2012 році суб’єкти підприємницької діяльності району брали участь в обговоренні проектів 
рішень та діючих рішень міської ради та її виконкому – регуляторних актів:

– від 28 квітня 2010 року № 3816 «Про затвердження Положення про порядок надання ритуаль
них послуг на території міста Кривого Рогу»;

– від 12 січня 2011 року № 16 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових від
ходів у м. Кривому Розі»;

– від 26 січня 2011 року № 153 «Про встановлення збору за провадження деяких видів підпри
ємницької діяльності на території м. Кривого Рогу»;

– від 27 квітня 2011 року № 327 «Про затвердження Правил торгівлі на ринках м. Кривого Рогу»;
– від 22 червня 2011 року № 448 «Про затвердження Правил благоустрою у місті Кривому Розі»;
– від 13 липня 2011 року № 249 «Про внесення змін до міської маршрутної мережі пасажирсько

го автомобільного транспорту»;
– від 29 грудня 2011 року № 838 «Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів малого 

підприємництва міста»;
– від 14 березня 2012 року № 79 «Про порядок встановлення режимів роботи об’єктів бізнесу».

Організаційною основою роботи виконкому Саксаганської районної у місті ради щодо розши
рення кола інформування територіальної громади із регуляторної діяльності є співпраця та обмін 
інформацією з виконкомом Криворізької міської ради.

На виконання розпорядження міського голови від 17 серпня 2010 року № 174р «Про заходи 
щодо забезпечення ефективності у здійсненні державної регуляторної політики органами міс
цевого самоврядування» щоквартально проводиться анкетування суб’єктів господарювання ра
йону для вивчення думки членів територіальної громади міста про стан регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності. Аналіз даного анкетування свідчить про підвищення обізнаності 
суб’єктів господарювання щодо порядку здійснення державної регуляторної політики та зростання 
задоволеності отриманням інформації про її здійснення.

Для більш повного ознайомлення суб’єктів господарювання міста з регуляторною діяльністю та 
розширення кіл громадськості у формуванні і реалізації регуляторної політики у виконкомі район
ної у місті ради запроваджено розміщення в мережі Інтернет на офіційному вебсайті виконкому 
інформації про здійснення регуляторної діяльності виконкомом міської ради.

Відповідальною особою за оперативне розміщення інформації про регуляторну діяльність ве
деться облік відвідування сайту, станом на 01 грудня 2012 року сайтом виконкому районної у місті 
ради скористались 16230 відвідувачів.

Для отримання пропозицій та зауважень від громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, 
наукових установ та консультативнодорадчих органів під час обговорення проектів та здійснення 
заходів з відстеження діючих регуляторних актів діє електронна поштова скринька.

Пропозицій до плану діяльності виконкому районної у місті ради з підготовки проектів регуля
торних актів на 2013 рік не надходило.

Питання щодо проведення регуляторної діяльності знаходиться на постійному контролі у ви
конкомі районної у місті ради.

Заступник голови районної у місті ради Ю. КРАСНОЖОН.
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15.02.2013 о 15.00 в залі засідань виконкому Саксаганської районної в місті 
ради відбудуться громадські слухання з обговорення містобудівної докумен-
тації: «Детальний план території розміщення об’єкта реконструкції нежит-
лової будівлі під цех з виробництва макаронних виробів на вул. Технічній, 7 у 
Саксаганському районі».

Детальний план території розроблений ПП «Арх-Іон» (ліцензія АВ № 488618 від 
6.11.2009 р., діє до 6.11.2014 р.). Підставою для розроблення вищезазначеної доку-
ментації є рішення Криворізької міської ради від 26.09.2012 № 1379 «Про розробку 
детальних планів території». 

Детальним планом території запроектована земельна ділянка площею 
0,2592 га під реконструкцію нежитлової будівлі (реєстрація права власності на не-
рухоме майно від 25.01.2005 за ТОВ «Спецтехнологія») під цех з виробництва ма-
каронних виробів, за рахунок земель, які не надані у власність чи користування.

Детальний план території погоджений згідно з вимогами чинного законодавства 
України.

З проектом містобудівної документації, у тому числі графічним матеріалом, мо-
жете ознайомитись в управлінні містобудування і архітектури виконкому міської 
ради – каб. 518, тел. 74-37-65, пл. Радянська, 1, 50101.

Пропозиції та зауваження щодо обговорення містобудівної документації пропо-
нуємо надавати в управління організаційно-протокольної роботи виконкому міськ-
ради (каб. 122, тел. 440-04-01, пл. Радянська, 1, 50101) до 14.02.2013.    

Товарна біржа «Базис» оголошує про проведення аукціону з продажу май-
на, що знаходиться на балансі управління комунальної власності міста Кривого 
Рогу, а саме: станок токарно-гвинторізний моделі ТВ-7. Початкова ціна становить 
4161,00 грн. в т.ч. ПДВ 693,50 грн.

Аукціон відбудеться 07 лютого 2013 року о 10.00 за адресою: 
м. Кривий Ріг, вул. Глинки 4 а.

Усі бажаючі взяти участь в аукціоні зобов’язані не пізніше ніж за три дні до його 
проведення: подати до біржового комітету заяву та документи, які передбачені 
п 3.4 Правил біржової торгівлі ТБ «Базис»; оплатити реєстраційний внесок у розмірі 
17,00 грн. та гарантійний внесок у розмірі 10 % від початкової вартості майна на 
розрахунковий рахунок ТБ «Базис». Р/р 26001060432600 в КФ ПАТ «Приватбанк», 
МФО 305750, ЄДРПОУ 31736375. Телефони для ознайомлення з майном та умова-
ми проведення аукціону: 056-401-42-09, 096-248-88-31.

g Оголошення
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За здоров’ям –
на Тернопілля

Природа щедро 
наділила Тернопілля 
унікальними під
земними скарбами 
– цілющими водами. 
Усього за 20 км від 
обласного центру на вкритих густим 
лісом пагорбах Подільських Товтрів 
розкинулось невеличке село Коноп
ківка, багате на кілька життєдайних 
джерел. Його головною принадою 
для відпочивальників вже 25 років 
є унікальний санаторій «Медобо
ри» – справжня скарбниця здоров’я 
із широким діапазоном лікувальних 
засобів, процедур і методик. Це без 
перебільшення одна з найпотужні
ших лікувальних баз в Україні на 350 
місць, де успішно приміняють більше 
70 процедур різних напрямків. Автор
ка цього матеріалу (звісно ж, заради 
правдивого газетного слова) з ейфо
рією випробувала деякі з них на влас
ній шкірі: пила цілющу солонувату 
водичку, мліла на медитативних сеан
сах аромопсихотерапії та масажу, при
ймала духмяні хвойногліцеринові 
ванни та пищала від задоволення під 
струменями циркулярного душу…

Що, заздрите? А це ще далеко не 
все, оскільки основу оздоровлення в 
«Медоборах» складають одразу 4 при
родні чинники місцевого походження, 
що надає цьому закладу вагомої пе
реваги над іншими:

1 Сірководнева вода типу 
«Мацеста» поліпшує загальний 

кровообіг, активує всі види обміну, 
підвищує опірність організму, стиму
лює гормональні функції, має анти
бактеріальну дію. Сірководень лікує 
екземи, псоріаз та себорею, хроніч
ні дерматити, захворювання шкіри, 
ревматоїдні артрити, деформуючі 
артрози, остеомієліти, захворювання 
нервової системи (неврологія), сер
цевосудинну систему, гінекологічні 
недуги. Сірководень тут застосовують 
у гінекологічних зрошеннях, ваннах, 
інгаляціях та в чавунному чані під від
критим небом.

2 Натрій-хлоридна вода 
типу «Моршин» посилює регене

ративні процеси в ШКТ, покращує об
мін речовин. Глибина свердловини до 

1 км (питна вода, ванни, гінекологічні 
та кишкові зрошення, полоскання).

3 Сульфідно-гідрокарбо-
натне торфоболото по

силює захисні механізми компенса
торних реакцій (загальні і гальванічні 
аплікації на тілі, ванни з торфоболота, 
ректальні і вагінальні тампони).

4 Голуба глина (болюсо-
терапія) – аплікації голубою 

глиною, яка укріплює судинну і веноз
ну сітки, покращує циркуляцію кро
ві, лікує анемії. Фосфор і кальцій, що 
містяться в глині, корисні для кісток і 
суглобів.
І невроз, і артроз, і сто 
кольок в печінці…

Страхітливих діагнозів у санаторії не 
бояться. Тут вже чверть століття ліку
ють:
• Захворювання опорно-рухового апа-

рату (деформуючі артрозоартрити, 
ревматоїдні артрити, обмінні полі
артрити, хронічні спондилоартри
ти, подагра, остеохондроз, хвороба 
Бехтерєва).

• Захворювання периферичної та цен-
тральної нервової системи (радику
літи, неврити, залишкові явища піс
ля перенесених інсультів, запальних 
і травматичних уражень мозку).

• Хвороби кістково-м’язевої системи 

(після переломів, міозити, тендова
гініти).

• Захворювання органів травлення (га-
стрити, виразкова хвороба, коліти, 
гепатити в стадії ремісії, холецисти
ти, холангіти).

• Хвороби серцево-судинної системи 
(гіпертонічна хвороба І і II ступенів, 
ішемічна хвороба серця, судинні 
неврози, хронічні тромбофлебіти, за
хворювання периферичних артерій).

• Гінекологічні захворювання запаль-
ного характеру.

• Шкірні захворювання (екземи, псорі-
аз, дерматити).

• Захворювання органів дихання.
• Порушення обміну речовин (цукро-

вий діабет, захворювання щитовид
ної залози, ожиріння), ендокринні 
захворювання.
На традиційних процедурах (інга

ляції, галолікування (соляна кімна
та), фізіопроцедури) в «Медоборах» 
не зупиняються, повсякчас вводять 
нові методи лікування, в тому числі й 
нетрадиційні: іпотерапію (ліку
вальна верхова їзда), апітерапію 
(лікування продуктами бджільництва 
з власної пасіки), гірудотерапію 
(лікування п`явками), нордичну 
ходьбу, пивотерапію (ліку
вання «живим» нефільтрованим пи
вом).

Пивні ванни дають омолоджуваль
ний ефект, лікують целюліт і зміцню
ють імунітет. Ризикую розчарувати 
палких шанувальників янтарного 
хмільного напою, але зізнаюсь – пива 
я не куштувала (ну не розумію я смаку 
пивних дріжджів!). «Героїчні» випро
бування з дегустації взяли на себе мої 
колежанкижурналістки, полум’яно 
запевнивши мене у відмінних смако
вих якостях місцевого «Микулинець
кого» пива. Напевно, такими ж приєм
ними на дотик були й екзотичні пивні 

ванни, і пивомедові обгортання всьо
го тіла. Я ж надала перевагу аплікаці
ям з голубої глини (жінки мене зрозу
міють). А поки ніжилась на кушетці, 
намащена глиною від маківки до п’ят 
і дбайливо закутана ковдрою, почула 
захопливі відгуки про лікувальний чан 
із сірководнем.

Яко грішники 
в пекельному котлі…

Тож, змивши глину, почимчикувала 
оглядати предмет захоплення бага
тьох відпочивальників. Чавунний чан, 
кілька метрів у діаметрі, розміщений 
під відкритим небом біля корпусів 
санаторію. У чан подається підігріта 
до 4042 градусів сірководнева вода. 
Для підтримання температури під 
ним розводять багаття. Картина нага
дує ілюстрацію пекельних тортур для 
затятих грішників: голови пацієнтів 
виглядають із зеленуватої води, а під 
чаном горить полум’я. «Покипівши» 
у чані 1520 хвилин, моржі пірнають 
у холодний сніг, а влітку, відповідно, 
обливаються холодною водою з відра. 
Влітку погрітися в цій чавунній посуди
ні можна усім, а от на морозі – лише 
загартованим.

– Сірководневі ванни корисні тим, 
що поліпшують діяльність опорнору
хового апарату, серцевосудинної та 
нервової систем, – коментує дирек
тор санаторію, кандидат меднаук Ва
силь Мартинюк. – Погрітися в чані із 
сірководневою водою рекомендують 
для загального загартовування, про
філактики захворювань. Це позитив
ний стрес для організму, на який він 
відповідає саморегуляцією систем. 
Але щоб процедура не нашкодила, 
слід обов’язково отримати попередню 
консультацію лікаря.

Процедури на всяк смак
До послуг охочих оздоровитися про

понують близько 70 різноманітних 
процедур. Одних тільки ванн у «Ме
доборах» – шість різновидів: полтав
ський бішофіт (така ванна багата на 
бром, має гальмівну дію на вегетосу
динну нервову систему), хвойногліце
ринові ванни, сірководневі, пивні, на
трійхлорйодобромні, торфоболотні.

– Серед пацієнтів користуються по
питом сухі вуглекислі ванни (назива
ють їх бочками), які дають тепловий 
ефект, розширюють бронхи, знижу
ють артеріальний тиск, стимулюють 
вироблення кисню в організмі, – роз
повідає заступник головного ліка
ря Віталій Вахновський. – Також за
стосовуємо кріосауну (максимально 
низька температура – 196 градусів), 
гідроколонотерапію (очищення шла
ків з організму, кишкові зрошення, 
гінекологічні зрошення). У косметоло
гічному кабінеті можна зробити мас
ки, пройти пресотерапію (лікування 
варикозних захворювань), прийняти 
інфрачервону сауну, солярій. Маємо 
всі види масажів: ручний, підводний, 
кабінет гідроводопатії (душ Шарко, 
циркулярний, висхідний, підводне 
вертикальне витяжіння хребта). Лі
кувальна фізкультура представлена 4 
видами: гідрокінезотерапія (вправи 
у воді), групові та індивідуальні за
няття з ЛФК. Однією з цікавих нови
нок є лікувальна дозована нордична 
ходьба в комплексі з лікувальною 
гімнастикою під відкритим небом. 
Для неї видаємо спеціальні палиці, 
схожі на лижі. Групи для нордичної 
ходьби добираються відповідно віку і 
стану здоров’я. Маршрути і методики 
розроблені фахівцями. Більшість про
цедур у санаторії – безкоштовні. Сто
совно ж деяких платних процедур ми 
виходили з того принципу, щоб до них 
була альтернатива серед безкоштов
них. Приміром, кишкові зрошення на
трійхлоридною йодобромною водою 
входять у вартість путівки, а гідроко
лонотерапія – вже за окрему плату. 
Вартість платних процедур невисока. 
Так, приміром, апітерапія – 42 грн., 
басейн – 18 грн., сауна – 180 грн., 
бішофітні ванни – 42 грн., джакузі 
– 30 грн., сірководневий чан – 240 
грн. за годину, гірудотерапія – від 
24 грн., пресотерапія – 24 грн.).

Ну то як, ще роздумуєте? Дарма. 
Попаривши заіржавілі кісточки, ви
ринувши з болотяної чи сірководневої 
купелі, відчуєте себе новою, начище
ною копійкою. Поніжитесь в атмос
фері доброзичливості медперсоналу, 
а довершить ваше духовне й фізичне 
очищення живописна подільська при
рода.

Ціна путівки в санаторій «Медобори»
№

п/п Умови проживання Категорії

Вартість путівки
в грн. на 1 особу

на 1л/
день

на
18 л/день

1 1 місце у двомісному номері 
з усіма побутовими зручностями

Економ 252 4536

Стандарт + 288 5184

2 Одномісний однокімнатний номер Стандарт + 318 5724
3 Одномісний двокімнатний номер (1чол.) Комфорт 420 7560

4 Двомісний двокімнатний номер (2чол.) Комфорт 312 5616

У вартість путівки входить: лікування, проживання та 4-разове замовне харчу-
вання. Можливе лікування за курсівками.

Тетяна ДРЄЄВА. Фото з архіву санаторію.

(після переломів, міозити, тендова ванни, і пивомедові обгортання всьо – Серед пацієнтів користуються по

Жива вода подільських 
«Медоборів»

Гарний морозець привітно 
пощипує щічки, сліпучо-білі 
снігові кучугури в пояс – це 

заїжджих гостей зустрічає файне 
місто Тернопіль. Місто, славне 
давньою, неоднорідною історією 
і не лише надбаними, а й дбайли-
во збереженими національними 
традиціями. Пори-
наючи в автентичне 
україномовне 
оточення, 
почуваєшся 
заколисаним 
протяжними 
бабусиними 
колисанками, 
торкаєшся 
древніх 
витоків по-
ходження 
нації, до якої 
маєш честь 
належати.

