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Шановні мешканці міста, прилеглих районів та селищ!
В Кривому Розі працює ЦЕНТР БЕЗВІДСОТ КОВОГО КРЕДИТУ-

ВАННЯ за національною програмою енерго збе ре ження.
Безвідсоткові кредити надаються виключно на металопласти-

кові вік на та двері з високо якісних профілів VEKA, DECEUNINCK та 
REHAU виробництва Німеччини та Бельгії з підвищеним коефі-
цієнтом енерго збереження. Можливе оформлення без першого 
внеску, без комісії та переплати, строком до одного року.

За детальною інформа цією звертайтесь до консультантів 
кредитного цент ру за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Мелеш-
кіна, 1а, магазин «ТВОЯ КІМНАТА», 2-й поверх (район площі 
Артема, зупинка «Вул. Філатова»), або за багатоканальним 
телефоном гарячої лінії у м. Кривий Ріг: 401-33-44 (моб. тел. 

097-309-00-99), з понеділка по суботу з 9 до 18. При замов-
ленні вікон за даною програмою доставка, монтаж та демон-
таж висококваліфікованими спеціалістами підприємства 
«ВІКНОПЛАСТ» виконується БЕЗКОШ ТОВНО. Пільговикам та 
пенсіонерам надається додаткова знижка 2%.

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

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

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

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

Вимолена мрія  
благочестивих матушок

Читайте  
нас на сайті www.girnyk.com.ua

Читайте 11 стор.  ______________________________________ Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Обрії духовності
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g Пілотний проект

Наблизити послугу до людини
У Кривому Розі вже немало зроблено, аби 
отримання адміністративних послуг було якомога 
менш обтяжливим для громадян та суб’єктів 
господарювання. І, слід згадати, нерідко в цьому 
напрямі ми були на крок попереду від інших регіонів. 
Зокрема, запроваджуючи до того часу небачені в 
Україні проекти налагодження діалогу між владою  
та бізнесом. Відтепер до процесу спрощення надання 
адміністративних послуг долучається і мережа 
поштових відділень. І в цьому новому проекті 
Криворіжжя знову в числі перших.

Минулого понеділка в Му-
ніципальному центрі послуг  
м. Кривого Рогу було підписано 
Меморандум про взаємне спів-
робітництво у сфері спрощення 
процедури надання адміністра-
тивних послуг між Дніпропе-
тровською облдержадміністра-
цією та «Укрпоштою». Документ 
своїми підписами скріпили  
губернатор області Олександр  
Вілкул та генеральний директор 
УППЗ «Укрпошта» Оксана Плот-
нікова. Проект пілотний, і отже 

поки що до нього в Кривому 
Розі долучені перші три поштові 
відділення: №№ 6, 69 та 84. Але, 
схоже, вже незабаром географія 
новації розповсюдиться по всьо-
му місту, що для нашого доволі 
розтягнутого в довжину населе-
ного пункту має неабиякий пози-
тив. До того ж, в проекті беруть 
участь ще два поштові відділен-
ня: одне з них розташоване в міс-
ті Марганець, інше – в селі Моги-
лів Царичанського району.

Цікаво, що з нагоди цієї непе-
ресічної події «Укрпошта» навіть 
випустила поштову тематичну 
марку «Власна марка» та спеці-
альний календарний штемпель. 
Губернатор області, з чиєї ініці-
ативи проект почав свою ходу 
Дніпропетровщиною, та керів-

ник поштової служби проста-
вили на нових марках відбиток 
штемпеля.

Крім того, Оксана Плотнікова 
безпосередньо ознайомилась з 
роботою Муніципального цен-
тру послуг. Детальну екскурсію 
для керівника поштовиків провів 
перший заступник міського голо-
ви Костянтин Павлов.

Опісля перебування в Муні-
ципальному центрі послуг гості 
разом з господарями міста від-
правились до 69-го відділення 

поштового зв’язку, яке розташо-
ване на площі Горького й котре 
стало одним з трьох криворізь-
ких пошт, на яких реалізується 
пілотний проект щодо запро-
вадження спрощеного надання 
адміністративних послуг насе-
ленню. Оглянувши відділення та 

прослухавши фахівців, гості за-
лишились задоволені побаченим.

Як зазначила в коментарі для 
преси генеральний директор 
УППЗ «Укрпошта» Оксана Плот-
нікова, така новація стане запо-
рукою підняття пошти на новий 
рівень обслуговування.

– Таке наближення адміністра-
тивних послуг дасть можливість 
кожній людини або в себе вдо-
ма, або на найближчому відді-
ленні поштового зв’язку нада-
ти необхідні документи, у тому 
числі й в електронному вигляді, 
і в передбачені терміни отрима-
ти на них відповідь, – зауважила  
О. Плотнікова. – Натомість це 
досить складний проект, який ми 
запроваджуємо в кількох містах, 
у тому числі й у Кривому Розі. 
Найближчим часом ми передба-
чаємо його реалізувати й по всій 
Дніпропетровщині, тим самим 
наблизивши адмінпослуги до лю-
дей.

– Нині зроблено черговий крок 
поліпшення, запроваджуючи на 
наших теренах модель, що схожа 
на англійську, коли адміністра-
тивна послуга йде до людини, 
– зазначив губернатор Дніпро-
петровщини Олександр Вілкул. 
– Найбільш розгалужену мере-
жу має «Укрпошта», тож завдяки 

листоношам адміністративна по-
слуга стає ближче до людини, яка 
може вдома надати листоноші 
документи й отримати відповідь.

Для пілотного проекту обрано 
три міста – Кривий Ріг, як вели-
ке місто, Марганець, як середнє, 
та Царичанський район, як сіль-
ський. Упродовж найближчих 
місяців відпрацюємо модель у 
крупному та середньому місті, а 
також на селі. Потім поширюва-
тимемо цей досвід на всю область 
та на всі її поштові відділення. На 
самих поштах установлені інфор-
маційні сенсорні екрани, через 
які споживачі можуть отрима-
ти доступ до послуг чи необхід-
ної інформації, аж до відеозвер-
нення до мене, як до керівника 
облдерж адміністрації. Відтак 
адміністративна послуга макси-
мально наблизилась до людини.

– Ми робимо все, аби поліп-
шити якість життя криворіж-
ців, – підсумував міський голова 
Юрій Вілкул. – А це передбачає й 
надання адміністративних пос-
луг. У нашому місті одним з пер-
ших з’явився ресурсний центр, а 
зараз Кривий Ріг увійшов у но-
вий пілотний проект надання 
адміністративних послуг через 
«Укрпошту». Для того, аби ко-
жен городянин міг отримати не-
обхідну довідку, інформацію або 
якісь документи, буде достатньо 
звернутись на пошту чи до лис-
тоноші.

Ми ініціювали появу цього 
проекту на криворізьких теренах 
і, переконаний, вже найближчим 
часом значно розширимо мере-
жу. У місті налічується 118 відді-
лень поштового зв’язку і, гадаю, 
за їх допомогою краще й швидше 
дійдемо до кожного мешканця 
міста.

__________________________ Володимир СКІДАНОВ, Едуард БІЛИК. Фото Андрія ТРУБІЦИНА та Олександра ПОРТНЯГІНА. 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Саксаганський р-н

Подробиці

Переможна  
футбольна осінь

На стадіонах шахти «Гвар-
дійська» ПАТ «Криворізький 
залізорудний комбінат» та 
«Будівельник» відбулися 
міські змагання з футболу «Зо-
лотий бутс-2012» серед збір-
них команд учнів закладів 
освіти 9-11 класів. В поєдин-
ках взяли участь, переможці 
районних турнірів.

 Здолавши, спочатку, супер-
ників з Жовтневого району з 
рахунком 4:2, а потім тернівчан 
з рахунком 3:1, юнаки Криворізь-
кого природничо-наукового ліцею 
(Саксаганський район) вийшли у 
фінал змагань. У фінальному дво-
бої зустрілися команди КЗШ №69 
та КПНЛ. З рахунком 6:0 перемогу 
здобула команда КЗШ № 69.

 Представники комітету з фізич-
ної культури та спорту виконкому 
Криворізької міської ради наго-
родили переможців та призерів 
міського турніру з футболу «Золо-
тий бутс-2012» кубками, медаля-
ми та дипломами.

 Змагання проходили за під-
тримки федерації футболу Криво-
го Рогу.

Коли дитина  
в складному 
становищі

Службою у справах дітей ви-
конкому Саксаганської район-
ної у місті ради забезпечено 
координацію дій і належний 
контроль за роботою струк-
турних підрозділів виконкому 
районної у місті ради щодо 
виявлення та організації ро-
боти з дітьми, які опинились 
у складних життєвих обстави-
нах.

Щотижня спеціалістами служби 
у справах дітей виконкому район-
ної у місті ради та Криворізького 
міського центру соціальних служб 
для сім`ї, дітей та молоді здійсню-
ються рейди у сім`ї, які опинились 
у складних життєвих обставинах, 
проводяться профілактичні бесі-
ди з батьками щодо належного 
виховання та утримання дітей, їх 
попереджають про відповідаль-
ність та наслідки за ухилення від 
виконання своїх батьківських 
обов’язків. З початку 2012 року 
відвідано 97 таких сімей.

У січні-вересні 2012 року служ-
бою у справах дітей подано чоти-
ри позовні заяви до Саксагансько-
го районного суду м. Кривого Рогу 
про позбавлення батьківських 
прав шістьох осіб стосовно восьми 
дітей та одну заяву про відібрання 
однієї дитини без позбавлення 
батьківських прав у однієї особи.

За звітний період, у порівнян-
ні з 2011 роком, зменшилась 
кількість батьків, позбавлених 
батьківських прав (у 2011 році 
позбавлено батьківських прав 13 
батьків відносно 16 дітей, у 2012 
– 11 батьків відносно 15 дітей), 
але збільшилася кількість дітей, 
поставлених на облік у службі в 
справах дітей, як таких, які опи-
нились у складних життєвих об-
ставинах, що свідчить про більш 
ефективну роботу з відповідною 
категорією сімей. Так усі діти, які 
перебувають на обліку в служ-
бі у справах дітей та які досягли 
шкільного віку, з 1 вересня 2012 
року приступили до навчання в 
школах району.

Микола КРАМАРЕНКО.

g Новини регіону
Молодь долучається до управління

На Дніпропетровщині відбулося виїзне засідання Всеукраїнської 
студентської ради при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту 
України.

Захід зібрав близько тисячі керівників та активістів органів студентського са-
моврядування вищих навчальних закладів Дніпропетровщини та всієї України. 
Вони обговорили питання щодо ролі органів студентського самоврядування в 
формуванні ефективної системи громадського управління. На пленарному за-
сіданні ради також обговорювався проект резолюції до Міністерства освіти та 
науки, молоді та спорту України, місцевих органів виконавчої влади з питання 
підтримки створення молодіжних консультативно-дорадчих органів.

«Менора» вчитиме толерантності
У Дніпропетровську відкрито найбільший у світі духовно-культур-

ний єврейський центр «Менора» та перший на теренах країн СНД му-
зей «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні».

За словами керівництва Дніпропетровської єврейської громади, робота 
центру «Менора» поряд з відродженням єврейської культури, вивченням іс-
торії єврейського народу буде звернена в майбутнє і націлена на подальше 
зміцнення толерантності і міжнаціонального миру. Тут проходитимуть між-
народні виставки, концерти, фестивалі та науково-практичні конференції.

В пам’ять про трагедію
13 жовтня виповнилося п’ять років від дня трагедії, що сталася 

внаслідок вибуху побутового газу у житловому будинку по вул. Ман-
дриківській, 127. Під завалами тоді загинуло 23 людини, з яких 9 – 
діти.

На увічнення їхньої пам’яті поряд із зруйнованим будинком було збудова-
но храм на честь ікони Божої Матері «В скорботі та печалях розрада» та вста-
новлено пам’ятник. Як повідомляє відділ з питань зв’язків з громадськістю та 
пресою обласної ради, щороку у день цієї трагічної дати біля будинку збира-
ються рідні, близькі, однокласники загиблих, приходять представники влади. 
З нагоди п’ятої річниці трагедії Митрополит Дніпропетровський та Павлоград-
ський Іриней відслужив молебень за загиблими.

________________________________________________________________________________ Підготував Володимир СКІДАНОВ.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Тернівський район

Середній  
школі №50 – 50!

Першого вересня 1962 року 
534 учні сіли за парти нової 
школи №50, що була збудова-
на в житломасиві тодішнього 
Першотравневого рудника. 

Першими організаторами і на-
тхненниками її майбутніх успіхів 
стали директор школи Степан Пе-
трович Волков та завуч Іван Ми-
колайович Христофоров. Напере-
додні професійного свята освітян 
ця шанована в Тернівському райо-
ні школа урочисто відзначала свій 
півстолітній ювілей. Серед почес-
них гостей були і колишні вчителі, 
і випускники, що з’їхалися сюди з 
України, Росії, Білорусії. Школі-юві-
лярці, якою нині керує Олена Нікі-
шина, є ким пишатися. Серед її ко-
лишніх вихованців нинішні дирек-
тори СШ №105 Олена Баглай та СШ 
№106 Ірина Сьоміна, генерал авіа-
ції Володимир Баштирев, підпол-
ковник у відставці, а нині керів-
ник юридичної служби Тернівсько-
го райвиконкому Володимир Бе-
рестнєв, майстри спорту міжнарод-
ного класу, чемпіони Європи і світу 
з карате-до Артем і Віктор Возни-
ки. Випускник минулого року, а нині 
студент-історик Кирило Муравцев 
за підсумками ЗНО набрав макси-
мальних 200 балів. Свого часу ме-
тодичне об’єднання класних керів-
ників СШ №50 посіло ІІ місце в місь-
кому конкурсі методоб’єднань, а 
вчителька Ірина Єрмакова стала 
переможцем у конкурсі «Учитель 
року» в номінації «Етика».

На радість  
новоіванівській 
малечі

В одному з чотирьох відда-
лених сіл Тернівського району 
Новоіванівці встановлюється 
чудесний дитячий майданчик. 

Для міських дітей – це вже ста-
ло звичним, бо понад 70 дитя-
чих розважальних осередків роз-
ташувалося в усіх районах Кри-
вого Рогу. А от для молодих бать-
ків та їхніх дітей з Новоіванівки це 
справді неабияка подія. І хоча по-
года уже осіння, але малюки ще 
встигнуть натішитися гойдалками, 
гірками, іншими розвагами.

Творчий сезон  
у «Тернівському» 
відкрито

Днями Палац культури «Тер-
нівський» відкрив свій 44-й 
творчий сезон. 

Нині працює 17 клубних фор-
мувань, у яких зайняті і дорослі, і 
діти, 8 народних колективів (хорео-
графічний ансамбль «Веснянка», 
ансамбль бального танцю «Моло-
дість» та ін.), а також ряд зразко-
вих колективів, у яких оволодіва-
ють хореографічним та вокальним 
мистецтвом понад 700 дітей. Цього 
року вперше поріг Палацу культури 
переступили 90 малят віком 3-5 ро-
ків. На святі відкриття сезону вони 
всі разом вийшли на сцену, яка, 
можливо, для декого з них стане 
стартовим майданчиком в майбут-
ню професію. Щиро вітали на святі й 
середню групу хореографічного ко-
лективу «Унісон» під керівництвом 
Ірини Іщенко – учасників перемож-
ного виступу криворізької команди 
«Майдан’s-2012» у Києві. Традицій-
но народний блок святкової про-
грами відкривав хор ветеранів. 

Мотрона ПАНОВА.

Подробиці

g Традиції

Сорочинський ярмарок  
у... Кривому Розі
Вже традиційно на території Криворізької 
загальноосвітньої школи №72 напередодні 
свята Покрови Пресвятої Богородиці та свят-
кування Дня українського козацтва прово-
дяться найвидовищніші народні гуляння. 
З кожним роком Сорочинський ярмарок 
відвідують все більше людей, а розважальні 
програми лише ростуть у кількості та оригі-
нальності.