До речі, на території санаторію працюють промисловий та продо-
вольчий магазини, бари, аптечний кіоск. Розважальна програма 
– концерти, дискотеки (ось тут вам і фольклор, і національний 
колорит), екскурсії в Почаїв, Зарваницю, Львів, Тернопіль, а також  
поїздки у Буковель (у зимовий період). 

АДРЕСА: 48122, санаторій 

«Медобори», вул. Лесі Українки,22 

с.Конопківка, Теребовлянський район, 

Тернопільська область. Тел. (03551)2

2267; факс (03551)51233.

 email: info@medobory.com.ua. 

сайт www.medobory.com.ua. 

Дістатись до санаторію можна 

автобусами з Тернополя.

Секрети здоров’я
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g Криворожане – кавалеры ордена Александра Невского

Владимир БУХТИЯРОВ, тел.: 097-2801876.

Архіваріус

Новогодний тост за Франческу
 

Верховный ходил по кабинету очень медленно, даже лениво. То и дело бросал взгляд на боль-
шую карту Будапешта. Молча слушал соображения маршалов и генералов. Вдруг повернулся, 
ткнул мундштуком едва дымящейся трубки и сказал:

– Взять к первому…
Это значило, что столица 

фашистской Венгрии долж-
на пасть под ударами Крас-
ной Армии к 1 января 1945 
года. 

Никто не стал возражать 
Сталину. Хотя все понима-
ли, что подобный штурм 
может стоить огромного 
количества жизней. Даже 
такой ценой успеха к этой 
дате не достичь. Так и ока-
залось на практике. В но-
вом, 1945 году бои за город 
Будапешт длились еще це-
лых полтора месяца.

…Даже средневековые 
особняки рушились, как 
картонные. Это от обстрела 
их прямой наводкой сверх-
мощными гаубицами и при-
цельного бомбометания. 
Земля поднималась на дыбы, 
все вокруг тряслось, гудело, 
шипело обгоревшими осто-
вами замковых крыш и чер-
даков.

В центре этого ада уже 
второй месяц находился 
майор Николай Андриев-
ский. В то время он коман-
довал передовым отрядом 
6-й гвардейской мехбригады 
2-го гвардейского Никола-
евского мехкорпуса. Его ко-
мандир генерал Свиридов 
приметил Андриевского, в 
тот период капитана, еще в 
ходе боев на Южном Буге 
и Днепре. Тогда генерал пред-
ставил отважного офицера к 
ордену Красного Знамени. «В 
ночь с 09.03.44 на 10.03.44 г. 
Андриевский получил бое-
вую задачу форсировать р. 
Днепр в районе Дудчино с 
отрядом, который имел за-
дачу выбить противника из 
Дудчино и в дальнейшем пре-
следовать его, не давая про-
тивнику занять оборону. 
Т. Андриевский проявил ис-
ключительную инициативу 
и умение, форсировав Днепр 
незаметно для противника, 
с боем занял Дудчино, про-
тивник в панике сбежал. 
Задача им была полностью 
выполнена». Правда, вместо 
ордена Красного Знамени 
комкор вручил Николаю 
Андриевскому орден Отече-
ственной войны 1 степени.

Говорят, его род давно 
переселился из Украины на 
горный Алтай. По воле слу-
чая потомки запорожцев 
стали горцами. На той хо-
лодной земле сосен и елок и 
родился будущий герой Ве-
ликой Отечественной войны 
Николай Федорович Андри-
евский: 31 мая 1921 года. А 
еще старые люди рассказали, 
что у села Ново-Архангель-
ское Славгородского района 
Алтайского края видели как-
то уссурийских тигров. По 
ним даже стреляли. В таких 
краях рос и мужал Николай 
Андриевский. В начале 30-х 
семья вернулась на Запоро-
жье. После школы Николай 
немного поработал на элева-
торе ст. Пришиб Михайлов-
ского района Запорожской 
области.

В августе 1939 года юно-
шу призвали в армию. В са-
мый канун войны Николай 
Андриевский в стенах (ка-
зармах) Тамбовского воен-
ного училища примерил яр-
ко-красные лейтенантские 
«кубики». Боевое крещение 
принял на Западном фронте 
под Ельцом. Потом тяжелый 
след на душе командира сра-
жающейся РККА оставила 
харьковская трагедия весны 
1942 года. Там люду полегло 
– не счесть, почти весь Юго-
Западный фронт. Лейтенант 
Андриевский контуженным 
под Барвенково сумел вы-
рваться из окружения и вы-
вести к своим большой де-
еспособный отряд. Людей 
усталых, обозленных, гото-
вых мстить фашисту за то, 
что довелось пережить в тех 
страшных боях. В кипящем 
смертью Сталинграде стар-
ший лейтенант Андриевский 
со своими мотострелками 
стаскивал отечественную и 
немецкую разбитую броне-
технику и устраивал из нее 
баррикады на главных ули-
цах города-крепости. По-
том с подобной тактикой 
обороны он столкнется и 
в кипящем смертью Буда-
пеште. Тогда те груды ис-
кореженного металла при-
ходилось растаскивать, 
прокладывая путь танкам 

с десантом к центру вен-
герской столицы. В составе 
войск Южного фронта крас-
ный командир Андриевский 
освобождал Ростов, сражал-
ся на реке Миус, вытеснял за-
хватчиков из Донбасса, Ме-
литополя, Каховки, Херсона 
и Николаева. К тому времени 
наши уже научились воевать. 
Комкор Свиридов иногда об-
водил взглядом своих офи-
церов и спрашивал:

– Где тот фартовый капи-
тан?

Имел в виду Николая Ан-
дриевского. А он, как всег-
да, находился на острие на-
ступления. К тому времени 
успел окончить ускоренный 
курс при Военной акаде-
мии им. Фрунзе. Сразу же 
поспешил в родной корпус. 
Именно передовой отряд 
под командованием капита-
на Андриевского первым во-
рвался в николаевский порт 
и спас оставшихся в живых 
бойцов десанта Константина 
Ольшанского, который уже 
несколько дней вел тяжелый 
бой в районе элеватора. По-
гибли почти все, в живых 
осталось только двенадцать 
храбрецов. Все ольшанцы, 
большинство посмертно, 
были удостоены звания Ге-
роя Советского Союза.

Прошел майор Андриев-
ский по южным областям 
Украины, а потом отбивал у 
гитлеровцев виноградники и 
погреба с винными бочками 
в Молдавии. Воевал под зна-
менами 4, 2, 3-го Украинских 
фронтов.

И вот в перекрестье мощ-
ных армейских биноклей по-
явились очертания главного 
венгерского города на Дунае. 
В тех боях Н.Ф. Андриев-
ский заслужил «топоры», что 
крепились на серебряном 
щите. Вся эта композиция 
и представляет собой орден 
Александра Невского. Для 
большей точности полно-
стью подаем текст наград-
ного листа, составленного 
начальником штаба 6-й гвар-
дейской мехбригады гвардии 
подполковником Бобровым 
22 ноября 1944 года: 

«За время боевых действий 

бригады с 29.10. по 16.11.44 
года на территории Венгрии 
в боях с немецкими захват-
чиками тов. майор Андри-
евский Николай Федорович 
показал себя, как самоот-
верженный и мужественный 
штабной офицер, неустра-
шимый в самых сложных и 
трудных условиях боя с про-
тивником.

В ночь с 02. на 03.11.44 г. ча-
сти бригады с боями заняли г. 
Илле. Противник, пытаясь 
восстановить свое прежнее 
положение, начал предприни-
мать контратаки танками 
и пехотой. Создалось чрез-
вычайно тяжелое положение 
частей бригады. Надо было 
предпринимать все, чтобы 
остановить контратаку-
ющего противника и закре-
питься в гор. Илле.

Тов. Андриевскому был дан 
приказ, и он был послан на 
самый трудный участок – 2 
мотострелковый батальон, 
где противник предпринимал 
самые сильные атаки и угро-
жал с фланга. 

Тов. Андриевский, как ис-
тинный патриот и русский 
офицер – обеспечил выполне-
ние приказа командования. 
Он вместе с бойцами в бое-
вых порядках, не щадя своей 
жизни, организовал и отбил 
контратаки, всю ночь не 
выходил с боевых порядков, 
отбив 2 контратаки про-
тивника. В результате на-
стойчивости и упорства 
тов. Андриевского, против-
нику не удалось вклиниться в 
боевые порядки.

Тов. Андриевский, находясь 
непрерывно на НП бригады, 
все время держит связь с ча-
стями, умело и правильно 
оценивает обстановку. 

За мужество, стойкость 
и проявленную инициативу 
тов. Андриевский заслужи-
вает награждения орденом 
«Отечественная война вто-
рой степени». 

С таким выводом началь-
ника штаба согласился и 
командир 6-й гвардейской 
мехбригады гвардии под-
полковник Кирилов. И вот 
реляция в общей объеми-
стой стопке попала на стол 

комкора Свиридова. Он в 
отношении своего любимца 
Андриевского позволил себе 
не согласиться с выводами 
комбрига. Генерал предло-
жил наградить Николая Фе-
доровича орденом Алексан-
дра Невского. Командующий 
бронетанковыми войсками 
2-го Украинского фронта со-
гласился с таким предложе-
нием и издал приказ № 058/Н 
от 17.12.44 г. Так и стал ма йор 
Андриевский кавалером это-
го полководческого ордена. 
Он его получил из рук ком-
кора Свиридова в самом на-
чале января 1945-го. Тогда и 
подняли тост за новый, По-
бедный год. 

А пока до тех майских са-
лютов оставалось несколько 
месяцев. Костяк отряда ма-
йора Николая Андриевско-
го состоял из восьми танков 
«Т-34». Им предстояло ло-
бовым тараном пробить 
баррикады по ул. Будакси в 
Буде, части Будапешта. Тогда 
и пригодился офицеру опыт 
уличных боев в Сталинграде. 
Пехота рвалась к Дунаю.

– У меня в руках, – вспоми-
нал в беседе с автором этих 
строк Николай Федорович, – 
находилась специальная кар-
та. Там отмечались здания, 
которые необходимо было 
сохранить любой ценой. Те 
дома и особняки строились 
еще во времена, когда в Ев-
ропе свирепствовала инкви-
зиция.

А в тот момент наши тан-
кисты и мотострелки про-
бивались к столичному 
трампарку. Дальше движе-
ние застопорилось, хотя до 
дремавшего во льдах Дуная 
оставалось несколько сотен 
метров. Совсем как в Ста-
линграде. Разница в том, что 
немцы так те приволжские 
метры и не одолели, а наши 
чуть позже сбросили фаши-
стов на иссеченный снаря-
дами ледяной покров Дуная. 
Бойцы заняли круговую обо-
рону. 

Командир организовал 
свой штаб в подвале с мощ-
ными уступами. Та самая 
градостроительная архи-
тектура века XVI, не позже. 
Хозяйственный старшина, 
которого в отряде иначе как 
Степанычем не называли, 
приволок небольшую елку. 
Их во дворе трамвайного 
парка красовалось немало. 
Ствол одного небольшого 
деревца отсек крупнокали-
берный снаряд. Вот в том 
подвале наши и стали наря-
жать ее всем, что под руку 
попадало. Старшина зашел 
в помещение, где находились 
офицеры штурмового отря-
да.

– Чего тебе, Степаныч? – 
поднял уставшие веки майор 
Андриевский.

– Там… Там к вам барыш-
ня просится…

– Кто такая?
– Почем знаю. Не по-

нашему лепечет.
– Зови.
– Их там целое семейство. 

В соседнем подвале.
Вошла красавица. В под-

вале словно просветлело. И 
вдруг Николай Андриевский 
узнал ее. По фильмам дово-
енных лет. Это была звезда 
европейского кино Франче-
ска Гааль. Последние четы-
ре года она скрывалась от 
нацистов. Из семьи венгер-
ских евреев, настоящее имя – 
Фанни Зилверич. Мать заму-
чили в будапештском гетто. 
Сестра погибла в концлаге-
ре. До прихода к власти Гит-
лера Франческа снималась 
в Венгрии, Австрии, Герма-
нии и даже США. Советский 
зритель помнил ее по лентам 
«Чиби – задорная девчонка», 
«Маленькая мама», «Екате-
рина последняя», «Петер и 
Ева». Франческа «выдала» 
нашим бойцам отдельные 
главы из Пушкина, Достоев-
ского, Чехова. 

Конечно, актрису при-
гласили к нехитрому столу. 
Стрелки показали: 24.00. Но-
вый 1945-й. Майор Андриев-
ский на правах старшего по 
званию поднял флягу:

– За Франческу!
Танки таки пробились к 

Дунаю. В середине февраля 
гарнизон Будапешта поднял 
белый флаг.  Впереди у Ни-
колая Андриевского были 
Вена и Прага. Фронтовик 
оставался в рядах армии до 
1956 года. Уволился в зва-
нии подполковника. Вско-
ре переехал в Кривой Рог. 
Здесь работал мастером, 
возглавлял профсоюзный 
комитет треста «Криворож-
строймеханизация». К бо-
евым орденам Александра 
Невского, Отечественной 
войны 1 степени (2), 2 сте-
пени, Красной Звезды (2), 
медали «За боевые заслуги» 
прибавились орден «Знак 
Почета» и Почетная Грамо-
та Президиума Верховного 
Совета Украины. Город по-
терял Николая Федоровича 
в ноябре 1996 года.

 В кругу семьи. Н.Ф. Андриевский (1946 г.).

  Орден Александра 
Невского.

 Орден Красной 
Звезды.

 Орден Отечествен-
ной войны.
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g Прем’єра

Благодійна «Книга бажань»
У фойє міського академічного театру драми та 
музичної комедії ім. Тараса Шевченка дітлахів 
зустрічають фантастичні герої, серед яких неодмінно 
Змійка, Дід Мороз та Снігуронька. Доки малеча 
розважається під звуки театрального оркестру, яким 
керує Зінаїда Міщук, за лаштунками сцени до свого 
виступу готуються інші казкові герої – персонажі ви-
стави «Книга бажань». Таке святкове дійство в театрі 
в новорічний період відбувається майже щодня. Але 
цього разу – по-особливому.

По-особливому, тому що бла-
годійно. Традиційно на початку 
року в стінах театру відбувається 
благодійне свято для дітей з бага-
тодітних, малозабезпечених сімей 
та сімей, які опинилися у складних 
життєвих обставинах. Цього року 
подивитися благодійну «Книгу ба-
жань» та отримати солодкі пода-
рунки прийшли триста дітей. Ви-
става ця, до речі, прем’єрна. Автор 
п’єси – завідуючий постановоч-
ною частиною театру Андрій Іва-
сіх. Він же – режисер-постанов-
ник. Він каже: це вистава про те, 
що дива існують на світі, головне 
– в це вірити.

– Ідея створити цей спектакль 
з’явилася цілком спонтанно, – 
говорить Андрій. Сьогодні він 
– у ролі злої Баби Яги. – Я хотів 
себе випробувати як автора, по-

дивитися, як мої фантазії можуть 
втілитися на чистих аркушах. Ця 
вистава про те, що треба любити 
казки, що діткам треба слухати 
своїх батьків, а батькам – слідку-
вати за чадами і не упускати їхнє 
виховання. Бізнес і кар’єра мо-

жуть стати на заваді 
вихованню дитини. 
Для мене сьогодні 
роль Баби Яги – це 
експеримент. Я не 
збирався її грати, але 

як постановник одразу себе 
націлював, що в разі потре-
би зможу виконати будь-
яку чоловічу роль. А Ягу
споконвіку грали чолові-
ки. Тож коли видалася така 
можливість, подумав: чому 
б і ні?

Не обійшлося в пригод-
ницькій історії про чарівну 
«Книгу бажань» і без танців. 
Балетмейстер-постановник 
вистави – заслужена артист-
ка України Тетяна Брисіна. 
Щоправда, тут її підопічні – 
уособлення нечисті.

– Мені завжди цікаво пра-
цювати для дітей, тому що 
я люблю їх більше за все на 
світі, – зазначає вона. – У цій 
казці балет – темна сила. Але 
оскільки добро завжди перема-
гає зло, то всі кощії стають біли-
ми та пухнастими.

Цього творці вистави бажа-
ють і своїм глядачам – дорослим 
і маленьким: щоб, як і в новій ви-
ставі для дітей, цілий рік добро 
брало гору.

Кривбас мистецький

Анна РОДІЧКІНА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

g Обрії мистецтва

«Академічна» «Снігова королева»: мюзикл, балет, драма
Напевно, кожний пошанований митець обов’язково при-
носить під ялинку якийсь оригінальний творчий дар, що 
відображає його бачення новорічного свята.

Міський академічний театр му-
зично-пластичних мистецтв «Ака-
демія руху» оселив на своїй сцені 
«Снігову королеву» за одноймен-
ним твором Андерсена. Власне, 
спектакль є цікавою сумішшю кіль-
кох жанрів: це і гротескний мюзикл, 
і невеличкий балет, і драматична 
вистава з елементами пантоміми. 
Відносно умовні декорації з лихвою 
доповнюються розкішними костю-
мами, а досконала акторська гра 
створює глибокий багатовимірний 
простір і тло динамічних подій.

Виконавиця головної ролі Ната-
лія Корчак натхнення черпає у спо-
гадах дитинства:

– Це була моя улюблена казка, не-
зважаючи на пору року! Пригадую, 
мама її розповідала, а я, зворушена 
до сліз, в уяві бачила маленьку біля-
ву дівчинку, як вона мужньо долала 
капості долі та боролася за своє пер-
ше дитяче кохання. Коли довідалась, 
що мені випала честь перевтілитись 
у Герду, вирішила будувати образ на 

розкритті щирості та чистоти її ха-
рактеру. Натуральний темний колір 
свого волосся на догоду дитячим асо-
ціаціям на світлий відмовилась змі-
нювати, бо головне – розкрити вну-
трішню суть, а не шукати зовнішньої 
подібності до будь-кого. Судячи з 
реакції залу, вистава припала до впо-
доби юним глядачам, чим я вельми 
втішена. Гадаю, багато чудових мо-
ментів знайдуть і дорослі.

___________________________________________________________________________________________________ Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

g Дитячий погляд

Казка
від «Казки»
Новий 2013-й рік щедрий 
для Кривого Рогу на… 
«Снігових королев».

Видовище з такою назвою криворіжці 
вже встигли побачити в цирку, поста-
вила казку про холодну пані й «Акаде-
мія руху». Ще однією інтерпретацією 
славнозвісної казки Андерсена діляться 
діти. Прем’єра «Снігової королеви» по-
дитячому відбулася в стінах дитячої бі-
бліотеки №15.

 Учасники постановки історії про Кая 
та Герду кажуть, що, попри все, їхня каз-
ка – особлива, адже створена театром 
книги. Так називають театральну студію 
«Казка», яка існує при дитячій бібліо-
теці. Керівник аматорської студії Ольга 
Семіраз переконує: такі незвичні форми 
допомагають зробити книгу ближчою до 
дитини.

– Основи естетичної культури закла-
даються в ранньому дитинстві, – каже 
керівник і натхненник, бібліотекар Оль-
га Вікторівна. – А як відпочивають наші 
діти? Чому вони присвячують дозвілля? 
З точки зору бібліотекаря особливе зна-
чення має естетичне виховання молод-
ших школярів. Театралізоване дійство 
за сторінками книги – це не тільки до-
звілля, не тільки розважальна форма. 
Воно допомагає емоційно розповісти 
про її зміст. Крім того, бібліотечний те-
атр розширює читацьку аудиторію за-
кладу, допомагає створити атмосферу 
свята. Наші актори різні за віком – від 
6 до 14 років, але їх об’єднує любов до 
книги.

Разом з театральною виставою в 
бібліотеці підбили підсумки цікавого 
конкурсу «А моя ялинка залишилася 
в лісі». Найкреативнішу альтернатив-
ну ялинку виготовили Аріна та Артем 
Пісні, найсолодшу – Оля Майстрюк, а 
«найзимовішу» – Паша Маринін. Бі-
бліотекарі запевняють, що бачать своє 
покликання в тому, щоб пробуджувати 
у дітлахів потяг до цінностей культури, 
природи та розвивати їхній естетич-
ний смак.

Новий 2013-й рік щедрий 

природи та розвивати їхній естетич-природи та розвивати їхній естетич-
ний смак.
природи та розвивати їхній естетич-

Анна РОДІЧКІНА.
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Особистості

Уходя, остаюсь...

g Интересно
Одна из самых загадочных картин мира

«Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идём?» – глубоко философская картина постимпрессиониста Поля Гогена была написа-
на на Таити, куда художник сбежал из Парижа. По завершении он хотел даже покончить жизнь самоубийством. «Я верю, что это 
полотно не только превосходит все мои предыдущие, я никогда не создам что-то лучше или даже похожее», – сказал он. По ука-
занию самого Гогена, картину следует читать справа налево: три основные группы фигур иллюстрируют вопросы, поставленные 
в названии. Женщины с ребёнком представляют начало жизни, средняя группа символизирует ежедневное существование зре-
лости, в заключительной группе, по замыслу художника, «старая женщина, приближающаяся к смерти, кажется примирившей-
ся и предавшейся своим размышлениям» – у ее ног «странная белая птица... представляет бесполезность слов». Эта картина 
также оказывает странное влияние на людей, вызывая разные чувства и эмоции: от восхищения до полной апатии.

По материалам Интернет-изданий.

ПОСВЯЩАЕТСЯ АНАСТАСИИ СВЕТЛОЙ

Она с восторгом смотрела на Коктебельский залив, с высоты 
птичьего полета, стоя на горном плато мыса Карадаг. Со скали-
стых уступов хорошо просматривались проплывающие мимо 
мохнатые облака, дымчато-голу-
бые гребни причудливых 
хребтов потухшего вулкана 
и синие дали моря. Арка 
Золотых ворот, возвышаясь 
над водной гладью, отра-
жалась в ней, переливалась 
солнечными бликами, как бы 
исходя из глубины веков.

Лия вдруг реально ощутила, что все вокруг 
овеяно духом древности: земля, на которой 
она стоит, громадные фантастические изва-
яния из застывшей лавы, разноцветье трав, 
цветов, кустарников и деревьев, произрастав-
ших на этих скалах, – здесь все дышало исто-
рией.

«Снова я поддаюсь чувствительности, – 
думала она, – но разве можно быть равно-
душной к красоте вокруг меня? Как хоро-
шо… Воздух прозрачен и чист, чувствую себя 
счастливой, душа поет… Не хочется покидать 
эту красоту, осталась бы здесь навсегда! И хо-
чется раствориться в лазури неба и моря. И 
если мне суждено будет умирать, я хотела бы 
умереть только здесь…

Именно на этом месте, несколько тыся-
челетий назад, благодаря извержению под-
водного вулкана, появился этот мыс. Не-
случайно судьба привела меня на Карадаг. 
Невозможно в это поверить, вот где витает 
живой дух веков! Как порой трудно, почти 
невозможно передать словами это ощущение 
божественной красоты. Хорошо, что я умею 
рисовать и смогу все запечатлеть красками на 
холсте…»

Ее охватило необъяснимое, радостное вол-
нение, зарождающееся где-то глубоко в душе, 
и внутренний голос подсказал мысль – созда-
ние живописного цикла о сотворении мира.

Через несколько дней она уехала из Кокте-
беля, но мысль, пришедшая на Карадаге, не 
покидала Лию.

Снова она возвратилась к привычной 
жизни. Основное время занимала учеба в 
институте, где обучалась живописи. Толь-
ко теперь лекции почему-то показались ей 
скучными. Лия быстрее стремилась домой, 
чтобы работать над осуществлением своего 
замысла.

Она задумала большой живописный цикл, 
состоящий из тридцати двух полотен, где ох-
вачены первые дни сотворения мира: возник-
новение воды, неба, земли, флоры, фауны – с 
еще размытой, слегка очерченной, отдален-
ной перспективой зарождения человечества.

В течение года упорно работала, словно на 
едином дыхании, с каким-то неистовым рве-
нием, как бы боясь что-то упустить, не доска-
зать, не выразить и не воплотить в цикле.

Главной сутью для нее в написании «Со-
творения мира» являлась попытка передать 
свои размышления о зарождении мира через 
вибрирующую пульсацию энергии красок и 
экспрессию чувств, перенесенные на живо-
писные полотна.

Чем ближе подходила к завершению рабо-
та, тем сильнее преследовала ее мысль о не-
обходимости показать свои полотна людям. 
Случайно она узнала о том, что в выставоч-
ном зале проводится экспозиция «Поверь в 
себя» для выявления и поддержки талантли-
вых молодых художников.

Несколько бессонных ночей Лия провела в 
сомнениях и тревоге, не веря в удачный исход 

своей идеи. «Это почти нереально, – раз-
мышляла она, – в это даже трудно поверить, 
что мне, начинающей, никому не известной 
художнице, дадут возможность в зале выста-
вить мой цикл «Сотворение мира»…

И все же ее стремление и желание были 
сильнее терзающих сомнений и, приняв ре-
шение – «сейчас или никогда!», она отправи-
лась в выставочный зал.

С каким нетерпением Лия ждала прихода 
весны, зная, что в начале марта должно про-
изойти важное событие – открытие ее, пер-
вой в жизни, персональной выставки.

«Вот и не верь после этого в чудеса», – по-
думала она, радостно вздохнув.

Никогда еще так долго для нее не тянулись 
дни и недели. И теперь Лия жила в томитель-
ном ожидании дня открытия своей выставки, 
очутившись в потоке своих чувств, где ра-
дость и волнение были рядом.

И вот в начале марта долгожданный день 
наступил, она пошла в выставочный зал на 
открытие своей выставки. Ей казалось, что 
солнце светит по-особому, ветер стал ласко-
вей, а небо – бездоннее, голубее.

Лия пришла за час до открытия выставки, 
быстро прошла в зал, издали увидела свой 
цикл «Сотворение мира», остановилась, и от 
волнения ей на какое-то мгновение вдруг ста-
ло трудно дышать…

Она смотрела на свое творение как бы со 
стороны, и волнение сменилось у нее неожи-
данным чувством восторга. «Вот она – ра-
дость творчества! – подумалось ей. – Все со-
мнения теперь позади, я смогла осуществить 
свой замысел, все хорошо!..»

Журналистка Елена Дольская никогда не 
любила сенсаций, вокруг которых создают 
шумиху и суету, ее всегда привлекал интерес-
ный, содержательный материал.

Поспешно выйдя из редакции газеты, Еле-
на направилась на выставку живописи начи-
нающей девятнадцатилетней художницы – с 
притязательным и интригующим названием 
«Сотворение мира». Сегодня она учуяла про-
фессиональным чутьем, что должна подать 
главному редактору газеты особый, необыч-
ный материал.

На выставке собралось много людей, кото-
рые любят и ценят изобразительное искус-
ство. Среди присутствующих здесь худож-
ников были и маститые, известные в городе 
мастера кисти, которые обсуждали живопис-
ный цикл, выставленный молодой художни-

цей, имя которой им ни о чем еще не говори-
ло.

Журналистка неосознанно, скорее по при-
вычке, вслушивалась в различные мнения 
окружающих людей. Ей пришлось проби-
раться среди зрителей, чтобы ближе подойти 
к живописной фреске. Она пытливо и при-
стально вглядывалась в полотна, пытаясь по-
нять, прочувствовать и осмыслить увиден-
ное.

Почему-то у Дольской картины цикла вы-
зывали ощущение напора, ассоциируясь с 
творческой дерзновенностью, о которой в 
свое время говорил Алексей Толстой начи-
нающим писателям: «Чтобы быть писателем, 
надо писать нахально».

Елена спонтанно и совсем неожиданно 
для себя почувствовала, какой материал она 
должна написать. Журналистка подошла к 
Лие и договорилась о встрече, чтобы взять 
интервью. Через несколько дней статья была 
отдана в печать.

По окончанию написания картин цик-
ла «Сотворение мира», отдав значительную 
часть духовной, физической энергии работе, 
Лия постоянно ощущала статическую уста-
лость и глубокую опустошенность внутри 
себя. Теперь все чаще ее душой овладевало 
элегическое настроение.

Лия с грустью смотрела на крымские этю-
ды, которые так нравились ей, напоминая 
счастливые дни, проведенные на мысе Кара-
даг. Она подошла ближе к одному из пейза-
жей, внимательно всматриваясь, как бы рас-
творяясь в нем, и на душе стало спокойно, 
радостно. Взяла кисть, краски и решила на 
фоне этого пейзажа изобразить себя, дописав 
на холсте свой портрет.

Несколько дней не отходила от мольберта, 
стараясь в выражении глаз передать настрой 
души, но это состояние ей не удавалось пере-
нести на холст.

Она стояла у окна, задумавшись о том, как 
передать во взгляде сожаление, боль расста-
вания с уголком крымской земли, которую 
называла своей духовной родиной. Догораю-
щий закатный луч слегка озолотил полотно. 
Лия оглянулась, посмотрела в окно, провожая 
взглядом карминный диск медленно заходя-
щего солнца.

Оглянувшись, вдруг поняла – необходим 
именно поворот головы. Только в этом, пол-
ном печали, прощальном взгляде можно было 
выразить состояние души на портрете. И об-

легченно вздохнув, Лия улыбнулась. Поздним 
вечером она завершила работу над картиной, 
которую назвала «Уходя, остаюсь…».

В редакции раздался телефонный звонок, 
который отвлек от работы и прервал ход ее 
мыслей. «Как невовремя», – произнесла Доль-
ская, неохотно сняв трубку.

– Нет, нет, этого не может быть! Через двад-
цать дней после открытия выставки… Как же 
так? Ушла из жизни... Не приходя в сознание, 
находясь семь дней в коме…

«Не хочу этому верить! Невозможно с этой 
мыслью смириться… Так не должно быть, это 
совершенно несправедливо – в девятнадцать 
лет уйти из жизни!.. – думала Елена, глубоко 
потрясенная известием о преждевременной 
смерти молодой талантливой художницы. 
Она задумалась, погрузилась в воспомина-
ния. Перед ее взором всплывал в памяти про-
щальный взгляд Лии, запечатленный на авто-
портрете. Побывав в мастерской художницы 
и впервые увидев портрет, Дольская удиви-
лась самому названию картины: «Уходя, оста-
юсь…».

– Неужели Лия предчувствовала свою судь-
бу? Знала и спешила жить, сжигая себя. Было 
ли в этом что-то мистическое? – задавала себе 
вопросы Елена. Перед нею на рабочем столе 
лежала газета, раскрытая на той странице, где 
была напечатана ее статья о художнице. Она 
еще раз решила перечитать статью.

Почему-то одна фраза из текста, сказанная 
Лией, особенно притягивала внимание жур-
налистки и бросалась в глаза: «Человек всю 
жизнь может верить в Бога, не найдя Его в 
себе». Она несколько раз произнесла фразу и, 
закрыв глаза, задумалась.

Елена не заметила, сколько времени про-
вела в таком состоянии, но затем очнулась и 
открыла глаза. Сейчас каждое слово, фраза 
наполнялись иным смыслом, обретая другое 
измерение. Совершенно невообразимо, но 
она чувствовала, как почти физически ося-
зались, звучали слова – любовь… радость… 
гармония души… Она поняла, что не важно, 
сколько лет ты прожил, важно – как ты жи-
вешь и чем наполняешь душу свою и сердце.

За окнами сгущались лиловые сумерки, 
когда Дольская ушла из редакции. Вечер был 
такой же, как прежде, и светили те же фонари 
во мгле, но свежесть дыхания весеннего ве-
тра вселяла в нее новые надежды. Она жадно 
вдыхала пьянящий воздух, обретая покой и 
внутреннюю гармонию.

________________________________________________________________________________________________________________________________ Ольга ВАЛЕНСКАЯ.
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g Тест

Подходит ли тебе избранник?
Сейчас ты влюблена, но подходит ли тебе твой партнер, можно ли выхо-
дить замуж?  Чтобы не терзаться сомнениями, можно себя проверить с 
помощью этого маленького теста.