Ось і цьогоріч справжній Со-
рочинський ярмарок приві-
тав мешканців мікрорайону 
масштаб ним театральним дій-
ством, українським бойовим го-
паком, дегустацією національно-
го борщу від 22 матусь-кухова-
рів, майстер-класом апітерапев-
та Валерія Симонова та багать-
ма розважальними програмами. 
Учні школи з цікавістю спостері-
гали за феєричним показом со-
бачої моди від Криворізького кі-
нологічного клубу «Апорт», на-
співували пісні, куштуючи смач-
нючий куліш від Криворізької 
військової частини 3011, та га-
ряче аплодували скрипалям му-
зичної школи №13, виступам 
гуртів фолк-стилю.

Із задоволенням ярмаркували 
на заході і голова Саксаганської 
районної ради Валерій Беззуб-
ченко, і отаман Українського 
реєстрового коза-
цтва у місті Криво-
му Розі Сергій Кос-
тирєв, які наголо-
сили на спорідне-
ності сім’ї та шко-
ли, формуванні 
національної елі-
ти, що спирається 
у своїй діяльнос-
ті на національно-
козацький досвід. 
Гості свята змогли 
купити тут виро-
би народного про-
мислу, продукти 

харчування від рин-
ку «Ювілейний», 
страви традиційної 
української кухні, 
взяти участь у зма-
ганнях з армреслін-
гу та шахово-шаш-
ковому двобої. Особливий ко-
лорит ярмарку надали вдягну-

ті у національний одяг 
продавці, ремісни-
ки, актори. Тут можна 
було зустріти улюбле-
них гоголівських пер-
сонажів і навіть самого 
письменника Миколу 
Гоголя, а учнів 6-Б кла-
су, що прийняли уроч-
ну присягу джур УРК 
від отамана УРК Сак-

саганського району Ігоря Ко-
зирєва, зараховано до козаць-
ко-лицарського класу. Закінчи-
лося дійство нагородженням 
найкращих подарунками та хо-
роводами навколо палаючого 
Покровського вогнища!

P.S. Під час дегустації націо-
нальної страви «Найсмачніший 
український борщ» І місце ви-
бороли куховари, що представ-
ляли Вінницьку область, ІІ міс-
це – куховари Київської області, 
ІІІ місце – куховари Закарпат-
ської області. Приз глядацьких 
симпатій з повним розпродажем 
борщу отримали матусі, які 
представляли Сумську область.

Микола КРАМАРЕНКО. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

g Перевірка готовності

На фінішній прямій
Минулого тижня перший заступник голови Дніпропе-
тровської обласної державної адміністрації Вячеслав 
Задорожний відвідав три об’єкти реконструкції та 
будівництва у Кривому Розі, на яких провів заплано-
вані оперативні наради.

Перша виїзна нарада пройшла 
біля мосту, що на руслі річки 
Стара Саксагань. Всі раніше ви-
словлені Вячеславом Задорож-
ним зауваження щодо дотриман-
ня графіка робіт, вказівки на не-
доробки були враховані та усуне-
ні. На сьогоднішній день по цьо-
му об’єкту всі технологічні етапи 
розчищення русла річки та робо-
ти з її берегоукріплення закінче-
ні. Під час наради обговорюва-
лось питання дати відкриття та 
зариблення очищеної річки.

Потім перший заступник гу-
бернатора пройшов на стаді-
он «Спартак», щоб особисто пе-
реконатися, наскільки вперед 
просунулися роботи з його ре-
конструкції. Нагадаємо, що цей 

стадіон протягом 16 років сто-
яв зруйнованим і створював не-
зручність для жителів Централь-
но-Міського району міста Криво-
го Рогу. Тільки у цьому році необ-
хідні кошти на відновлення ста-
діону були виділені з міського і з 
державного бюджетів. На сьогод-
нішній день практично заверше-
ні роботи з укладання плит і від-
новлення регілій, придбані стіль-
ці в кількості 3800 штук, йде під-
готовка до їхньої установки. Па-
ралельно із зовнішніми, ведуться 
роботи і всередині будівлі, які, у 
зв’язку із затримкою обладнання, 
планується завершити в термін 
до 20 листопада 2012 року. Вячес-
лав Казимирович оглянув вну-
трішню частину приміщення, по-

спілкувався з робітниками і звер-
нув увагу на важливість дотри-
мання строків і якість виконува-
них робіт.

Останнім об’єктом оператив-
ної наради став Криворізький 
міський театр драми та музич-
ної комедії імені Тараса Шевчен-
ка, реконструкцію якого, згідно 
з регламентом робіт, теж плану-
ється завершити у жовтні. На мо-
мент огляду будівлі ремонт фаса-
ду був завершений, встановлене 
світлове обладнання, всередині 

приміщення встановлено венти-
ляційне обладнання, завершуєть-
ся укладання паркету в головно-
му холі театру. Облагороджуєть-
ся театральна площа.

Обласна і місцева влада всі 
три об’єкти тримає на особли-
вому контролі. Постійно три-
ває моніторинг щодо виконан-
ня робіт. Вячеслав Задорожний 
під час виїзної наради при огляді 
об’єктів залишився задоволений 
оперативністю робітників і якіс-
тю виконуваних ними робіт.

Гаяне УДОВЕНКО.

g Справи 
комунальні
Посидіти  
на освітленій лавці

Цьогоріч одразу кілька загально-
міських програм отримали активне 
продовження своєї реалізації або й на-
близились до завершальної стадії.

Скажімо, нинішнього року в приват-
ному секторі змінено більше 2,5 тис. 
світильників зовнішнього освітлення 
на сучасні натрієві. З одного боку вони 
більш довговічніші та мають кращу 
світловіддачу, а з іншого – економніші 
за звичайні щодо енергоспоживання. 
Крім цього, 21 світлофорне перехрестя 
обладнано 217 пристроями зворотно-
го відліку, а також встановлено близь-
ко чотирьохсот новеньких дорожніх 
знаків «Пішохідний перехід» у лимон-
ній окантовці, якими віднині обладнані 
«зебри». До цього можна додати, що в 
2012-му місто прикрасилось майже ти-
сячею нових лавок, на яких так приєм-
но присісти й перепочити від суєтного 
буття.

Це тільки дещиця із загалу, адже 
життя триває, а разом з ним продовжу-
ються й програми з поліпшення благо-
устрою міста.

«Піскар» –  
на сторожі

Осінь перевалила за свою половину, 
потроху наближаючись до зими. Тож 
синоптики не виключають можливос-
ті й мінусових показників на ґрунті, що 
у свою чергу може спровокувати поя-
ву ожеледиці на дорогах. А це дуже не-
безпечно для транспорту, адже слизь-
ка дорога здатна взагалі паралізувати 
рух містом.

Щоб такого не допустити, підприєм-
ство «Весташляхбуд», яке займається 
експлуатацією міських автомагістра-
лей, вже запровадило цілодобове чер-
гування водіїв піскорозкидальної тех-
ніки, так званих «піскарів», які гото-
ві вийти для боротьби з ожеледицею 
вже через двадцять-тридцять хвилин 
після надходження відповідної вказів-
ки. Підприємство заготувало близько 
п’яти тисяч тонн посипкового матеріа-
лу, який буде використовуватись якраз 
з цією метою.

Тож, виходить, головне – не проспа-
ти перші прояви ожеледиці, тим самим 
убезпечивши водіїв від досить сумних 
наслідків.

Е. МІСЦЕВИЙ.
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Політична реклама

Кандидат в депутаты Верховной Рады Украины Вячеслав ЗАДОРОЖНЫЙ:

Я – человек команды
28 октября состоятся выборы в Верховную 
Раду Украины. В одномандатном избира-
тельном округе №33, который включает в 
себя Центрально-Городской, Дзержинский 
районы, часть Саксаганского и Ингулецкого 
районов, на место в парламенте претенду-
ют четыре кандидата. По результатам соци-
ологических опросов лидер предвыборной 
гонки — Вячеслав Задорожный. Такого же 
мнения придерживается и ряд экспертов. 
Поэтому мы решили поближе познакомить-
ся с Вячеславом Казимировичем.

– Вячеслав Казимиро-
вич, расскажите немного 
о себе.