1. Вы смеетесь над одним и тем же
Чувство юмора – одно из самых привлека-

тельных качеств. И если вы смеетесь над од-
ним и тем же, значит рядом с вами ваш чело-
век. Неважно, что кроме вас эти шутки боль-
ше никого не веселят.

2. От жизни ждете одного и того же
Если вы мечтаете о семье, а он желает пу-

тешествовать, ни за что и ни за кого не отве-
чая, то вам не по пути. Несмотря на то, что се-
мейная жизнь – это постоянные компромис-
сы, хотеть от жизни вы должны одного и того 
же, и вместе достигать желаемого.

3. Он любит, когда на вас нет косметики
Вы можете усомниться в том, что он искре-

нен, когда уверяет, что больше всего любуется 
вами, когда вы без макияжа и в домашней оде-
жде. Но обмануть могут слова, а интонации – 
никогда. И если ваш любимый утром обнимает 
вас и говорит, что вы самая красивая и желан-
ная – стоит поверить: в вас он любит именно 
вас, а не ваши наряды, косметику и прическу.

4. Вы видите его недостатки, но продол-
жаете любить его

Неверно ожидать, что ваш мужчина – само 
совершенство. Совершенных людей не быва-
ет. И если вы в курсе всех слабостей, но пони-
маете, что его недостатки – это часть его, и вы 
любите его вместе со всеми изъянами, значит 

вам обоим ничего не страшно.
5. Он во всем поддерживает вас
Идете ли вы устраиваться на работу или со-

бираетесь провести вечер с подружками – он 
должен быть вашей основной группой поддер-
жки. Даже если не до конца согласен с вашими 
решениями, он не будет препятствовать тому, 
что вы хотите сделать. А если вы оступились, 
он – первый, кто протянет вам руку.

6. Вы во всем ему доверяете
Если у вас остался горький осадок от преж-

них отношений, то, конечно, в новых – бу-
дет присутствовать настороженность. Но до-
верие – очень важный момент в отношени-
ях. Ваш партнер должен суметь убедить вас 
в том, что он держит свое слово и относится 
к вам с уважением. Вы можете не на все сто 
быть уверены, что он никогда не собьется с 
пути, но на 99,5% – должны.

7. Он нравится вашим родителям и друзьям
Конечно, не так важно, что о нем думают 

другие люди, но все-таки хочется, чтобы они 
одобрили ваш выбор. И если ваш друг сумел 
привлечь в ряды своих поклонников ваших 
родственников и друзей, значит, вы на пра-
вильном пути.

8. Каждое утро вы чувствуете себя 
счастливой

Когда вы просыпаетесь и видите его рядом 

с собой, вас переполняет счастье. Вам хочется 
быть именно здесь и именно с ним. Вы счаст-
ливы от того, что этот человек есть в вашей 
жизни, и хотите, чтобы так было всегда.

9. Вы перестали замечать привлекатель-
ных мужчин в кафе

Вокруг много симпатичных молодых лю-
дей – но вы поймали себя на том, что все реже 
обращаете на них внимание. Задумайтесь – 
давно ли вам встречался тот, от чьего взгля-
да замирало сердце? Скорее всего, он сейчас 
рядом с вами.

10. Вы сами все понимаете
Не бывает какого-то конкретного фак-

та, который бы указал – это Он. Вы это сами 
прекрасно чувствуете. Когда ваша жизнь ста-
ла ярче, вы просыпаетесь каждое утро счаст-
ливой и, всякий раз думая о нем, улыбаетесь 
– вы сами лучше всех все понимаете. 

g Маленькие
        хитрости
Как обмануть 
аппетит
Желание и стремление по-
худеть, с которыми вы сели 
на диету, постепенно улету-
чиваются, где-то начиная с 
третьего дня. 

Решимость ослабевает, начинаете 
делать себе такого рода поблажки, как 
конфетка, вафелька и т.д., говоря самой 
себе при этом: это всего лишь малень-
кий кусочек и он ничему не помешает! 
Но это далека не так, вы сразу должны 
себе дать установку, что даже малень-
кий кусочек лишнего может легко пе-
речеркнуть все те дни диеты, на кото-
рых вы до этого сидели! Все насмарку! 
Но сейчас не об этом конечно, нервы не 
стальные и порой просто не выдержи-
вают напряжения, поэтому я хочу пред-
ложить вашему вниманию маленькие 
хитрости, которые помогут вам стойко 
пережить время диеты.

1. Перед приемом пищи выпейте 
стакан минеральной воды. Это 

позволит вам частично погасить аппетит.

2. Накладывайте пищу в малень-
кую тарелку: порция еды бу-

дет казаться больше, вы будете думать, 
что съели столько, сколько обычно еди-
те. Если не вы, то подсознание точно так 
решит. И пропадет чувство недоедания. 
Особенно этот эффект может усилить го-
лубой цвет посуды, так как он способст-
вует успокоению и снижению аппетита, 
по крайней мере, так говорят психологи.

3. Не добавляйте в еду  все  воз- 
 можные специи и пряности. Они 

обостряют аппетит. Желательно изба-
виться и от соли, и от перца.

4. Вспомним, так знакомое с детст-
ва правило: «Когда я ем, я глух и 

нем». Полностью сконцентрируйтесь на 
еде, ни на что не отвлекайтесь, не торо-
питесь, ешьте, тщательно разжевывая 
пищу.

5. Не храните в холодильнике ни-
чего высококалорийного. Не 

искушайте себя лишний раз, загляды-
вая туда. Разве человек, бросивший ку-
рить, носит с собой сигареты?

6. Если идете в супермаркет, то иди-
те туда сытым. Избавьте себя от 

соблазна купить всего и побольше!

7. Если вас посетит чувство голода 
вечером, скорее идите чистить 

зубы. В данном случае сработает уста-
новка – зубы чистят после еды, и жела-
ние съесть что-либо следовательно от-
падет само собой.

8. Так же умерить аппетит вам мо-
жет помочь ароматерапия. Если 

Вы не можете дотерпеть до планового 
приема пищи, то понюхайте какое-либо 
ароматическое масло или духи. Все дело 
в том, что центры голода и обоняния на-
ходятся неподалеку друг от друга, по-
этому запахи вполне могут помочь вам 
притупить чувство голода.

9. Как можно чаще надевайте уз-
кие джинсы или брюки, тогда 

лишняя пища в вас просто физически 
не поместится.

10. И наконец, главное: ваша пища 
должна быть сбалансирован-

ной, в ней должно содержаться доста-
точное количество жиров, белков, угле-
водов и т.д. И тогда вам просто не при-
дется бороться с вашим аппетитом все-
возможными хитростями и обманом.

По материалам Интернет-изданий.

g Сама себе косметолог

Зимняя косметика:  
самые эффективные рецепты
Никто не может сохранить свое лицо неизменным до 
глубокой старости, но никто не хочет и постареть 
преждевременно. За кожей нужен тщательный 
уход. Такова истина, известная всем.

Однако косметологи 
предупреждают: лучше 
вообще не ухаживать за 
лицом, чем ухаживать не-
правильно. В зимнее вре-
мя года кожа нуждается в 
особенном уходе. Моро-
зы и холодные ветры бо-
лее вредны для лица, чем 
жаркие солнечные лучи.

Каждое утро надо!
Полезно семь раз при-

кладывать к лицу малень-
кое махровое полотенце 
или салфетку, смачивая 
их попеременно то в го-
рячей, то в холодной воде, 
последний раз в горячей. 
После чего на разогретую 
кожу нанести питатель-
ный крем (толщиной в 
лезвие ножа) минут на 15. 
За это время можно за-
няться домашними дела-
ми. Когда крем впитается, 
остатки нужно снять го-
рячим полотенцем. А за-
тем кубиками льда из на-
стоя ромашки, зверобоя, 
цветов липы и сока ли-
мона сделать легкий мас-
саж лица и шеи круговы-
ми движениями.

Однако прикладыва-
ние льда на незащищен-
ную кремом кожу вызы-
вает стресс сосудов. Луч-
ше освежиться холодной 
водой 12-15 градусов, это 

также эффективно, но не 
вызывает неблагоприят-
ных нарушений.

А теперь 
о любительницах 
попариться

Многие любят, выйдя 
из парной, сразу окунуть-
ся в бассейн с холодной 
водой. Для тела это может 
быть и полезно, но не для 
лица. Разница температур 
не должна превышать 20-
25 градусов. Поэтому по-
сле парной сначала спо-
лосните лицо чуть теплой 
водой, а потом уже можно 
окунуться и в холодную.

Зимой  
при температуре 
ниже нуля

Перед выходом на 
улицу нельзя пользо-
ваться увлажняющими 

кремами. Однако вече-
ром сразу после умыва-
ния этот крем необходим 
для сухой и чувствитель-
ной кожи лица. Его нано-
сят на лицо и шею, а спу-
стя некоторое время до-
бавляют и питательный.
Если лицо  
обветрилось

Приготовьте настойку 
из трав: по 1 чайной лож-
ке корня мальвы, цветков 
липы, мёда залейте 1 ст. 
холодной воды, кипяти-
те под крышкой 10 минут. 
Настаивайте 10 мин. От-

вар процеди-
те и перелейте 

в банку. Пользуйтесь на-
стойкой несколько дней 
после умывания. Храните 
в холодном месте.

Сделать кожу лица 
более упругой

Поможет маска из 
дрожжей: измельчите 30 г 
свежих дрожжей, подо-
грейте на ложке несколь-
ко капель меда, все пере-
мешайте. Нанесите маску 
на 15-20 мин. Умойте лицо 
теплой водой, а сполосни-
те – холодной.

Мешки  
под глазами

Приготовьте настой 
шалфея: заварите 1 чай-
ную ложку шалфея на 
полстакана кипятка, дай-
те настояться, процеди-
те. Смачивая тампоны то 
в горячем, то в холодном 
настое, прикладывайте 
их попеременно к глазам 
в течение 10 минут. За-
тем смажьте кожу вокруг 

глаз увлажняющим кре-
мом. Процедуру повто-
ряйте через день на ночь 
в течение месяца.

Отвар шалфея поможет 
избавиться и от неприят-
ного запаха изо рта. Поло-
скание рта крепким отва-
ром этой травы не только 
устраняет запах, но и де-
зинфицирует, залечивает 
дёсна, отбеливает зубы.

А теперь уделим 
внимание рукам

У каждой женщины 
должны быть ухоженные 
руки. Но если случилась 
неприятность – появился 
ногтевой грибок, свари-
те крепкий молотый кофе 
и несколько раз опусти-
те руки в этот теплый на-
стой, стараясь не взбала-
мутить осадок. Повторяй-
те процедуру несколько 
вечеров подряд. Это сред-
ство помогает не только 
избавиться от грибка на 
руках, но и на ногах, оно 
снимает боли в ступнях и 
лодыжках, избавляет от 
наростов на пятках.

В заключении, хоте-
лось бы вам напомнить, 
что лучшее косметиче-
ское средство, которое 
восстанавливает не толь-
ко кожу, но и жизненные 
силы организма – спо-
койный глубокий сон!

Если женщина  
в возрасте, то ей 
нужно однажды 

самой себе 
сказать: долой 
лень и ссылки 

«на потом».

Вот как спасает себя от непогоды Изабель Аджани: 
«В холодное время года на щеках часто выступают 
красные прожилки, похожие на узелки, – сетует она. 
– От таких некрасивых «рисунков» я долго страдала, 
пока не нашла простое средство избавления – мас-
саж. Прежде чем выйти из дома, я втираю жирный 
крем или масло в кожу лица и шеи. Затем кладу на 
открытые участки тела холодное, хорошо отжатое 
полотенце или кусочки льда. Поры закрываются, при 
этом они хорошо защищены жиром. Неприятных 
красных пятнышек как не бывало».
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Спочатку – невеликий 
уривок із есе (з французької 
– прозовий етюд) під назвою

«Милосердя нині в моді
Одного зимового вечо-

ра ми з подругою прогу-
лювались вулицею нашо-
го району. Позаду нас щось 
шурхнуло. Озирнувшись, ми 
побачили великого чорного 
собаку, який, незважаючи на 
лютий мороз, весело махав 
хвостом. Пес був худий, і нам 
стало його шкода. «Бідолаха! 
Немає навіть де зігрітись со-
бачці у таку погоду, не те, що 
вже поїсти». Ми побігли в най-
ближчий магазин. І через кілька 
хвилин собака був нагодований 
сосисками. Яке то щастя – бачити 
невимовну вдячність в очах тва-
рини! Собака з гордо піднятою 
головою провів нас додому і від-
чайдушно гавкав на всіх, хто опи-
нявся бодай на відстані метра від 
його тимчасових опікунок.

Не думайте, я не вихваляюсь, що 
потрапила в «модну тенденцію». 
Саме милосердя керує такими, 
здавалося б, незначними вчинка-
ми. Чого коштує допомогти без-
притульній тварині: дві хвилини 
часу, витрачені на похід до магази-
ну, 10 гривень на дешеві сосиски. 
А вдячність тварини не забудеться 
ніколи.

Звідки ж береться милосердя? 
Його не купують, не продають у 
«секонд хендах», як зношену річ, 
не беруть напрокат. Його своїм ді-
тям закладають батьки…

На телеканалі «Інтер» виходить 
в ефір програма «Дитина шукає 
родину». Продюсери шукають си-
роті з дитячого будинку дві сім`ї. 
Дитина, поспілкувавшись з обома 
сторонами, повинна вибрати ту 
родину, яка їй найбільше сподо-
балась. Ситуація двозначна. Те, що 
сироті знаходять щастя люблячих 
людей та міцну родину, – великий 
плюс. Можна сказати, змінюють 
життя на краще. А от та гра почут-
тями людей, яку нам нав`язують 
продюсери телеканалу, засмучує. 
У студії завжди море сліз, купа не-
рвів та переживань. Такими жор-
стокими правилами шоу продю-
сери змушують плакати не лише 
прийомні родини і дитину, але й 
телеглядачів. Та все ж таки радує, 
що на очах мільйонів людей ство-
рюється нова міцна сім’я…

Скільки ще подібних прикладів! 
Скільки прикладів вияву милосердя 
до оточуючих. Можливо, більшість 
людей сприймає це як своєрідну 

дань моді. Та все ж, прояв милосер-
дя має бути від щирого серця. Роби-
ти хороші вчинки безкорисливо так 
приємно. Спробуйте!»

Сподіваюсь, читачу, тобі спо-
добався цей уривок з есе Лесі 
Сухомлин. У недавньому моло-
діжному Всеукраїнському літера-
турно-журналістському конкурсі 
Леся, минулорічна випускниця 
криворізької СШ №118, нині сту-
дентка-журналістка Бердянсько-
го університету, посіла з цим есе 
третє місце! (Цікаво, що конкурс 
проводив… Бердянськ! Але нехай 
це не дивує читача – творча мо-
лодь продовжила естафету іншо-
го, «дорослого» Всеукраїнського 
фестивалю журналістів «Азовське 
море», який проходить у цьому 
місті вже 15-й рік поспіль!)

Знаєте, це як айсберг, верхівка 
якого помітна всім, але ж підводна 
частина у 7-9 разів більша. Верхів-
ка – факт і результат конкурсу, під-
водна ж частина – у словах мого й 
Лесиного друга, бібліотекарки Ган-
ни Бовдуй: «Я бібліотекар зі ста-
жем, знаю молодіжне середовище. 
Чому б вам, професійному журна-
лісту, який опікується юними та-
лантами, не написати, як дівчинка 
зі звичайної робітничої сім`ї лише 
завдяки своїй наполегливості й 
таланту досягає мети? Причому, 
стала студенткою-бюджетницею, 
відзначилась у такому конкурсі! 
Виходить, не все вирішують гроші 
і зв`язки, справжня мрія ще як ба-
гато важить. Подумаєте?»

Я подумав… За роботу, журна-
лісте!

Чи є у Кривому Розі культурна 
людина, якій невідоме це прізвище 
– Тетяна Петрівна Воронова? Мені 
пощастило не один десяток років 
спілкуватися з нею і разом пра-
цювати, вчитися в неї, журналіст-

ки-червоногірничанки, Почесного 
громадянина Кривого Рогу.

Беру з книжкової полиці її кни-
гу «Край неповторний – Криво-
ріжжя…». Серцю і душі близький 
цей дарчий напис Воронової: «Не-
легко в одной книге тянуть нить от 
Калнышевского до Байконурско-
го космодрома. Этому умению в 
очень большой мере научил меня 
«Червоний гірник», его газетчики, 
его редакторы».