– Я родился в Новокуз-
нецке Кемеровской обла-
сти в рабочей семье. Когда 
мне было девять лет роди-
тели переехали в Кривой 
Рог. В нашей семье росло 
трое детей, при этом ца-
рило полное взаимопо-
нимание. Отец работал 
на железной дороге, после 
– на предприятии «Кри-
ворождорводстрой», мать 
трудилась озеленителем в 
Криворожском лесниче-
стве. Жили мы небогато, 
поэтому уже на 3-ем кур-
се Криворожского коксо-
химического техникума 
начал работать на комби-
нате «Криворожсталь». 
Затем служил в танковых 
войсках в Черниговской 
области. Для меня армия 
была очень полезной. По-
сле службы я по-другому 
смотрел на своих роди-
телей, на брата и сестру. 
Очень отчетливо понял, 
что именно дома тебя 
всегда понимают, идут 
навстречу, и это надо це-
нить. Затем, после армии, 
поступил на вечернее от-
деление Криворожского 
факультета Днепропе-
тровского металлургиче-
ского института. Парал-
лельно с учебой работал 
слесарем на предприятии 
«Укрэнергочермет», затем 
– на ремонтно-механиче-
ском заводе.

– И все же Ваше профес-
сиональное становление 
проходило в системе го-
родского хозяйства?

– Да, в конце 70-х годов 
я возглавил работу вновь 
создававшейся аварийной 
службы двух районов го-
рода – Центрально-Город-
ского и Ингулецкого. Эта 
работа предполагает очень 
высокую ответственность 
перед людьми. Я и ранее 
и сейчас стараюсь рабо-
тать с максимальной от-
дачей, никогда не подво-
дить людей. Также работал 
главным инженером меж-
районного жилищно-экс-
плуатационного объ-

единения, заведующим 
отделом жилищно-ком-
мунального хозяйства, за-
местителем председателя 
Центрально-Городского 
райисполкома. В начале 
90-х меня избрали депу-
татом Центрально-Город-
ского районного совета.

– Чем Вы занимались в 
90-х годах? Кризис, обес-
ценившие купоны-карбо-
ванцы, перебои в работе 
предприятий и невыпла-
ты зарплаты, забастов-
ки шахтеров, учителей, 
врачей.

– Это был действитель-
но сложный период для 
всей Украины. Я тогда 
трудился заместителем 
председателя Криворож-
ского горисполкома. И не-
смотря на все проблемы и 
невыплаты зарплаты, за-
бастовки шахтеров, нам 
удалось стабилизировать 
ситуацию в городском 
хозяйстве и реализовать 
важные проекты, кото-
рые принесли много поль-
зы городу и его жителям. 
Вместе с тогдашним мэ-
ром Кривого Рога Юрием 
Викторовичем Любонен-
ко, мы максимально повы-
сили эффективность рабо-
ты ЖЭКов, приблизив их 
деятельность к потребно-
стям людей. Создавались 
профильные коммуналь-
ные предприятия. В 90-х 
– начале 2000-х в комму-
нальную собственность 
принималось ведомствен-
ное жилье. В числе важ-
ных проектов, реализо-
ванных тогда – окончание 
строительства 2-й очереди 
скоростного трамвая, ре-
конструкция ул. Косиора 
и ул. Ленина с укладкой 
бесшумного трамвайно-
го пути. Построены мост 
через р. Ингулец по ул. 
Урицкого с транспортной 
развязкой по ул. Ленина, 
и троллейбусная линия от 
Днепропетровского шос-
се до ул. Вечернекутской, 
выполнена газификация 
отдаленных поселков го-
рода. Начал работу един-
ственный в Украине на то 
время оздоровительный 

лагерь для детей-сирот в г. 
Скадовске, для уважаемых 
ветеранов – Дом милосер-
дия. Выстроена единая си-
стема централизованного 
сбора и учета коммуналь-
ных платежей, ставшая 
очень эффективной для 
жителей города.

– Как Вы стали частью 
«днепропетровской ко-
манды»?

– Вы верно подметили 
– «днепропетровской ко-
манды». Сегодня в Дне-
пропетровске работает 
единая команда власти, 
которая активно занима-
ется развитием региона. 
Тогда, в 2006 году меня 
избрали заместителем 
председателя областного 
совета Юрия Григорье-
вича Вилкула. И мы раз-
работали и реализовали 
единственную в Украи-
не на тот момент област-
ную Программу развития 
местного самоуправления. 
Руководители местных 
органов власти впервые 
почувствовали реальное 
внимание и действенную 
поддержку. Сельсоветы 
получили транспорт, Ин-
тернет, были проведены 
ремонты их зданий. В ре-
гионе стартовала комп-
лексная экологическая 
программа. Мы заложили 
традиции, которые и се-
годня актуальны для на-
шего региона. Упор был 
тогда на благоустройство 
городов и сёл, мы также 
работали по консолида-
ции сил для осуществле-
ния реальных дел для го-
рожан и жителей поселков 
и, наконец, прививали си-
стемный подход к реше-
нию существовавших про-
блем.

– С 2010 года Вы рабо-
таете первым замести-
телем губернатора Алек-
сандра Вилкула…

– Да, и более энергич-
ного и работоспособ-
ного руководителя, чем 
Александр Юрьевич, я не 
встречал. А ведь на моем 
счету 40 лет трудового 
стажа. Наш губернатор – 
смелый руководитель, че-
ловек нового склада. Он 
прагматично отстаивает 
интересы Днепропетров-
щины. Использует все 
ресурсы и возможности 
для решения актуальных 
задач региона, которые 
были «заморожены» де-
сятилетиями. Располагая 
поддержкой руководства 
страны, Александр Вил-
кул осуществляет важные 
инфраструктурные про-

екты и решает важные 
экологические проблемы. 
За два с половиной года 
новой управленческой ко-
манде во главе с губерна-
тором удалось добиться 
разительных перемен к 
лучшему во многих сферах 
жизни. Сегодня на Дне-
пропетровщине работает 
единая команда власти, 
которая не на словах, а на 
деле занимается развити-
ем региона.

– Почему именно Вас 
выдвинули кандидатом в 
народные депутаты?

– Полагаю, команда 
остановила свой выбор 
на мне из чисто практиче-
ских соображений. Работа, 
которую я веду, ведется по 
большому количеству на-
правлений. Где-то удается 
поставить решения в поль-
зу нашего города почти на 
поток, где-то сдвигаются 
с мертвой точки вопросы, 
которые не решались не то 
что годами, а десятилетия-
ми, как это случилось с ре-
гиональной экологической 
программой Кривбасса. А 
где-то доставшиеся нам 
в наследство от прежней 
«оранжевой» власти за-
валы проблем настоль-
ко велики, что на их раз-
гребание может уйти не 
один депутатский срок. В 
такой ситуации, пожалуй, 
оправдано то, что меня 
выдвинули кандидатом в 
народные депутаты Украи-
ны, как человека, уже мно-
го лет непосредственно 
знакомому со спецификой 
области и города в целом. 
А потом, я умею работать 
в команде, и предпочитаю 
работать с теми, кто боль-
ше делает, чем говорит.

– Какую именно поль-
зу Вы сможете принести 
округу и своим избирате-
лям, когда станете народ-
ным депутатом Украи - 
ны?

– Там, где другой че-
ловек потратит несколь-
ко месяцев на вникание 
в суть вопросов, мне не 
нужно лишнего времени, 
чтобы грамотно поднять 
проблему и отстаивать 
наш, криворожский вари-
ант ее решения. Ведь впе-
реди принятие бюджета 
страны. Будет очень обид-
но, если усилия нашей 
команды пропадут и воз-
никнет пауза в целый год 
в решении каких-либо во-
просов. Ведь проблем в го-
роде по-прежнему много, 
и только усилиями мест-
ного бюджета многие из 
них закрыть невозможно, 
нужна эффективная дея-
тельность на уровне госу-
дарства.

– Есть уже какие-то 
мысли по поводу законо-
дательных инициатив?