Не знаю, як для інших, а для 

мене розгадка феномена Вороно-
вої саме ось у цьому історичному 
та географічному, навіть мораль-
ному, якщо хочете, масштабі  «от 
Калнышевского до Байконурско-
го космодрома». Додам, говорячи 
про масштаб, що Тетяна Петрів-
на була (і гордилася цим) членом 
Клубу читачів газети «Известия» 
(Москва). Тож не дивно, що вона 
дуже поважала творчість видат-
ного публіциста, ізвєстинця Ана-
толія Аграновського. Знала добре, 
що це мій кумир, підтримувала 
в мені потяг до його творчості – і 
як автор-упорядник червоногір-
ничанської книги «Газета і місто» 
включила до неї мій нарис «Уроки 
Аграновського».

Воронова теж була, по суті, як 
особистість і професіонал, столич-
ним журналістом. А працювала 
(слава Богу!) в нашому місті. Мені 
поталанило мати двох таких твор-
чих вчителів! Тепер це вчителі й 
Лесі Сухомлин. Сама Леся зібрала 
їхні книги на одну книжкову поли-
цю в десятій бібліотеці (завідуюча 
Ганна Бовдуй) при Палаці культу-
ри ім. Артема.

Не просто зібрала, а захопи-
лась їхньою творчістю, випису-
вала яскраві думки з тих книг. І… 
влітку написала листа вдові пу-
бліциста в Москву. Розповіла про 
себе, свою мрію, любов до україн-
ської і російської мов, захоплення 
українською поетесою Оксаною 
Забужко. А торкаючись творчості 
Анатолія Аграновського, поділи-
лась у листі:

«Например, мне особенно по-
нравились очерки «Официант» и 
«Открытие доктора Федорова». 
Вот в первом, в самом начале:

«Когда мы были уже хорошо 
знакомы, я спросил, не унизитель-
но ли это – обслуживать.

– Как посмотреть, – сказал он. 
– Вот я вас обслужу, а после при-
ду домой, раскрою «Известия», вы 
меня будете обслуживать… Все 
мы друг другу служим.

Тут я понял, что буду о нем пи-
сать».

Если честно – стало не по себе. 
Так писать! А как я смогу? Но я 
верю, потому что журналистом ре-
шила стать еще в детстве».

Оте «Но я верю…» підкріплю-
вала гарним навчанням у школі 

№118, спеціалізова-
ній на поглибленому 
вивченні української 
мови і літератури, відві-
дуванням Центру дитя-
чо-юнацької творчості 
«Сонях», участю в кон-
курсах кафедри укра-
їнської мови педінсти-
туту, згодом – виходом 
на Аграновського і Во-
ронову. У Лесиній сім’ї 
(мама – няня в дитсад-
ку, тато – бригадир на 
підприємстві), на щас-
тя, не заважали мрії 
доньки. До речі, у на-
шому гуртку було кіль-
ка старшокласників, але 
згодом одна вступила 
до Харківського універ-
ситету («Документо-
знавство»), інший – до 
Одеської юракадемії… 
Леся ж слова іншого не 
знала, аніж «журфак». 
Утім, довелося пояс-

нити, що головне – не журфак, 
а стати справжнім журналістом. 
(Скажу, що рівень підготовки на 
журфаках зараз нижче, ніж рані-
ше, і я не переконаний, що всі ви-
кладачі там знають, кому належить 
вислів «Хорошо пишет не тот, кто 
хорошо пишет, а тот, кто хорошо 
думает». Леся знає – Аграновсько-
му.) До речі, базова освіта і Агра-
новського, і Воронової – історик 
(то потім Тетяна Петрівна здобула 
й освіту журналіста).

Головне – мати талант, знання 
і волю. Причому, інститут може 
бути і провінційним, але знання 
треба здобути студенту, якщо по 
великому рахунку, – столичні! Бо 
провінціалізм – поняття не гео-
графічне, а психологічне. Це як 
діагноз – застій думки. Можна 
сказати, що протест проти застою 
думки – лейт мотив творчості і 
Аграновського, і Воронової.

…Ще Федір Достоєвський ска-
зав, що найкраща розмова, навіть 
проблемна, – за самоваром. І хоч, 
як застерігають політики, Україна 
не Росія, з Ганною Петрівною і Ле-
сею ми сприйняли вказівку кла-
сика як керівництво до дії. І тре-
ба ж, у червні, в День журналіста 
України, під час такого чаювання 
я з подивом читав нову навчаль-
ну роботу Лесі. «У тебе справжній 
талант!» – тільки й промовили ми 
із завідуючою (вона експерт ще 
той, недарма під крилом бібліоте-
ки вже одинадцять років літера-
турно-художній і публіцистичний 
альманах «Саксагань»). Очі в неї 
горіли! – це я про реакцію Лесі.

Думаю, без тієї гучної похвали 
– не було б і успіху в республікан-
ському конкурсі. Усе за класич-
ним психологічним навіть не пра-
вилом, а законом:

«Якщо ви вважаєте, що можете, 

або якщо ви вважаєте, що не мо-
жете, – в обох випадках ви праві».

Але планка вимог має бути 
дуже високою! Кажуть, що Хемін-
гуей на прохання молодого авто-
ра дати пораду відповів: «Про-
читайте з десяток письменників, 
таких, як Чехов, Коцюбинський, 
Фолкнер, Тургенєв…» «Щоб зна-
ти їх творчість?» – прозвучало за-
питання. «Ні, щоб їх переверши-
ти!» – прозвучала відповідь. Чи не 
занадто жорстка? Це якщо дуже 
боятись. А тільки звідки страх у 
молодих?

Звичайно, журналістика – 
зов сім не художня література, 
але сміливість потрібна і в нас! 
Пам`ятаю, коли був зовсім моло-
дим, прийшов у «Червоний гір-
ник», сказав: «Погано пишете про 
спорт, давайте я візьмусь». Пізні-
ше взяв і поїхав аж у Москву, до 
Аграновського. Сказав метру, що 
в захваті від книги «А лес растет», 
узагалі від його творчості, по ній 
і диплом хочу писати. Після тієї 
зустрічі в мені, я б сказав, помер 
провінціал. Без походу в редакцію 
і поїздки в Москву моя журналіст-
ська доля, впевнений, не склалась 
би.

Леся це знає. Адже то були 
наші «лікнепи». А початок їх теж 
пов’язаний із прізвищем Вороно-
вої. Утім, не дуже дивно. Десята 
бібліотека, яка багато що вважає 
своєю справою, у січні минуло-
го року влаштувала «Тетянин 
день» (незабаром влаштує зно-
ву) – пам`яті Тетяни Воронової. 
Я там був за обов’язком, Леся – за 
покликанням. Завідуюча виріши-
ла розділити головний біль від 
«чортеняти в спідниці» порівну 
зі мною… Урочиста обстановка 
спонукала мене бути джентльме-
ном і «подякувати за довіру». Та 
й обов`язок спонукав, я ж член 
комісії, що опікується журналіст-
ськими кадрами, – це в обласній 
організації Національної спілки 
журналістів України.

Читач підготовлений, тож він 
не здивується, коли скажу: моє 
джентльменство було оцінено не 
лише в бібліотеці, де я почав вес-
ти той гурток, а і в Москві. Що і 
засвідчив електронний лист: «Се-
мья Аграновских выражает Вам 
искреннюю благодарность за «жи-
вую» память об Анатолии Агра-
новском, которую Вы сохраняете 
и передаете новому поколению 
в журналистике». Це правда, пе-
редаю – понад десятеро молодих 
і здібних отримали від мене пу-
тівку в нашу професію. І всі вони 
виховувались на класиці, на Агра-
новському. Цікаво, що і він сам, і 
його батьки – родом із… Харкова! 
В сучасному українському під-
ручнику «Основи журналістики» 
І. Михайлина немало уваги при-
ділено творчості видатного май-
стра, у спадщині якого є і на-
рис про реконструкцію нашого 
ПівдГЗК...

Наостанок – для найбільш до-
питливих. Заголовок нарису я 
взяв з вірша Адама Міцкевича. 
По-моєму, думка польського генія 
– хороша підказка для молодих.

Р.S. Леся успішно склала першу 
сесію (ще й премію отримала), 
приїхала в рідне місто – попереду 
ж, 25 січня, у бібліотеці №10 крає-
знавчий «Тетянин день»...

Від захоплення – до професії

____________________________________________________________________ Володимир ШТЕЛЬМАХ, заслужений журналіст України. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

Не по силах цілі вибирай, а по цілі сили набувай!

го району. Позаду нас щось 
шурхнуло. Озирнувшись, ми 
побачили великого чорного 
собаку, який, незважаючи на 
лютий мороз, весело махав 
хвостом. Пес був худий, і нам 
стало його шкода. «Бідолаха! 
Немає навіть де зігрітись со-
бачці у таку погоду, не те, що 
вже поїсти». Ми побігли в най-
ближчий магазин. І через кілька 
хвилин собака був нагодований 
сосисками. Яке то щастя – бачити дань моді. Та все ж, прояв милосер- мене розгадка феномена Вороно-
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Без хвороб

g А ви знали?
Де шукати
мінерали,
щоб здоров’я
додавали
Для нормальної роботи 
організму в цілому і 
серця зокрема потрібні 
мінерали, такі, як 
фосфор, натрій, магній, 
калій, хлор, кальцій, 
сірка. Де ж їх шукати?

КАЛЬЦІЙ. Відповідає за 
здорові кістки і зуби, нервову 
провідність, скорочення м’язів, 
згортання крові, утворення 
енергії, імунітет. Особливо багаті 
на кальцій молочні продукти та 
зелені листкові овочі.

ХЛОР. Відповідає за підтрим-
ку рідинної та електролітичної 
рівноваги в організмі, виро-
блення травних соків. Найбіль-
ше хлору у столовій солі.

МАГНІЙ. Відповідає за усі 
важливі біологічні процеси, 
метаболізм глюкози, синтез 
нуклеїнових кислот і білка, 
утворення клітинної енергії. 
Міститься у рибі, м’ясі, зелених 
овочах, молочних продуктах.

ФОСФОР. Сприяє зміцненню 
кісток, відповідає за усі функ-
ції клітин, клітинні мембрани. 
Міститься у молочних продук-
тах, рибі, м’ясі, овочах, птиці, 
яйцях.

КАЛІЙ. Відповідає за біль-
шість важливих фізіологічних 
процесів, скорочення м’язів, 
синтез нуклеїнових кислот і 
білка, утворення енергії. У ве-
ликій кількості міститься в ово-
чах та фруктах.

НАТРІЙ. Регулює осмотичну 
рівновагу в організмі. Містить-
ся у столовій солі, доданій у їжу.

g Згодиться
Харчуємось за правилами

Раціональне харчування є основним 
чинником здоров’я і довголіття. Від того, як, 
у якій кількості і яку їжу вживає людина, за-
лежить її фізичний стан. Режим харчування 
базується на чотирьох принципах: регуляр-
ність, дробність, максимальне дотримання 
раціонального харчування, правильний 
розподіл кількості їжі протягом дня.

Найправильнішим вважається 4-ра-

зове харчування: ситний сніданок до 
роботи, легкий другий сніданок у перерві 
між роботою, щільний обід, порівняно 
легка вечеря.Час сніданку, обіду і вече-
рі може змінюватися в досить широких 
межах. Однак важливо, щоб проміжки 
між прийомами їжі були не менше 4-5 
годин, а останній прийом їжі повинен 
бути не пізніше, ніж за 2-3 години до сну.

g Український женьшень

Всіма знаний бурячок рятує від болячок
«У здоровому тілі – здоровий дух!» – каже 
народна мудрість. Отож, щоб радіти за-
втрашньому дню, вже сьогодні потрібно 
закладати підвалини міцного здоров’я. А од-
ним із найпростіших засобів для зміцнення 
організму є всім відомий червоний буряк.

Однією із найцінніших 
властивостей цього овочу 
є велика кількість пектино-
вих речовин, що захища-
ють організм людини від 
руйнівної дії радіоактивних 
елементів і важких металів. 
Пектини не дають розви-
ватися в кишечнику шкід-
ливим мікроорганізмам, 
беруть участь у виведенні 
холестерину.

Буряковий сік багатий на 
йод, марганець, мідь, цинк. 
Останні три елементи та-
кож впливають на проце-
си кровотворення й обмін 

речовин, на функції стате-
вих залоз. Цинк підтримує 
дію інсуліну, підвищує гос-
троту зору, його активно 
потребує організм у разі 
інфаркту міокарда. Калій, 
що міститься у буряку, ко-

рисний при лікуванні гі-
пертонічної хвороби, захво-
рювань серцево-судинної 
системи, атеросклерозу.

Червоні пігменти соку 
зміцнюють капіляри, роз-
слабляють судини при спаз-
мах, знижують кров’яний 
тиск (для отримання черво-
ного соку найкраще вико-
ристовувати червоні сорти, 
без білих прожилок).

Сік буряка багатий азот-
ними сполуками, передусім 
білками. Небагато овочів 
можуть порівнятися із бу-
ряком за вмістом амінокис-
лот. З бетаїну (азотної спо-
луки) в організмі людини 
утворюється холін. Він про-
тидіє ожирінню печінки і 
має протисклеротичну дію. 
А похідна від холіну речо-
вина – ацетилхолін – неза-
мінна для нормальної робо-
ти нервової системи.

Ще наші предки хворим 
на ангіну рекомендували 
до склянки щойно вичав-
леного бурякового соку до-
дати 1 ст. ложку яблучного 
оцту. Полоскати горло 5-6 
разів на день; можна ков-
тати по одному ковтку під 
час полоскання. Таке ліку-
вання ефективне й зовсім 
безпечне.

У разі застуди 
приготуйте такий 
смачний та цілющий 
напій: 100 г соку червоно-
го буряка і столову лож-
ку меду добре змішайте і 
пийте по 2-3 ст. ложки дві-
чі на день. Таким розчином 
можна закапувати ніс під 
час нежитю: по 5 крапель 
у кожну ніздрю 5 разів на 
день протягом 3-5 днів.

При гіпертонії (підви-
щеному артеріальному 
тиску) вживайте сік сирого 
буряка, витриманий у хо-
лодильнику 2 години: по 1/ 3 
склянки за півгодини до їди.

Дуже корисний червоний 
буряк хворим на цукровий 
діабет. Свіжий сік цього 
овочу пийте регулярно по 
чверті склянки 4 рази на 
день.

Червоним буряком також 
лікують жовчнокам’яну 
хворобу. Приготувати ліки 
нескладно. Кілька корене-
плодів буряка почистити, 
нарізати і варити до загус-
тіння відвару. Вживати по 
1/4-3/4 склянки тричі на 
день протягом тривалого 
часу (можливе повне оду-
жання).

При гіпертонії, спазмах 
судин, а також як легкий 

послаблюючий і заспокій-
ливий засіб рекомендують 
пити сік буряка у суміші із 
соком жу равлини (2:1) або 
з медом (1:1). При закрепах 
буряковий сік пити потріб-
но обов’язково натщесер-
це.

При ранах і наривах до-
бре змочувати буряковим 
соком лляну серветку і ро-
бити на хворе місце при-
мочки. Сік буряка справляє 
чудову протизапальну і за-
гоюючу дію.

Для поліпшення пам’яті 
сік буряка змішайте із со-
ком яблук у пропорції 1:1 і 
випивайте склянку суміші 
за півгодини до сну щодня – 
і ваша пам’ять «збереже мо-
лодість» до самої старості!

Важливо й те, що свої ці-
лющі властивості корене-
плоди буряка зберігають і 
після тривалого зберігання. 
Тому сирий буряковий сік 
незамінний для здоров’я 
весь рік. Він і захистить, і 
допоможе позбутися бага-
тьох хвороб.

g А ви знали?

У народі буряк ще на-
зивають українським 
женьшенем. І досить 
влучно. Адже буряк 
містить силу-силенну 
вітамінів та мікро-
елементів. Він чудово 
нейтралізує кислот-
ність шлункового соку, 
заспокоює нерви, знижує 
кров’яний тиск.