– Да, есть мои собствен-
ные серьезные наработ-
ки в социальной сфере, в 
сфере коммунального хо-
зяйства – сказалась долгая 
работа на разнообразных 
постах. Также у меня есть 
ряд идей по улучшению 
экологической обстанов-
ки в стране, и в частно-
сти в нашем регионе. Но 
вообще готов заниматься 
любыми вопросами – бо-
гатый жизненный и рабо-
чий опыт позволяют это 
делать.

– Вячеслав Казими-
рович, всё-таки какие 
первоочередные зада-
чи Вы поставите перед  

собой в Верховной Раде?
– Я уверен, что глав-

ная задача, над решени-
ем которой должен рабо-
тать будущий народный 
депутат от Кривого Рога 
– обеспечить весомое го-
сударственное участие 
в финансировании клю-
чевых программ разви-
тия города. Это решение 
экологических проблем, 
реализация программы 
«Подземный Кривой Рог», 
комплексная модерниза-
ция теплового хозяйства. 
В развитии Кривого Рога 
ключевыми являются 
многие отраслевые вопро-
сы городского хозяйства, 
которые требуют законо-
дательного регулирова-
ния. Например, качество 
питьевой воды, тепло и 
электроэнергия, утили-
зация мусора, ремонт до-
рог, озеленение, работа 
аэропорта и железнодо-
рожного вокзала, транс-
портных магистралей, то 
есть все то, что влияет на 
качество жизни человека. 
Вопросов много, поэтому 
необходимо правильно 
расставить приоритеты. 
Если удастся комплексно 
решать программу соци-
ально-экономического 
развития города, то это 
– качество хорошего про-
фессионала.

Если горожане доверят 
мне представлять их ин-
тересы в Верховной Раде, 
я смогу консолидировать 
усилия всех заинтересо-
ванных сторон для раз-
вития нашего любимого 
города. Я верю в перспек-
тивы Кривого Рога и при-
ложу все усилия для про-
цветания и благополучия 
своих земляков.

_____________________________________________________________________________________________________________________________ Гаяне УДОВЕНКО.
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ПАРТИЯ РЕГИОНОВ: обещали - сделали
Главным принципом в работе криворожских партийцев 
было и остается - обещать лишь то, что в силах выполнить, 
поскольку от доверия избирателей напрямую зависит 
успех всех реализуемых в городе программ и проектов. 
Этот принцип стал во главе угла и тогда, когда осенью 2010 
года на местных выборах регионалы разработали и пре-
зентовали общественности Народную программу развития 
Кривбасса.

Політична реклама

 В 2011 году Кривой Рог стал аб-
солютным лидером в Украине по объ-
емам промышленного производства – 
88,8 млрд. грн. В городе создано более  
23260 новых рабочих мест. Средняя 
зарплата на июль 2012 года достигла 
3515 грн. против 2787 грн. в 2010 году.
 На выполнение городских про-

грамм в прошлом году направлено  
370 млн. грн. – в 2 раза больше, чем в пре-
дыдущем. В 2012 году город получил ре-
кордный бюджет – более 2 млрд. 500 млн. 
грн. Он стал самым социально-направлен-
ным за все годы независимости Украины. 
На выполнение социальных программ на-
правлено 1 млрд. 818 млн. грн.
 Впервые за годы независимости 

Украины была разработана и принята 
депутатским корпусом областного сове-
та масштабная программа по решению 
экологических проблем Кривбасса до 
2022 года. Объем ее финансирования 
беспрецедентный – 10 миллиардов  
880 миллионов гривен. Программа 
ныне успешно реализуется. Ее основной 
задачей является снижение вредных 
выбросов в атмосферу до 2015 года на 
30%. По статистике 2011 года, в ходе ре-
ализации мероприятий этой програм-
мы мы сумели достичь сокращения 
объемов вредных выбросов на 9%. Это 
при том, что на всех предприятиях-за-
грязнителях был зафиксирован рост 
производства. 
 Заканчивается расчистка и укре-

пление береговой зоны реки Старая 
Саксагань. Реализуется проект «Питье-
вая вода». В 2011-2012 годах на водо-
заборном комплексе Карачуновского 
водохранилища установлена уникаль-
ная трехступенчатая система очистки 
воды. Объем финансирования составил  
29,7 млн. грн. В 3 раза сокращено содер-
жимое хлоридов в речной воде. В горо-
де впервые достигнут нормативный 
показатель качества воды. Кривой Рог 
стал первым городом в Украине, в кото-
ром все детские сады, школы и больни-
цы были оборудованы современными 
системами доочистки питьевой воды.

 Еще одним масштабным про-
ектом Народной программы является 
реализация дорожного строительства 
и ремонт дорог. Если в 2010 году на фи-
нансирование этого направления было 
направлено 26 миллионов гривен на 
весь город, то в 2011 году была кон-
солидирована сумма в 83 миллиона 
гривен. За первое полугодие текущего 
года на строительство и ремонт дорог 
в Кривом Роге были затрачены бо-
лее 100 миллионов гривен. В октябре 
принято решение о выделении на эти 
цели дополнительных средств в виде 
областных субвенций из государствен-
ного бюджета в размере 51 миллион 
гривен. Таким образом, достигнуто 
фактически 5-кратное увеличение 
финансирования по этому направле-
нию. За два года произведен ремонт 
дорожного покрытия на площади 920 
тысяч квадратных метров. В том чис-
ле, реализованы такие крупные про-
екты, как реконструкция и расширение 
проезжей части по ул. Кремлевская, 
строительство дороги в объезд 95-го 
квартала через шахту «Гигант», рекон-
струкция и расширение дороги по ул. 
Куприна, реконструкция развязок на 
Объездной и другие.
 В 2012 году вдвое увеличено 

финансирование отрасли здраво-
охранения - с 78,3 млн. гривен до  
143,4 млн. Открыты 7 Центров первич-
ной медико-санитарной помощи.  По-
строен современный перинатальный 
центр. В нем уже принято более 2000 
родов. Реконструирована и открыта 
уникальная радоновая лечебница. При-
обретено 12 современных автомобилей 
скорой медицинской помощи, оборудо-
ванных по европейским стандартам. На 
ремонты учреждений здравоохранения 
выделено 18,3 млн. грн., в том числе, 
капитальные - 7,1 млн. грн. По иници-
ативе и при содействии партийцев в 
лечебных учреждениях открываются 
палаты повышенной комфортности для 
ветеранов войны и труда, чернобыль-
цев и других льготных категорий. 

 На поддержку городского электротранспорта выделено 
180 миллионов гривен.
 Развивается система образования города, улучшается 

ситуация с обеспечением местами в детских садах. За 2 года 
в Кривом Роге открыты 29 новых групп в детских садиках. Это 
дало возможность пойти в детские сады 580-ти ребятишкам. 
Охват дошкольным образованием вырос с 76% детей до 88%.
 Впервые за многие годы проведены ремонты во всех 

10 детско-юношеских спортивных школах города на сумму  
5,3 миллиона гривен. Достигнута 100% компьютеризация 
школ. Построена 81 новая спортивная площадка с современ-

ными тренажерными комплексами. Построено 80 детских го-
родков. На 50% увеличены стипендии одаренным студентам.
 Немалое внимание сейчас уделяется и созданию ком-

фортных условий для проживания криворожан. В прошлом 
году проведена комплексная реконструкция проспекта Южный 
с укладкой бесшумных трамвайных путей, ремонтом дорог, ре-
конструкцией фасадов домов и заменой наружного освещения. В 
этом году проведен второй этап реконструкции жилмассива, об-
новлен парк имени Ивана Савицкого, восстановлен пруд, обору-
дована прилегающая к нему зона отдыха. Проведена комплекс-
ная реконструкция парка им. Газеты «Правда», улицы Пушкина, 

парка им. Гагарина. Благоустроен парк им. Комсомола Украины 
и парк возле ДК «Терновской». Ведется комплексная реконструк-
ция улицы Мусоргского, улицы Армавирская, проспекта Победы.
 В 2012 г. начаты работы по реализации уникального про-

екта комплексной реконструкции центральной части города: 
проспекта Карла Маркса и прилегающих территорий. На начало 
реконструкции уже направлено более 8 млн. грн. В текущем 
году начато строительство Ледовой арены, которое сегодня на-
ходится на завершающей стадии. Уже в этом году криворожане 
смогут посещать этот спортивный комплекс. Объем финанси-
рования строительства составил 40,5 млн. грн.