Перед тим, як скористатись будь-яким рецептом, 
обов’язково порадьтеся з лікарем!

g Напохваті

Ліки із солі? Є їх доволі!
В організмі людини сіль відіграє коло-
сальну роль, її дефіцит призводить до 
збоїв у роботі багатьох органів і систем. 
А ще сіль слугує лікарем від багатьох 
недуг.

При дизентерії готують га-
рячу (наскільки це можливо) си-
дячу ванну, розчинивши 150 г 
солі у 6 літрах води. Таку ванну 
слід приймати протягом декіль-
кох днів перед сном.
При атонії кишечнику і по-

стійних закрепах потрібно вве-
чері, замість проносного, не ра-
ніше, аніж через дві години після 
вечері, поставити клізму. Вранці 
натщесерце випити склянку хо-
лодної (але не крижаної) води 
із дрібкою солі. Сніданок через 
годину. Коли цю процедуру ви-
конувати якийсь час регулярно, 
поступово кишечник починає 
працювати сам, клізми доводить-
ся ставити рідше, а згодом це ро-
бити взагалі не буде потреби.
При загальній застуді слід у 

лазні натерти тіло сумішшю солі 
із медом.
При раптовій легеневій 

кровотечі до приходу лікаря і 
госпіталізації хворого розчини-
ти 1 ст. ложку солі у 0,5 скл. води 
і приймати по 1 ст. ложці цього 
розчину кожні 10 хв. до припи-
нення кровотечі.
При проносі та болях у жи-

воті також нагрівають на сково-
роді 1-1,5 кг солі і насипають її в 
полотняну торбинку, яку кладуть 
на живіт хворого.
При болях у руках і ногах, 

вивихах і розтягненні зв’язок 

приймають со-
лону гарячу ванну перед сном. 
Набирають половину ванни води 
і додають туди 400 г солі. Якщо 
серце здорове, тривалість ванни 
може бути до 30-40 хв. Зазвичай 
біль минає після трьох ванн, при-
йнятих через день.
При ревматизмі або ломоті 

в кістках натирають хворі місця 
сіллю, розчиненою у меді або го-
рілці.
При нудоті, що з’являється 

вранці (часто її причиною можуть 
бути глисти або солітер), прийма-
ють склянку води із розчиненою у 
ній 1 ч. ложкою солі.
Як проносний засіб прийма-

ють розчин 1 ч. ложки солі на 2/3 
склянки теплої води, до якої дода-
ють 1/ 3 склянки молока. Цю суміш 
потрібно випивати вранці натще-
серце. Коли немає результату, через 
дві години прийом слід повторити.
При аденоїдах прийма-

ють солоні ванни, всередину – 
риб’ячий жир, ніс і горло пропо-
ліскують солоною водою.
На забите місце приклада-

ють компреси із солі з оцтом. Такі 
ж компреси помічні при головних 
болях у дітей та у дорослих.
При золотусі й рахіті дітей 

купають у солоній ванні: на кож-
не відро води 400 г солі. Ванни 
приймають 2-3 рази на тиждень, 
тривалість ванни – 15 хв.

Реклама
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Без хвороб

g Пріоритети

У рамках проекту
«Популярна економіка:
моніторинг реформ»
Ще в 2011 році у Кривому Розі, котрий вхо-
дить до одного з чотирьох пілотних регіонів 
України, розпочалася реалізація масштабної 
програми реформування медичної галузі. І на 
перших її етапах реформування є, безперечно, 
розвиток сімейної медицини.

Із системним впровадженням сімейної медицини Україна значно 
запізнилася у порівнянні з країнами Центральної та Східної Євро-
пи (та навіть деякими країнами колишнього Союзу), що розпочали 
реформування в 1990 та 2000 роках. Завдання та обраний шлях ре-
формування в Україні подібні до інших країн регіону, що дає змогу 
розглядати їхній 15-20-річний досвід, результати й типові проблеми 
у проведенні реформ. Перший рік модернізації медицини в пілот-
них регіонах України, зокрема в Кривому Розі, також видався не-
простим. І учасники цього процесу добре усвідомили складнощі, 
пріоритети й складові успіху реформування.

Нещодавно в рамках проекту «Популярна економіка: моніторинг 
реформ» у Дніпропетровську була проведена публічна дискусія за 
темою «Складнощі реформування та умови успішного створення 
первинної ланки медичної допомоги». Цей проект, до речі, здійсню-
ється Центром соціально-економічних досліджень CASE Україна за 
підтримки Інституту відкритого суспільства, Комітету з економічних 
реформ при Президентові України та медіапідтримки «Дев’ятого 
каналу».

Метою цього круглого столу, в якому взяли участь і криворізькі 
медики, є збір відгуків, напрацювання, рекомендації учасників 
процесу реалізації реформ на Дніпропетровщині. Зокрема, обго-
ворювались такі питання: уроки створення й налагодження роботи 
сімейної медицини в країнах Центральної та Східної Європи, про-
блеми реформування і фактори успіху, роль громадськості в про-
цесі здійснення модернізації системи охорони здоров’я та інші.

Як і на початку впровадження реформи, ще нагальними зали-
шаються завдання щодо забезпечення медичної галузі необхідною 
кількістю лікарів загальної практики – сімейної медицини, їх орга-
нізація роботи та заохочення до кращої якості медобслуговування 
пацієнтів.

g Компетентно

«Навіщо нам потрібна
сімейна медицина...»

– Зараз багато говорять, інформують у ЗМІ про модернізацію 
охорони здоров’я на Дніпропетровщині й у нашому місті зокрема. 
Наголошується, що вирішити проблеми медицини збільшенням 
лише фінансування без зміни самої системи – неможливо. І осо-
блива роль у цій реформі, як зазначається, повинна належати 
сімейній медицині, точніше – сімейному лікарю.

Але мені, пересічному громадянину, ніхто толком не може 
пояснити одне: а навіщо взагалі нам потрібна та сімейна меди-
цина? У чому практичні її переваги над поліклінічним обслугову-
ванням чи відвідуванням дільничного лікаря? Хотілося б почути 
ґрунтовну й конкретну відповідь кваліфікованого фахівця або 
навіть медичного керівника нашого міста. Я, до речі, не проти 
всього нового, якщо воно лише на благо людей.

Із повагою Юрій КАРДАШ, передплатник «ЧГ».

– Головною метою ре-
формування системи охо-
рони здоров’я є збільшен-
ня ролі первинної ланки в 
наданні медичної допомо-
ги, – пояснює начальник 
міського управління охо-
рони здоров’я Олександр 
Світловський. – Первинна 
меддопомога – це базова 
допомога з профілактики, 
діагностики та лікування, 
що надається на засадах 
рівності й доступності. Сі-
мейна медицина є різно-
видом первинної медичної 
допомоги, і сімейний лікар 
надає її як дорослим, так і 
дітям. Вона може мати на-
ступні базові спеціалізова-

ні послуги: офтальмологію, 
отоларингологію, ведення 
здорової вагітності, слідку-
вання за хронічними хво-
рими, профілактичні за-
ходи надання невідкладної 
допомоги тощо. Сімейний 
лікар – це, по суті, перший 
контакт, спілкування паці-
єнта при появі в нього по-
треби звернутися за медич-
ною допомогою.

Сімейні лікарі тривалий 
час взаємодіють зі своїми 
пацієнтами, надають все-
бічну допомогу всій роди-
ні та краще обізнані щодо 
стану їх здоров’я, на від-
міну від разової допомоги 
спеціалізованих лікарів. 

Якісна первинна медицина 
зменшує потребу в госпіта-
лізації пацієнтів, у наданні 
спеціалізованої допомоги, 
у викликах «швидкої», а 
також знижує кількість не-
обґрунтованих або зайвих 
медичних втручань (курси 
ліків, хірургічні операції 
тощо). Сімейна медици-
на дозволяє ефективніше 
наглядати за пацієнтами 
з хронічними хворобами 
й зосереджувати зусилля 
на профілактиці. Зосеред-

женість надання медичної 
допомоги на спеціалізова-
ному рівні (а це звернен-
ня дорослого населення 
безпосередньо до вузьких 
спеціалістів, оминаючи 
лікаря загальної практи-
ки – сімейної медицини) 
призводить до тривалішо-
го «блукання» пацієнтів 
між лікарями. А також до 
великої кількості необ-
ґрунтованих звернень і на-
вантаження на вузькопро-
фільних лікарів. Водночас, 
відповідальність за ліку-
вання фактично деперсо-
ніфікована: немає чіткого 
розподілу відповідальності 
за кінцевий результат ліку-
вання. Ніхто не слідкує за 
перебігом негострих хро-
нічних хвороб, пацієнтам 
не пропонуються профі-
лактичні заходи.

Отож, лікарі загальної 
практики – сімейної меди-
цини мають взяти відпові-
дальність за діагностику та 
лікування нескладних хво-
роб серед дітей та дорослих, 
за профілактику, наглядати 
за хронічно хворими.

g Роздуми з приводу

Щоб грип до вас не прилип...
Здається, ми знаємо про грип усе. А на ділі 
виходить, що він до певної міри невідомий. 
Адже зазвичай через рік-два з’являються 
нові штами вірусу. Помиляється той, хто 
вважає, що фізично здорова людина з силь-
ним імунітетом на грип не захворіє. Бо це 
хвороба інфекційна і їй байдуже, сильний ти 
фізично чи слабкий. Інша річ, що імунітет до-
поможе швидше одужати.

Ослаблені люди частіше 
хворіють, тяжче й довше. 
Не такий грип страшний, 
як його ускладнення. Цю 
хворобу треба перележати, 
бо інакше є ризик отрима-
ти ускладнення. Найчасті-
ше грип вражає дихальну 
систему. Пневмонії посіда-
ють (і це підтверджено ме-
диками на практиці) перше 
місце серед інших усклад-
нень. Коли в когось болить 
у грудній клітці, якщо тем-
пература, попри лікування, 
не спадає, якщо кашель з 
мокротою – насторожіть-
ся! Грип також вражає лор-
органи, серцево-судинну 
систему, шлунково-кишко-
вий тракт, нервову систему. 
І в кожному випадку – ви-
кликайте свого сімейного 
лікаря.

Частіше пийте
рідину...

Чимало хто вважає, що, 
захворівши, сам може собі 
дати раду. І починає не-
контрольовано ковтати ан-
тибіотики. А от цього ро-
бити не можна. Будь-який 
лікар пояснить: по-перше, 
антибіотики – бісептол та 

інші антибактері-
альні препарати –
безсилі проти віру-
су грипу. По-друге, 
вони пригнічують 
не тільки мікробні 
клітини, але й «захисні» 
клітини імунної системи. 
І по-третє, ці ліки можуть 
знадобитися пізніше у ви-
падку ускладнень, а трива-
лість їх вживання обмеже-
на. Не зовсім правильна й 
думка, що найкращий за-
сіб проти грипу – аспірин: 
він на вірус не впливає. А 
от вітамін С дійсно корис-
ний – він підвищує захисні 
сили організму. Так само 
чай та інші гарячі напої: 
чим більше рідини ви п’єте, 
тим швидше виводяться 
з організму речовини, які 
спричиняють інтоксика-
цію. Почуваючись дуже по-
гано, не займайтесь самолі-
куванням. Адже від нього 
до складних наслідків – ма-
ленький крок.

Недуга й алкоголь
Немало в нас, і це не се-

крет, прихильників нетра-
диційних методів боротьби 
з вірусом – чарки горілки 

та обливання холодною во-
дою. Мій знайомий лікар із 
величезним стажем якось 
влучно сказав: «П’ятдесят 
грамів спиртного – це ліки, 
а коли вже більше – отру-
та». Точно, немов в аптеці. 
Бо чимала доза алкоголю 
ослаблює імунну систему. 
А гостра стадія грипу – аж 
ніяк не слушний час для за-
гартовування за допомогою 
холодних обливань. Можна 
наробити собі лиха!

Чи треба боятися
температури?

Як відомо, найсприятли-
віша для розмноження ві-
русів температура – 36,6-37 

градусів. І коли під час хво-
роби вона підвищується, 
причому різко, – це озна-
чає, що організм активізує 
свої захисні засоби, власні 
сили та систему – кількість 
захисних білків, які спро-
можні зупинити інфекцію, 
зростає. Коли стовпчик 
термометра показує 38-
38,5 градуса і хворий це 
переносить відносно легко, 
то краще заходів не вжива-
ти. Але коли температура 
«повзе» вгору й почина-
ються судоми, блювання, 
то температуру слід збива-
ти. І, звичайно, викликати 
сімейного лікаря. А до його 
візиту можна полегшити 

стан хворого, обтира-
ючи його тіло холод-
ною водою з оцтом. 
Це підвищить випа-
ровування вологи з 
поверхні тіла й полег-
шить гарячку. Це, між 
іншим, перевірено на 
власному досвіді.

Сторінку підготував Віталій ТКАЧУК. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

Доречний народний рецепт
Пам’ятається, ще взимку минулого року до нашої редакції надій-

шов лист із селища Юр’ївка, що на Дніпропетровщині, від народ-
ної цілительки Ганни Федорівни Гавриленко. Вона написала, що на 
кожну раду може дати пораду. І, зокрема, коли в когось застудилось 
горло в морозну, як зараз, погоду. А грип, ця клята болячка, як відо-
мо, одразу бере за горло. Та ось її рецепт: як тільки почне дерти в 
горлі, налийте в блюдечко або чашку аптечні ліки «Корвалол» (це 
серцеві краплі), візьміть дві чи три пір’їнки з хвоста рябого півня, 
помийте, попарте гарненько їх і висушіть. Потім пір’ячко вмочуйте 
у краплі і гарненько, скільки дістанете, мажте ним у горлі, щоб глан-
ди добре помазати. Процедура, знаєте, не дуже приємна, та терпіти 
можна. Через годину-другу запалення в горлі стихне. Якщо за один 
раз пройде, то добре. Ганна Федорівна лікує так свого дідуся. Щоб 
при кашлі швидше виходила мокрота, треба більше їсти часнику. 
Кашель одразу після грипу не можна зовсім заглушити, бо має ви-
йти гній, який засів у бронхах. Його треба викашляти…

Що робити, аби не захворіти?
Давно доведено: найкращий засіб від грипу – щеплення. Та з мо-

менту вакцинації до початку розвитку імунної відповіді повинно ми-
нути 10-12 днів. Тому ніхто не гарантує, що в цей проміжок часу ви 
не «підхопили» вірус грипу. Коли хтось скаже, що вакцина – дороге 
задоволення (вона нині обходиться не більше 80 гривень), то повірте: 
у разі захворювання ви витратите набагато більше коштів, щоб по-
вернути собі здоров’я. Щеплення цілком безпечне, його можна роби-
ти навіть мамам, які годують немовлят, та малечі, починаючи з 6 мі-
сяців. Особливо вакцинація потрібна дітям 
до 7 років, оскільки до цього віку імунна 
система тільки формується. А також тим, 
кому вже за 50, бо саме в цьому віці захис-
ні сили організму слабшають.

А взагалі, рецепти профілактики грипу 
дуже прості: частіше мийте взимку руки, 
більше пийте рідини, гуляйте на свіжому повітрі, провітрюйте при-
міщення, але не переохолоджуйтесь, добре харчуйтесь, вживайте 
побільше вітамінів, цибулі, часнику. І відмовтесь узимку від різних 
дієт для схуднення. Особливо це стосується прекрасної статі.

Як вберегтись, коли в родині хворий?
Коли таке трапляється, то не хочеться наслідувати приклад свого 

домочадця. Як уникнути неприємностей? Елементарно! Помешкан-
ня слід провітрювати кілька разів на день, здоровим обов’язково 
захищатися марлевими пов’язками. Часник, цибуля, лимон і віта-
міни, які можна придбати в будь-якій аптеці, теж допоможуть. Коли 
ж захворіла в сім’ї дитина, то треба її розмістити в окремій кімнаті, 
якщо є можливість – обробити приміщення кварцовою лампою. 
Мама, якщо в неї є немовля, повинна під час годування зодягати 
пов’язку не менш як із 4-х шарів марлі, котру варто міняти перед 
кожним годуванням. А краще всім нам не хворіти, а вміти уникати 
респіраторних хвороб та грипу. Щодня зміцнюйте свій імунітет, аби 
грип до вас не прилип...

Олександр
Світловський.