Игорь Криштопа, главный врач 16-й городской больницы:
 – За последние 20 лет в обществе неоднократно шли разговоры о том, что реформа здраво-

охранения назрела. Но только за последние 2 года я, как главный врач, увидел реальные сдви-
ги в этой области. К позитивам данного реформирования могу отнести закупку современного 
импортного оборудования. Значительно увеличено финансирование на медикаменты и питание 
больных. На продукты питания у нас выделяется уже не 1 гривна 70 копеек, а около 7 гривен на 
человека. Особенно улучшилось питание для больных льготных категорий – участников войны, 
чернобыльцев, афганцев. На питание для них выделяется почти 35 гривен в день.

Назар ЧИРКА, директор театра драмы и музыкальной комедии 
имени Т. Шевченко:

 – В 2012 году для нашего театра произошли знаковые события. Министерство культуры Украины 
предоставило нашему театру статус «академический». Как и было обещано властями, выделены 
значительные средства для проведения второго этапа реконструкции театра. Радует то, что сейчас 
сфере культуры стало уделяться значительно больше внимания. Наш коллектив вовремя получает 
зарплату. Городские власти взяли на себя вопрос оплаты коммунальных услуг. Так что театр теперь 
практически полностью находится на обеспечении города.

Константин ПАВЛОВ,  
председатель Криворожской городской  
организации Партии регионов:

 – При разработке Народной программы были учтены все 
конструктивные предложения жителей города, а наиболее 
актуальные, острые и наболевшие проблемы в жизни мест-
ной громады включены в список первоочередных вопросов, 
которые требовали особого внимания и незамедлительного ре-
шения.

Совместными усилиями областной и городской властей сде-
лано многое. При поддержке губернатора области Александра 
Вилкула, второй год значительно увеличивается финансирова-
ние практически по всем направлениям городского хозяйство-
вания. Разработан и реализуется Стратегический план разви-
тия города, включающий более 500 крупных проектов.

За два последних года представителями власти был избран перспективный вектор, 
направленный на развитие Кривого Рога, формирование его социальной инфраструктуры. По 

сути, сегодня на политической арене только лишь 
ПАРТИЯ РЕГИОНОВ является той движущей силой, 
которая заложила базис для развития буквально всех 
направлений жизнедеятельности и в стране, и в на-
шем городе. Кривой Рог, с его развивающейся в по-
следнее время инфраструктурой, – достойное тому 
подтверждение. Сегодня с уверенностью можно ска-
зать, что наш город вышел на путь уверенного разви-
тия, и сегодня местные регионалы ставят перед собой 
еще более масштабные задачи.

За 2 года слаженная команда от ПАРТИИ РЕГИ-
ОНОВ выполнила большинство своих обещаний, и 
не останавливается на достигнутом. Сегодня глав-
ная их цель – добиться уверенного развития Кривого 
Рога, которым мы все будем гордиться как красивым, 
безопасным и комфортным городом.

На сегодняшний день уже выполнено 70%  
из намеченного в Народной программе до 2015 года. 
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Довгинцівський р-н

З місця подій

Функціонуєш – 
плати!

Протягом січня-вересня 
2012 року відбулося 26 засі-
дань районної комісії з коор-
динації дій щодо забезпечен-
ня податкових та інших надхо-
джень до державного та міс-
цевого бюджетів і погашення 
заборгованості із заробітної 
плати, пенсій та інших соці-
альних виплат по Довгинців-
ському району.

Під час їх проведення було за-
слухано 170 суб’єктів господарю-
вання з питань погашення забор-
гованості по єдиному та страхово-
му внесках до Пенсійного фонду; 
заробітній платі підприємствами 
району; земельному податку та 
орендній платі за землю тощо. За 
результатами проведеної роботи 
за звітний період погашено забор-
гованості по платі за землю в сумі 
855,4 тис. грн.

Попереджаючи 
насильство

За участю заступника голови 
райради Олексія Суворова від-
булося засідання круглого сто-
лу «Гендерна політика в Украї-
ні, попередження насильства в 
сім’ї, торгівлі людьми». 

Його основна мета – утвер-
дження рівності прав, людських 
взаємин між чоловіками і жінка-
ми в суспільстві, подолання всіх 
форм дискримінації, в тому числі 
дискримінації за ознакою статі та-
кого явища, як насильство. На за-
вершення методисти ЦДЮТ «Гар-
монія» провели з учасниками за-
ходу тренінг «Запобігання насиль-
ства в сім’ї».

За активну участь у реалізації 
державної політики у сфері забез-
печення гендерної рівності, підви-
щення статусу повноцінної сім’ї та 
ролі в ній чоловіка учасники захо-
ду отримали подарунки від викон-
кому районної в місті ради.

Семінар  
для підприємців

На базі Довгинцівсько-
го виконкому районної в міс-
ті ради пройшов семінар для 
суб’єктів господарювання на 
тему: «Актуальні питання ве-
дення бізнесу. Спрощена сис-
тема оподаткування підпри-
ємців: особливості роботи у 
2012 році». 

У ньому брали участь началь-
ник управління розвитку підпри-
ємництва виконкому Криворізь-
кої міської ради, завідувачі відді-
лів розвитку підприємництва ви-
конкомів районних у місті рад, 
близько 200 суб’єктів господарю-
вання тощо.

На семінарі були висвітлені осо-
бливості практики застосуван-
ня Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів 
України щодо заборони реклами, 
спонсорства та стимулювання про-
дажу тютюнових виробів», правил 
роботи на спрощеній системі опо-
даткування, про відміну сплати за 
водовідбір платниками, які вико-
ристовують воду для власних пит-
них і санітарно-гігієнічних потреб, 
та розглянуті інші питання.

У ході семінару проведено ан-
кетування серед суб’єктів госпо-
дарювання стосовно визначення 
об’єктивної оцінки нинішніх тен-
денцій розвитку підприємництва.

Едуард БІЛИК.

g Наші за кордоном

Я живу в Лондоні,  
але серце моє – в Україні
15-річним підлітком, разом з іншими українськими 
парубками й дівчатами, фашисти погнали його до 
Німеччини. Після перемоги обдарований юнак закін-
чив тут українську гімназію та вступив до Капели  
бандуристів iм. М. Леонтовича під керівництвом Гри-
горія Назаренка у м. Ґосляр. Наймолодший учасник 
капели став нерозлучним з вірною подругою-банду-
рою. Згодом допитливий хлопчик дізнався, що можна 
поїхати працювати до Англії. «Покажіть мені, – спитав 
товаришів, – де та Англія?» Глянув на карті: «О, та ж 
вона дуже близько». 1948 року Володя приїздить до 
Лондона, тяжко працює, щоб заробити на приватні 
уроки вокалу, навчається у коледжі св. Трійці.

Це – уривки біографії маестро 
Володимира Луціва, українсько-
го співака-тенора, бандуриста, 
культурно-громадського діяча, 
виконавця дум та автора статей 
про бандуру. Світове визнан ня 
співакові принесла перемога у 
1961 році на міжнародному пі-
сенному конкурсі Євробачення 
у Бельгії (тоді конкурс називав-
ся «За чашу Європи»).

У середині вересня Володи-
мир Гаврилович відвідав Кри-
вий Ріг у рамках гастрольно-
го туру Голландського хору ім. 
Миколи Лисенка, що цілком 
складається із голландців, які 
співають українською і пропа-
гують нашу національну куль-
туру в усьому світі. У цьому є 
чимала заслуга Луціва, який до-
вгий час співав у хорі, а згодом 
понад 30 років був його імпре-
саріо, організовував гастролі. А 
почалось усе в далекому 1961-
му, коли Володя познайомив-
ся із засновником і диригентом 
(тоді Візантійського) хору, сво-
їм земляком з Івано-Франків-
щини, видатним музикознав-
цем Мирославом Антоновичем. 
Нині, крім хору ім. Лисенка, Лу-
ців організовує поїздки таких 
мистецьких колективів світу, як 
чоловічий хор «Прометей» з Фі-
ладельфії, хор «Думка» з Нью-
Йорка (США), ансамблю тан-
цю Степана Чупляка з Ноттін-
гема (Великобританія). Всі вони 
знайомлять світ з українським 
мистецтвом.