клітини, але й «захисні» та обливання холодною во-
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«Хоббіт:  
Неспо дівана  

подорож»
Пригоди,  

фантастика.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Олімп», 

«Одеса-кіно».

Виставка 
пластичної 
мініатюри

Василя  
Новікова.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

Персональна 
виставка

заслуженого 
художника 

України  
Л. Давиденка.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

«Новосвітська 
симфонія»
Персональна  

виставка худож-
ніх робіт члена 
Національної 
спілки худож-

ників  
України 

В’ячеслава 
Странніка. 

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

«Новорічний 
вернісаж»

Тематична ви-
ставка (сувеніри, 
картини, папе-
ропластика) ви-
хованців станції 
юних техніків 
Тернівського, 

Довгинцівського 
районів, ЦДЮТ 
«Терноцвіт».

Філія КЗК «Міський 
історико-краєзнав-

чий музей» (сел. 
Веселі Терни) –

20 січня, 
10.00-17.00. 

Тел.: 35-13-66.

«Скарби 
курганів 

Криворіжжя»
Виставка нових 
над ходжень з 

архео логії 2008-
2011 років.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00. 

Тел.: 90-27-56.

Виставка 
фоторобіт

Наума Страшуна.
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00. 

Тел. 90-37-59.

g Вистави

«Прекрасная 
Елена»

Оперета в 2-х діях.

Криворізький 
академічний театр 
драми та музичної 
комедії ім. Тараса 

Шевченка.  
19 січня о 17.00.
Тел.: 410-33-00.

«Тараканище»
Балет-казка  
для дітей. 

Криворізький 
академічний театр 
драми та музичної 
комедії ім. Тараса 

Шевченка.  
20 січня об 11.00.

g Виставки

g Кіно

g Спорт

«Обережно, 
предки в хаті» 

Комедія.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

Виставка
робіт образотвор-
чого мистецтва 
криворізьких 
художників – 
членів  Націо-
нальної спілки 

художників 
України з нагоди 

20-ї річниці  
Криворізької ор-
ганізації НСХУ.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Живих тропіч-
них метеликів
Представлені мете-

лики Південно- 
східної Азії та Пів-
денної Америки.

З 20 грудня по 20 січ-
ня,  з 10.00 до 21.00,  

ТРЦ «Терра»,  
5-й Зарічний, 11к.

«Курочка 
Ряба»

Лялькова вистава 
для дітей.

20 січня  
об 11.00 та о 12.30, 

Криворізький місь-
кий театр ляльок.

Виставка 
вишивки

Галини 
Шуляківської.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

«Попелюшка»
Лялькова вистава  

для дітей.
19 січня  

об 11.00 та о 12.30, 
Криворізький місь-
кий театр ляльок. 

Тел.: 26-61-45.

«Життя Пі» 
3D

Драма, пригоди.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Олімп», 

«Одеса-кіно».

«Джанго 
звільнений»
Драма, пригоди.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно».

«Мама»
Жахи.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно».

«Movie 43»  

Комедія.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Олімп», 
«Одеса-кіно».

«Три богатирі 
на дальніх 

берегах» 3D
   Мультфільм, 

пригоди.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Олімп», 

«Одеса-кіно».

g Виставка

ТЕЛЕФОНИ:  «ОЛІМП» –  440-07-77, «МУЛЬТИПЛЕКС» –  493-83-63, 493-84-74,  «ОДЕСА-КІНО» – 493-09-09.

«НичегоСебе 
Квартирка!»

Вистава. 
Криворізький 

академічний театр 
драми та музичної 
комедії ім. Тараса 

Шевченка.  
20 січня о 17.00.

«Люкс для 
іноземців»

Вистава. 
Криворізький акаде-
мічний театр драми 
та музичної комедії 

ім. Тараса Шевченка.  
22 січня о 19.00.
Тел.: 410-33-00,  
098-7830153.

g Цирк

«Снігова 
королева»

Музична казка.
19 січня о 12.00, 
КП «Криворізь-

кий академічний 
міський театр му-

зично -пластичних 
мистецтв «Академія 

руху».
Тел.: 440-19-77.

g Жива лекція

«10 кроків  
до екожиття»

Жива лекція Сабліна 
Романа (Санкт-Петербург-
Москва), консультанта і 
тренера по екологічному 

способу життя, керуючого 
партнера Бюро екорішень 

GreenUp

23 січня о 18.00. «ШELTER+», 
вул. Армавірська, 28.  

Тел.: 097-7766340.

«Джек  
Річер» 

Драма, екшн.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Олімп», 
«Одеса-кіно».

Афіша

«Зірка 
Амазонки»

Ведучі майстри 
світового цирку
Клоунський дует 
«Crazy family»
Дівчата-джигіти 
на конях
Велика група  
дресированих тварин

Циркова програма 
для дітей  

та дорослих.
ДП «Криворізький 
державний цирк». 

Тел.: 92-88-68.
З 26 січня  

по 24 лютого.

Боротьба 
дзюдо

Чемпіонат міста 
серед юнаків та 

дівчат 1997 – 1998 
років народження.

20 січня о 10.00,
ПС «Молодість»,  

ДП «Спорт-майстер» 
ПАТ «ЦГЗК».

Відкриття  
ІV туру зимово-

го турніру 
з футболу серед 

спортивних клубів 
і колективів фізич-
ної культури, при-
свяченого пам’яті 

А.Саковича.
19 січня о 9.00,
СК «Металург»  

ДЮСШ №1.

Чемпіонат 
України  

з баскетболу
серед команд 

Суперліги «Крив-
басбаскет» 

(Кривий Ріг) – 
«Ферро-ЗНТУ» 
(Запоріжжя).

18 січня о 19.00,  
спортивний зал 

ДВНЗ «КНУ».

Чемпіонат міста 
з плавання 

Відкриття зимового 
чемпіонату.

18 січня о 10.00, 
ДЮСШ №1.
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Куплю

Продаю

Загублене

Різне

Реклама. Оголошення

Виконком Криворізької міської ради оголошує конкурс на заміщення  
вакантної посади:

• У ВІДДІЛІ ПРЕСИ ТА ІНФОРМАЦІЇ АПАРАТУ МІСЬКОЇ 
РАДИ І ВИКОНКОМУ: 

спеціаліста І категорії.
Вимоги до претендентів: громадянство України, повна вища освіта відповід

ного професійного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем магістра 
чи спеціаліста, без вимог до стажу роботи, вільне володіння державною мовою, 
знання основних програм роботи на комп’ютері.

Заяви до конкурсної комісії приймаються протягом 30 днів з дня опублікуван
ня оголошення за адресою:  50101,  м. Кривий Ріг,  пл. Радянська, 1,    кімн. 226.

За додатковою інформацією щодо основних функціональних обов’язків, розміру та 
умов оплати праці звертатися за телефонами: 746628 (кадрова служба виконкому 
міської ради); 921303 (відділ преси та інформації апарату міської ради і виконкому).

Управління Пенсійного фонду України в Довгинцівському районі 
м. Кривого Рогу інформує
Зміни у законодавстві щодо строків сплати єдиного 
соціального  внеску та строків надання звітності

Фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування – строк сплати  
ЕСВ    та строк надання звіту  до  10 лютого  2013 року .

Фізичні особи-підприємці на спрощеній системі оподаткування – строк сплати  
ЕСВ до   20  січня  2013 року,  строк надання звіту – до 10 лютого 2013 року.

Особи, які забезпечують себе роботою самостійно (адвокати, нотаріуси 
тощо), – строк сплати  ЕСВ та строк надання звіту до 1 травня 2013 року.

Шановні мешканці Жовтневого  району!
З метою врахування  думки громадськості, прийняття  об’єктивного  та вива

женого  рішення  в Жовтневому  районі проводиться  обговорення проекту рі
шення міської ради «Про заходи щодо  виконання  Закону України «Про  засади 
державної мовної  політики»  на  території міста  Кривого  Рогу».

З графіком проведення заходів можна  ознайомитися  на  офіційному  сайті 
виконкому  Жовтневої   районної  у  місті ради.

g  Публічні слухання
Відповідно до розпорядження міського голови «Про проведення публічних 

слухань» 21.01.2013 о 16.00 у центрі консультаційних, узгоджувальних, до
звільних процедур «Діалог» (пл. Радянська, 1) відбудуться публічні слухання з 
повторного відстеження результативності дії регуляторного акта  рішення ви
конкому міської ради від 27.12.2011 № 435 «Про встановлення тарифів на послу
ги з утримання будинків та прибудинкової території для власників (орендарів) 
нежитлових приміщень в житлових будинках (гуртожитках) у м.Кривому Розі».

Матеріали публічних слухань (вищевказане рішення)  оприлюднено в міській 
комунальній газеті «Червоний гірник» від 28.12.2011  та на офіційній сторінці ви
конкому міськради в мережі Інтернет (www.kryvyirih.dp.ua).

Крім того, зі змістом діючого рішення можна ознайомитися в управлінні бла
гоустрою та житлової політики виконкому міськради (кабінет № 550, контактний 
телефон 4400238, відповідальний Катриченко О.В.)

    Запрошуємо громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднання, наукові 
установи та консультативнодорадчі органи відповідно до процедури здійснен
ня державної регуляторної політики взяти участь в обговоренні діючого рішення 
виконкому міської ради. 

Управління благоустрою та житлової політики виконкому міськради.

Це комедійна історія про дві подружні пари, що опиняються в 
одному готельному номері і пробують розібратися в собі та своїх 

стосунках. Дивовижні комічні хитросплетіння приведуть героїв та 
глядачів до давно відомої істини: справді цінним у цьому житті є 

кохання і родина.
Телефони для довідок: 410-33-00, 098-7830153.

g  Анонс

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 зберігання 
до установки.
Трампарк,  
торговий центр, 1 поверх,  
вул. Каховська, 116, 
Тел. 401-16-27, 067-9806960, 098-2197663.

САЛОН-ВИСТАВКА
«ГРАНІТ+»
вироби

Знижки!

№ 17. 2-комн. свою квартиру на 1 
участке: 4/5, газ. колонка, во дворе 
погреб, сан. узел совмещен. Тел. 097-
8238860, 097-9020147.

№ 1715. 1-комн. квартиру в Ц.-
Городском р-не (Гданцевка), тел., газ, 
вода. Тел. 067-3680966.

№ 30. Маршрутку. Тел. 067-7215757.
№ 35. Зеленый лук-перо, с доставкой 

от 5 кг. Тел. 050-4522502, 401-04-17.
№ 36. Помещение общ. пл. 69 кв.м 

под магазин, офис и др. в центре Соц-
города, выведенное с жилого фонда. 
Тел. 050-3213250, 401-04-17.

№ 42. Очень дорого! Цена дого-
ворная. Старинные награды, зна-
ки, документы на них. Кинокаме-
ру «Красногорск-3», объективы, 
фотоаппараты, монеты, иконы, 
фарфоровые статуэтки, картины, 
часы, статуэтки, военную форму 
до 1960 г., знамена, столовое се-
ребро, корал. бусы, старин. книги, 
мебель, люстры, бивни мамонта, 
моржа, кашалота (изделия), ТВ, 
радио до 1955 г. Нивелир, теодо-
лит. Тел. 401-17-42, 063-7670807, 066-
1761807, 097-0422903.

№ 43. Фотоаппараты: «Нарцисс» – 
500 грн., «Горизонт» – 350 грн., «Ле-
нинград» – 150 грн., «Спорт» – 3000 
грн., «Спутник» – 200 грн., «Геоде-
зия» – 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 «Ал-
маз» – 200 грн. ОБЪЕКТИВЫ: «Зоди-
ак» – 400 грн.,  «Руссар» – 250 грн., 
«Калейнар-3» – 300 грн., «Вега-28» 
– 300 грн., «Гелиос-40» – 300 грн., 
«Юпитер» (3, 9, 11, 12) от 150 до 
650 грн., «Карл Цейс», «Пентакон», 
«Пан Колор», «Волна» и «Мир» – 350 
грн. и др. Тел. 401-17-42, 063-7670807, 
066-1761807, 097-0422903.

№ 44. Очень дорого! Ордена, 
медали, нагрудные знаки «По-
четный...», «Заслуженный...», «От-
личный…», «Отличник...», «Удар-
ный...», «Ударник...». Награды 
царской России. Удостоверения к 
медалям, знакам, грамоты и бла-
годарности. Иконы, монеты, стату-
этки, столовое серебро, картины, 
портсигары, самовары  и мн. др. 
Тел. 408-16-68, 067-5641655.

№ 1. ВАЗ у будь-якому стані, ДЕУ, іно-
марку, «Славуту», «Таврію», мікроавто-
бус. Дорого. Тел. 50-22-74, 067-9209037.

№ 34. Мед. Тел. 067-9210634, 067-
9243057, 066-8271468.

№ 56. Приставку «Sony PS2» рабочую. 
Тел. 098-8758372.

№ 51. Посвідчення дитини з бага-
тодітної сім’ї № АЕ 013292, видане 29 
листопада 2010 р. виконкомом Довгин-
цівської районної в місті ради на ім’я 
Очківського Якова Юрійовича, 1995 
р.н., вважати недійсним.

№ 52. Посвідчення дитини з бага-
тодітної сім’ї № АЕ 013294, видане 29 
листопада 2010 р. виконкомом Довгин-
цівської районної в місті ради на ім’я 
Очківського Семена Юрійовича, 1998 
р.н., вважати недійсним.

№ 53. Паспорт АМ 854888, виданий 
Орджонікідзівським МВ УМВСУ у Дні-
пропетровській обл. 27.05.2002 р. на 
ім’я Бронської Катерини Олександрів-
ни, вважати недійсним.

• ПОБУТОВА ТЕХНІКА
№ 11. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 

Гума. Будинок «Ремпобуттехніка», пр. 
Миру, 29-В, 8. Тел. 74-52-59, 401-50-38, 
067-5993757. Професіоналізм.

№ 10. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ 
ВДОМА. Гарантія. Тел. 95-66-68, 067-
3165901, 050-5614766. Ремонт праль-
них машин. Тел. 440-38-10, 401-57-12. 
Майстерня – вул. Кремлівська, 28.

№ 12. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 
Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 401-02-

85, 097-7795606. Дешево.
№ 55. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ. 
ВЫЕЗД за ГОРОД. Тел. 410-03-73, 098-
5105170.

№ 2. Ремонт ТВ на дому. Тел. 401-82-
63, 067-3981097.

№ 4. Ремонт ТВ любых. Тел. 74-62-78, 
097-2824057, Кондратьевич.

№ 29. Профессиональный ремонт, 
обслуживание аудио-видеотехни-
ки, телевизоров, СВЧ, пылесосов, 
электроинструмента и прочей бытовой 
техники. Тел. 098-4320865, Владимир.

• ПАМ’ЯТНИКИ
№ 1502. Гранит (каталог – 

более 90 образцов), крошка, 
бетон; оградки, столики, ска-
мейки. Укладка плитки недо-
рого и качественно. Тел. 440-
50-39, 401-17-82, 098-1229633, 
ул. Телевизионная, 1-А.

№ 1360. ПАМЯТНИ-
КИ. Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 401-26-28. 
Выставочный зал (более 80 образцов). 
Профессиональное художественное 
оформление. Беспроцентная рас-
срочка. Срочные заказы от трех дней. 
Хранение бесплатно. Благоустрой-
ство места на кладбище. Пенсионерам 
скидки. Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 401-26-28, 
098-0421494.

№ 1465. Памятники. Пионер. Тел. 66-
10-77, 406-43-50.

№ 54. Памятники. Черный, красный 
гранит. Долгинцево. Тел. 499-09-49, 
067-5690949.

 • МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ

№ 1709. Металеві двері та грати за 
1 день. Тел. 401-15-07, 401-23-79, 098-
3871377.

№ 3. ОГРАДКИ, РЕШЕТКИ, ВОРО-
ТА, ДВЕРИ, ляды, ставни, козырьки, 
лестницы, перила, заборы; замена 
замков, утепление дверей. Тел. 401-
07-88, 401-35-20, 063-3367853, 097-
2336250.