Перебуваючи на гастролях у 
Кривому Розі, 83-річний чоло-
вік вразив журналістів диво-
вижною енергетикою, оптиміз-

мом, ініціативністю і любов’ю до 
української музики.

– Я завжди хотів співати, мама 
гарно співала, – жвавою, коло-
ритною старою українською 
мовою дивує нас пан Володи-
мир. – Це увійшло в мою кров. 
Мене взяли до Капели банду-
ристів, але я був дуже амбітний 
хлопець, мені всього було за-
мало. Таким чином опинився в 
Італії, в Римі. 5 років навчався 
співу в Академії Святої Сесилії. 
Багато концертував у найбіль-
ших театрах Англії, світу, зу-
стрічався з різними акторами. 
Маю багато відзнак, в тому чис-
лі «За заслуги» від кількох пре-
зидентів України. Говорю укра-
їнською, англійською, поль-
ською, розумію й російську, але 
спілкуватись нею якось не ви-
падало нагоди.

– Володимире Гавриловичу, 
це великий сюрприз для нас – 
іноземці так гарно співають 

українські народні пісні…
– Так, то є велика дивина. Зна-

єте, коли в 1990 році, ще за ра-
дянської влади, я організував 
американську гастролю ансамб-
лю Міністерства внутрішніх 
справ пісні і танцю, мене запи-
тали, що ще треба зробити для 
України? Я відповів: завезти гол-
ландський хор. Коли ми співа-
ли в київському Жовтневому па-
лаці, ми й не здогадувались, що 
в його підземеллях колись роз-
стрілювали людей... На концерт 
тоді прийшов Олесь Гончар. Він 
послухав нас, заплакав і сказав: 
«Як то можливо, що вже 40 років 
чужинці співають нашу музи-
ку, а ми абсолютно нічого про те 
не знаємо». Він написав про нас 
прекрасну статтю, яка мала заго-
ловок «Зустріч з цивілізованими 
людьми». «Наскільки треба бути 
високоцивілізованим народом, 
щоб десятиліттями задарма про-
пагувати чужу культуру», – ди-
вувався письменник.

– Скажіть щиро, як сприйма-
ють Україну в Європі?

– Після 2004 року Україна мала 
колосальні можливості, серця єв-
ропейців були відкриті. Солідні 
англійські газети написали стіль-
ки компліментів Україні, телеба-
чення безперервно пропагувало 
події в країні. Але пізніше цей во-
гонь згас… Далі виглядає, що не-
має доброго ділового контакту з 
Європою. Бо європейці вимага-
ють дотримання певних законів, 

то їм обіцяють, але не виконують. 
Саме про це зараз пишуть ан-
глійські часописи. Але як йдеть-
ся про культуру й спорт (Шевчен-
ко, Кличко) – то одинокі карти, 
якими ми можемо грати. Щиро 
кажучи, крім українських пісень, 
голландцям більше нічим захоп-
люватись у нашій країні. У Гол-
ландії все так упорядковано, що 
аж застрахаюче. Там ніде цвяш-
ка забити. І знаєте, чому? Бо вже 
хтось його забив там, де потрібно. 
У них все працює! Голландці всі 
пильнують свого добра, вони дба-
ють про свої дамби: як Нідерлан-
ди за 4 метри нижче моря, то все 
б залило. Це колосальні художни-
ки, будівельники, мореплавці, фі-
лософи. До слова, вони зробили 
перший археологічний атлас Ки-
єва, прекрасні портрети гетьмана 
Хмельницького.

– А що б ви побажали нам, 
українцям?

– Я побажав би, щоб ми самі 
себе шанували. Берегли те без-
цінне, що маємо, бо ніхто нам 
цього не боронить. Ми маємо 
музику, спів, це треба викорис-
товувати. Але ті люди, від яких 
дещо залежить, мають помагати 
культурі розвиватися. Самими 
деклараціями далеко не заїдеш...

* * *
Світове визнання, успішна 

кар’єра на чужині. Та все ж саме 
Україна займає чільне місце в 
думках і сподіваннях маестро, 
бо всі ці роки він поширює по сві-
ту близьке серцю, українське. У 
рідній Надвірній заснував бла-
годійний культурно-мистець-
кий фонд ім. В.Луціва, опікуєть-
ся талановитою молоддю При-
карпаття, вручає грошові ви-
нагороди переможцям у різних 
номінаціях. «Я громадянин Вели-
кобританії, живу в Лондоні, але 
серцем я завжди в Україні», – під-
сумовує Володимир Гаврилович.

Тетяна ДРЄЄВА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Продовжувачі козацької слави
 У Криворізькому районі на базі Широківської за-

гальноосвітньої школи традиційно пройшло свят-
кове дійство, приурочене до Дня українського коза-
цтва та Покрови Пресвятої Богородиці. 

Прямо на подвір’ї навчального закладу було відтворено 
козацький побут: обгороджений тином курінь, багаття, на 
якому вариться запашний куліш... Також були представлені 
смачні українські страви, а у фойє школи – виставка дитя-
чих малюнків «Козацька слава живе і нині!»

 Ініціатор свята – отаман Криворізького району Катери-
нославського козацтва Запорозького імені генерала Леоні-
да Бородича полковник Новруз Кулієв разом із заступни-
ком голови Криворізької районної державної адміністрації 
Тамарою Семеновою, сільським головою Миколою Соляни-
ком, іншими поважними гостями щиро привітали всіх при-
сутніх зі святом, а учні піднесли їм коровай.

 Новруз Мамедович вручив найініціативнішим провідни-
кам славної справи козацтва ордени, медалі, грамоти.

 А далі на майданчику зовсім юні і молоді козаки пока-

зали своє вміння на спритність, витривалість, кмітливість. 
Вразила своїм показовим виступом команда з центру вій-
ськово-патріотичного виховання «Витязь», яка продемон-
струвала свої вміння з військово-прикладних видів спорту.

g Народні традиції

 Микола КРАМАРЕНКО.
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Пам’ятаючи про 
визволителів

Незабаром країна в чер
говий раз вшановуватиме 
пам'ять тих, хто визволяв її з 
ярма фашистської окупації. 

Як повідомили в райвиконкомі, 
урочистості з нагоди Дня визво-
лення України від фашистських 
загарбників відбудуться наступ-
ного тижня. Місце – меморіал 
Вічної Слави у сквері 60-річчя 
Перемоги на вулиці Постишева 
(неподалік від колишнього кіно-
театру «Космос»). Саме до його 
підніжжя 26 жовтня о 10.00 бу-
дуть урочисто покладені квіти, 
на вшанування безсмертного по-
двигу визволителів. Взяти участь 
у заході запрошуються всі меш-
канці та гості району. 

«Кривбас»  
виграв

Не дивуйтесь, цього разу 
мова йде про його молодіж
ний склад. Але все ж таки по
годьтесь, приємно: вміють 
грати. Може колись допомо
жуть піднятися на вищий ща
бель основній команді міста. 

Ну, а поки молодіжка стала пе-
реможцем 6-го турніру пам’яті  
Є. Кучеревського, перегравши у 
фіналі «Дніпро».

Як повідомили в прес-службі 
ФК «Кривбас», всі матчі цього 
турніру завершувались внічию 
й переможець визначався в серії 
післяматчевих пенальті. Не став 
виключенням фінальний поєди-
нок, в якому доля розпорядилася 
зустрітися двом сусідам по ре-
гіону – «Кривбасу» та дніпропе-
тровському «Дніпру». Вже в пер-
шому таймі команди обмінялись 
забитими м’ячами – на гол дні-
пропетровців «Кривбас» відповів 
влучним ударом Андрія Дани-
люка. Другий тайм, незважаючи 
на достатню кількість гольових 
моментів, не виявив переможця, 
тому арбітр матчу після закінчен-
ня основного часу призначив се-
рію післяматчевих 11-метрових 
ударів.