№ 37. Предприятие изго-
тавливает: двери металли-
ческие, решетки оконные, 
ограждения из сетки 
( п р о с е я ч н о - в ы т я ж н о й , 
канилированной, свар-
ной), ворота въездные и 
гаражные, урны, беседки, 

предметы домашнего интерьера; реа-
лизует заготовку из фигурного метал-
лопроката и литья. Изделия из МДФ: 
арки, двери любого размера и цвета. 
Реализует поликарбонат синий. Тел. 92-
29-98, 401-04-17, 050-3213250.

 • МЕБЛІ

№ 49. Перевезу мебель и др. Услуги 
грузчиков. Недорого. Тел. 401-31-05, 
067-5671948.

№ 1665. ПЕРЕТЯЖКА и РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ! НАША ФИРМА 
МОЖЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ ВАМ ВЕСЬ 
СПЕКТР УСЛУГ, в КОТОРОМ НУЖДА-
ЕТСЯ МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ! РАБОТАЕМ 
по ГОРОДУ и БЛИЗЛЕЖАЩИМ СЕ-
ЛАМ! ВЫЗОВ и ДОСТАВКА по ГОРО-
ДУ БЕСПЛАТНО+СКИДКА КАЖДО-
МУ КЛИЕНТУ 20%. Тел. 097-3223562, 
401-39-01, Звоните, не пожалеете!

№ 25. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУС-
НОЙ МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! 
ШКАФЫ-КУПЕ; КУХНИ; ДЕТСКИЕ; 
ПРИХОЖИЕ и МНОГО ДРУГОЙ ИН-
ТЕРЕСНОЙ МЕБЕЛИ. КАЧЕСТВО ГА-
РАНТИРУЕМ! ЗВОНИТЕ, НЕ ПОЖА-
ЛЕЕТЕ! Тел. 096-8296577, 410-04-00.

№ 57. Ремонт на дому любой мебе-
ли: шкаф, комод, кровать. Перетяжка 
кресел, диванов, реставрация стульев. 
Сложный ремонт в цеху. Тел. 410-07-44, 
097-3853008.

• ІНШЕ

№ 5. ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ И 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ.  Тел. 097-3406107.

№ 7. Ремонт, установка бойлеров, ко-
лонок, счетчиков тепла, воды, эл. энер-
гии; замена труб; ремонт стиральных 
машин. Тел. 66-05-47, 098-4842663.

№ 6. РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА В 
ЧАСТНЫХ ДОМАХ. Тел. 096-1217344.

№ 18. Врезка замков, утепление, 
обшивка дверей, балконов, ло-
джий пластиком. Тел. 401-35-15, 098-
2413969, 65-98-52.

№ 38. РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ 
ВАНН без мусора на дому. Новые 
технологии. Договор, гарантия, каче-
ство! Тел. 404-91-04, 098-6585254.

№ 19. Спил деревьев. Порезка, 
вывоз, корчевка, обрезка кустов. Тел. 
097-0341978.

№ 31. Спил деревьев бензопилами (с 
автовышкой). Порезка, вывоз, корчев-
ка. Продаю дрова круглогодично. Тел. 
098-6929955.

№ 1655. АДВОКАТ: всі види пра-
вової допомоги. Звертатись: пр. К. 
Маркса, 52 («Мрія»), офіс 313. Тел. 401-
04-34, 097-0444425. Свід 2254.

№ 1699. Школа кроя и шитья. Сайт: 
www.liza.dp.ua

№ 50. Курси перукаря і кравця. Тел. 
096-6699770.

№ 24. Снимем квартиру. Тел. 410-
01-77, 097-4810162.

№ 25. Куплю гараж. Тел. 401-39-19, 
067-7659992.

№ 1717. Магазин «Медтехника», 
ул. Димитрова, 17/1, предлагает: 
тонометры, ингаляторы, слуховые 
аппараты, лампы кварцевые и соляные, 
ортопедию – средства реабилитации 
(матрацы, ходунки и др.). Товары для 
младенцев, бандажи и другие товары, 
необходимые для здоровья. Тел. 493-
04-72, 098-2556072.

№ 39. Предприятию требуется 
охранник. Тел. 097-75448963.

№ 45. До уваги підприємців! 
18.01.2013 об 11.00 у виконкомі місь-
кої ради (муніципальний центр послуг 
м. Кривого Рогу) відбудеться засідання 
міської галузевої ради підприємців з 
питань енергозбереження. Запрошу-
ються члени галузевої ради.

№ 46. До відома членів СТ ім. Карла 
Лібкнехта. Споживче товариство ім. 
Карла Лібкнехта Криворізької РСС про-
водить перереєстрацію членів (асоці-
йованих членів) СТ ім. Карла Лібкнехта 
станом на 31.12.12 р. Просимо взяти ак-
тивну участь у перереєстрації. При собі 
мати паспорт і членську книжку. Діль-
ниця № 1, с. Красіне, с. Златоустівка; с. 
Красіне, маг. № 2 – 5.02.2013. Дільниця 
№ 2, с. Новопілля, с. Надеждівка; с. Но-
вопілля, маг. № 27 – 1.02.2013, с. Надеж-
дівка, маг. № 30 – 1.02.2013. Дільниця 
№ 3, с. Веселе, с. Новий шлях, смт Ра-
душне; с. Веселе, маг. № 15 – 6.02.2013, 
с. Новий шлях, маг. № 20/а – 6.02.2013, 
смт Радушне – 6.02.2013. Дільниця № 4, 
об’єднання ринків; Соцмісто, бухгалте-
рія, об’єднання ринків – 8.02.2013. До-
відки за телефоном 098-2831916. Голо-
ва правління СТ Горільський М.М.

№ 1712. На постоянную работу 
требуются столяры-станочники, з/п 
высокая, своевременная. Трудоустрой-
ство. Тел. 401-50-17, 098-5042882.

№ 22. ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУД-
НИЧЕСТВУ КОММУНИКАБЕЛЬНЫХ, 
АКТИВНЫХ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ 
ЛЮДЕЙ. ПОСТОЯННАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ 
РАБОТА. ВАШИ СТАРАНИЯ БУДУТ ХО-
РОШО ОПЛАЧЕНЫ. Тел. 067-1552226.

№ 26. Требуется диспетчер. Тел. 097-
3052016.

№ 27. Приму на работу диспетчера. 
Тел. 066-7182005.

№ 28. Требуется помощник по подбо-
ру персонала. Работа в офисе, доход 
стабильный. Тел. 096-0841598.

№ 58. Есть вакансия для работы в 
офисе. Рассмотрим все варианты. До-
ход растущий. Тел. 067-2960263.

№ 33. Работа молодым активным 
пенсионерам. Функции диспетчера. 
Тел. 067-8539123.

№ 32. ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР-КОН-
СУЛЬТАНТ. Тел. 067-1169608.

№ 41. СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В ОФИ-
СЕ. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ В КОЛЛЕКТИВЕ ПРОФЕССИО-
НАЛОВ. 2000-2500. Тел. 067-5865108.

№ 47. Молодые безработные! Боль-
шой выбор вакансий в связи с расши-
рением. Работа организационного ха-
рактера. Тел. 067-5693287.

№ 48. Требуется консультант-диспет-
чер, пн – пт. Тел. 096-6153620.

Послугиg  Оголошення
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СТОМАТОЛОГИЯ

17.01.2013    18.01.2013

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.

17-18 січня

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

g Магнітні бурі

2:00 2 2
5:00 2 2
8:00 3 2

11:00 3 2
14:00 3 2
17:00 2 2
20:00 2 2
23:00 2 2

Калейдоскоп

g Гороскоп

Овен (21.03-20.04)
Вам доведеться повернутися до старих 

справ i проблем, навiть якщо не хочеться 
їх вирiшувати. Не варто брати на себе роль 
лiдера, будьте скромнiшими, не наламайте 
зопалу дров.

Телець (21.04-21.05)
Ваші участь i пiдтримка знадобляться 

друзям. На роботi тримайтеся колективу, не 
буде зайвою стороння допомога. Якщо у вас 
є цiкавi iдеї, втiлюйте їх у життя.

Близнюки (22.05-21.06)
На початку тижня доля порадує вас сюр

призами, можливi цiкавi знайомства i отри
мання корисної iнформацiї. Будьте на зв’язку 
в усiх варiантах. Вихiднi проведiть iз близь
кими.
Рак (22.06-23.07)

Якщо вам треба вирiшити дiловi питан
ня, оформити документи, поговорити з 
керiвництвом, це краще зробити на початку 
тижня. Вихiднi – чудовий час для сiмейних 
посиденьок.

Лев (24.07-23.08)
Не намагайтеся стрибнути вище голови, це 

не завжди потрiбно i рiдко цiнується. Тому не 
варто брати на себе додаткове навантажен
ня, виконувати чужу роботу. У вихiднi не за
сиджуйтеся вдома.

Діва (24.08-23.09)
Друга половина тижня буде вдалою. Саме 

час проявити себе, висловлювати i просува
ти власнi iдеї. І не стiльки важливий розмах 
вашої дiяльностi, скiльки особиста активна 
участь.

Терези (24.09-23.10)
На початку тижня чекайте змiн i нововве

день на роботi, яким ви не дуже радiтимете. 
Не залишайте «бiлих плям», максимально 
прояснiть ситуацiю.

Скорпіон (24.10-22.11)
Уже з понедiлка вас потягне на подвиги, 

переважно трудовi. Ви й самi здивуєтеся сво
їй працездатностi, вам i карти в руки – про
являйте творчий пiдхiд, пробуйте нове!

Стрілець (23.11-21.12)
У вас може з’явитися стiйке бажання втек

ти вiд проблем i вiд тих, хто, на вашу думку, 
створює їх. Але якщо такої можливостi не 
буде, пiдiйдiть до питання iнакше – змiнiть 
ставлення до того, що вiдбувається.
Козеріг (22.12-20.01)

Завдяки стабiльностi та впевненостi ви 
зможете запланувати справи i дати потрiбнi 
поради тим, хто їх потребує. Пiсля свят нако
пичилося багато паперової роботи, тож скон
центруйтеся.
Водолій (21.01-19.02) 

 Те, в чому ви були абсолютно впевненi, i 
люди, на яких ви могли покластися, зараз 
можуть пiдвести. Тому не розслабляйтеся 
i тримайте все пiд контролем. Спiлкування 
дасть потрiбну iнформацiю.
Риби (20.02-20.03)

Тиждень буде доволi напруженим. Мож
ливо, в чомусь доведеться наступити своїй 
пiснi на горло, пiти на поступки. В результатi 
це буде набагато вигiднiшим, нiж наполягати 
на своєму.

на 21 – 27 січня

станом на 16.01.2013 р. 
(грн. за 100 од.)

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,30 26,418 1065,2271

УкрСиббанк
808,00 26,10 1065,00
816,00 27,10 1091,00

ПриватБанк
810,00 26,40 1070,00
816,00 27,20 1100,00

Промінвест-
банк

809,00 26,30 1065,00
815,90 27,15 1094,00

Райффайзен 
Банк Аваль

808,00 26,10 1060,00
816,00 27,10 1105,00

Форум
808,00 26,30 1061,00
816,00 27,50 1094,00

Південком-
банк

812,00 26,00 1075,00
815,00 27,00 1095,00

Укрексімбанк
809,00 26,30 1070,00
815,50 26,80 1084,00

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

g Курси валют
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g Реклама

Не плачь! Не бойся! Приходи!

Лиц. № 063657 от 27.06.2012.

Лечение, протезирование, имплантация, 
художественная реставрация,  
отбеливание зубов.

РАССРОЧКА ДО 6 МЕСЯЦЕВ.

без боли!

Запишись по тел. 4013826,
Николаевское шоссе, 6; 4102120, 

ул. Филатова, 10 (каб. 101), «Провентус».

g Гарт плюс адреналін 

Випробування  
крижаною водицею

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ, шанувальник зимової купелі з 15-річним стажем.  
Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Марш «моржів»

Повсякчасно гинуть люди
Від горілки та простуди,
Прагне ж іншого душа.
Скинути окови ліні,
Смак знайти в адреналіні –
Філософія «моржа».

В кригу лізеш задом голим –
В голові дзижчать аж 
бджоли,
Хочеться кричать вірші.
По снігу гасають босі,
Раді, іній що на носі...
Дивні люди ці «моржі».

В заметіль скупатись люту,
То назавжди точно будуть
Серце й тіло без іржі.
Хай тріщить мороз на сонці,
Попірнати в ополонці –
Насолода для «моржів»!

Вижив, не захворів. Але 
від думки проводити такі 
процедури щодня лишив-
ся далеким, хоча холодний 
душ приймав з юності. Після 
народження двійні хлопча-
ків трохи не з перших днів 
їхнього життя привчав до 
прохолодної води, під неса-
мовитий ґвалт дружини та 
тещі, мовляв, зі світу засту-
дою зведеш малечу. Всупереч 
побоюванням жінок, сини 
зростали на диво міцними.

Не так давно родина пере-
бралась із квартири до при-
ватного сектору на житлома-
сиві Суха Балка, неподалік 
ставків, де багато поколінь 
«моржів» здавна облюбували 
місце для гарту тіла й духу. 
Відступати Олегу не було куди 
– відмовки про довгу дорогу 
до ополонки і тому подібне 
відпадали самі собою. Весь 
минулий сезон проморжував, 
не відступав од графіка на-
віть у найлютіші морози під 
-30 градусів. Нехай би сам, а 
то й обох дев’ятирічних на-
щадків, Богдана й Павла, залу-
чив! Знову жіноцтво здійня-
ло панічний репет, от тільки 
результати переконували у 
вірності позиції глави сімей-
ства: протягом навчального 
року обоє козачків не пропус-
тили жодного дня через хво-

робу. До руху за екстремально 
здоровий спосіб життя згодом 
приєднались дружина Ната-
лія та старша донька Дарина.

– Звісно, у будь-якому за-
нятті потрібно знати раціо-
нальну межу, – підсумовує 
добродій Пономарьов. – На-
разі нам щоранку ополонка 
готує і випробування на са-
модисципліну, і дарує нагоду 
гуртом прогулятись, ще й не-
ймовірно заряджає енергією 
на весь день.   

Післязавтра, на Йордана, 
хизуватимуться гартом 
відважні... або схиблені, як 
вважає дехто, зманіжений 
домашнім комфортом. Кілька 
років тому головний редактор 
інформаційно-рекламного 
видання «Кривий Ріг на до-
лонях» Олег Пономарьов 
писав репортаж про заплив 
вихованців бійцівського клубу 
«Барс» на Водохрещу: навіть 
зовсім малі спортсмени без 
остраху поринали в крижану 
купіль, тож його, дорослого і 
теж відчайдушного, здолали 
ревність та амбіція, шубовснув 
в ополонку й сам. 

Син запитує у батька:
 – Тату, а як змія розмовляє?
Батько, дивлячись на тещу:
– Ну, що ж ви мовчите? Онук 

цікавиться!
***

Дівчата! Якщо ви вже одягну-
ли високі підбори, то я вас бла-
гаю – йдіть як королева, а не як 
паралізований коник.

***
Пенсіонерка Марія Іванівна, 

прогулявшись взимку центром 
міста, зрозуміла, що може викона-
ти будь-які акробатичні трюки, 
щоб не впасти на слизькій дорозі.

***
Сильный град может раз-

бить автомобилисту лобовое 

стекло, а велосипедисту – лобо-
вое табло.

***
Осень, +13 градусов: «Елки-

палки, где пальто, шарф, сви-
тер, шапка?».

Весна, +13 градусов: «Отлич-
но, пойду в шортах!».

***
Страшный ураган унес и про-

дал инкассаторскую машину.
***

Как установило следствие – 
виновниками сильных снегопа-
дов в феврале были синоптики. 
Синоптики раскаялись и обе-
щали впредь распределять снег 
равномерно на весь зимний пе-
риод.

g Посміхніться g Чекаємо на вас!

запрошує криворіжців  
та гостей міста 

Для дорослих квиток коштує 30 гривень.
Для студентів та школярів молодшого віку 
– 20 гривень. 

Довідки за телефоном – 90-71-51

на вільне катання 
на ковзанах.

Льодова арена ДЮСШ № 1 

g Погода
Хмарно

За даними Українського гідромет
центру, у п’ятницю очікується хмар
на погода. Температура вночі до 2 
градусів тепла, вдень до 1 градуса 
тепла. Вітер західний та східний, 13 
м/сек. Атмосферний тиск 757…759 
мм рт. ст.  
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