У цій «лотереї» нерви були кра-
щими в кривбасівців, які пере-
грали суперника з рахунком 4:2. 
Вирішальний удар зробив Віталій 
Ольховський. При тому, що голкіпер 
криворіжців Герман Горовий пари-
рував два 11-метрові дніпрян.

Снаряд під  
металургами

Вже не одне десятиріччя 
відділяє нас від минулої вій
ни, а вона таки нагадує про 
себе. Нещодавно ті грізні по
дії змусили похвилюватися 
мешканців будинків непода
лік від металургійного комбі
нату. 

Як повідомили в МНС, минулої 
неділі по вулиці Орджонікідзе під 
час прибирання території ком-
бінату виявили предмет, зовні 
схожий на 76-мм артилерійський 
снаряд. Про небезпечну знахідку 
повідомили куди слід. Далі вже 
була справа за професіоналами, 
група піротехнічних робіт аварій-
но-рятувального загону спеціаль-
ного призначення ГТУ МНС у Дні-
пропетровській області знахідку 
знешкодила. Місце знаходження 
обстежили, на щастя інших не-
безпечних предметів там не ви-
явилось.

Володимир СКІДАНОВ.

Кривбас мистецький

Він пройшов крізь вогонь і воду, зупинку 
фінансування, критику і відмови кіноте-
атрів. Перший прокатний в Україні фільм 
«ТойХтоПройшовЧерезВогонь» минулої 
суботи дібрався і до Кривого Рогу. Його 
показ і зустріч з продюсером фільму Воло-
димиром Філліповим та актором, який у 
картині зіграв індіанського вождя, Олек-
сієм Колесником відбулися в культурно-
громадському центри «ШELTER+».

Власне, на широкі 
екрани стрічка Михай-
ла Іллєнка вийшла ще на 
початку року, але, за сло-
вами продюсера, криво-
різькі кінотеатри так і не 
спромоглися поставити її в 
прокат. До речі, цей фільм 
у наступному році побо-
реться за «Оскар». Про те, 
крізь що насправді дово-
диться проходити укра-
їнському кінематографу, 
столичні гості розповіли 
криворізьким глядачам, 
які прийшли на показ.

Щоб зняти історію про 
Івана Додоку, льотчи-
ка-аса та правнука коза-
ка-характерника, кіне-
матографісти витратили 
близько 6 мільйонів гри-
вень, а прокатом «відби-
ли» тільки два з копій-
ками. Про це розповів 
Володимир Філліпов.

– Якщо підходити до 
фінансового боку питан-
ня, то цей фільм – повний 
провал, – зазначив про-
дюсер картини. – На всю 
Україну всього лише 380 
кінозалів. Тобто у бага-
тьох її населених пунктах 
кіно показувати просто 
ніде. У Чехії, до прикла-
ду, ця цифра зашкалює за 
три з половиною тисячі. 
Так от, незважаючи на те, 
що в країні 380 великих 

екранів, у такому форматі 
фільм подивилося близь-
ко 70 тисяч глядачів. Га-
даю, що це колосальний 
успіх. І це при тому, що 
нашу роботу ставили по 
одному-два сеанси в дуже 
незручний час, коли всі 
на роботі, на навчанні. 

Рекламна кампанія на-
ближалася до нуля… Але 
при цьому ми деякий час 
стояли в лідируючих по-
зиціях, а це говорить про 
те, що глядач до україн-
ського кіно готовий, біль-
ше того – він хоче свого 
кіно. Утриматися на екра-
ні національному філь-
му майже неможливо. За 
тиждень у світ виходить 
по п’ять прем’єр. Нас ви-
тіснив прихід «Картера», 
який, за домовленістю 
дистриб’ютора, повинні 
були показувати всі зали 
кінотеатрів. Хоча ми «пе-
режили» багато фільмів, 
але все-таки здалися перед 

реальним блокбастером.
Індіанців знайшли 
у Харкові

Творці фільму неодно-
разово наголошували: все, 
окрім хіба що одного кадру, 
відзнято в Україні. «Канад-
ські» краєвиди знімали 
під Ржищевим, Швейца-
рію можна «знайти» у 
Кам’янці-Подільському, а 
індіанців – у Харкові.

– Що з себе представ-
ляють, скажімо, канадські 
індіанці? Це такі ж самі 
люди, як і ми з вами, які 
ходять на роботу і на ви-
хідних дивляться телеві-
зори. Живуть посереднім 
життям і не думають про 
свою історію, – говорить 
Володимир. – А на по-
чатку 90-х у всьому світі 
стався сплеск відроджен-
ня індіанської культури, 
повернення до своїх ко-
ренів. Не знаю, з чим це 
пов’язано. І ось ці індіанці 
дістали свої скрині, і тут 
з’ясувалося, що обрядів-
то ніхто і не знає… А в 
Харкові була група рекон-
структорів, які ще в 70-х, 
начитавшись художньої 
літератури про індіанців, 
вели індіанський спосіб 
життя, зберігали обряди, 

шукали літературні дже-
рела, тим самим зберегли 
в собі ту дивовижну куль-
туру. Саме до них в кінці 
90-х зверталися канадські 
індіанці, просили приїха-
ти і допомогти їм відро-
дити декотрі обряди, що 
були загублені.

Одна з найяскравіших 
презентацій фільму від-
булася в Полтаві, на бать-
ківщині прототипу Івана 
Додоки.

– На прем’єру, хоча сто-
яв мороз під сорок граду-
сів, приїхало три автобуси 
односельців Івана Доцен-
ка, прототипу головного 
героя. Побачивши вико-
навця головної ролі Лі-
нартовича, почали його 

обнімати, цілувати, фото-
графуватися з ним. У нас з 
собою була пачка плакатів 
– двісті штук, з них не зали-
шилося жодного. Гадаю, 
тепер у кожній хаті в Ди-
каньці висить такий по-
стер. Приходила і племін-
ниця нашого прототипу. 
З неї взагалі все і почало-
ся. Цю історію ми взяли з 
телевізора. Племінницю 
Івана в програму «Жди 
меня» Кваша чотири рази 
запрошував. Людям це 
цікаво.

Возили фільм і далеко 
за межі України. Подібна 
зустріч відбулася у Хаба-
ровську. Там український 
фільм зустріла багатона-
ціональна публіка.

– Татари, якути, євреї… І 
кожен з них сприймав цей 
фільм і цього героя на свій 
рахунок, – веде мову Олек-
сій Колесник. – Він про те, 
що доки ми будемо жертва-
ми обставин, в яких ми жи-
вемо, доти будемо нещас-
ні. Треба підлаштовувати 
під себе ці обставини, а 
не самим під них підла-
штовуватися.

g Кінозустріч

Провал і успіх в одному флаконі

Анна РОДІЧКІНА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА. 

 Володимир Філліпов і Олександр Колесник.

g Обрії мистецтва

Тетяна ДРЄЄВА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА. 

Козаченьки вміли панувати…

«Козацькому роду нема переводу», – 
переконаний автор пластичних мініатюр 
Василь Новіков. До Дня козацької слави 
історико-краєзнавчий музей представив 
експозицію його робіт, виготовлених із 
скульптурного пластиліну та глини, роз-
писаних олійними і акриловими фарбами.

Провідна тематика творчості Новіко-

ва, козака Інгульської паланки Війська 
Запорозького низового, – козаччина 
XVI-XVII століть. Автор майстерно від-
творює батальні сцени – тут і «Хотин-
ська битва», і «Бій з татарами», і жанрові 
сцени з бойовими прийомами. Вдають-
ся Новікову і окремі міні-скульптури з 
тонко підміченими, достовірно випи-
саними деталями одягу й зброї.

У пластичній мініатюрі скульптор 
працює понад 15 років. Технологію 
розробив самостійно, у розписі міні-
скульптур дотримується народного 
колориту та яскравих барв. Велику ува-
гу приділяє характеру окремого образу. 
Роботи Василя Новікова виставлялись 
у столичному Музеї гетьманства.

Скарби музейних фондів
До Дня художника та свята українського ко-
зацтва міський історико-краєзнавчий музей 
підготував шанувальникам кілька приємних 
сюрпризів-виставок образотворчого ми-
стецтва із власних фондів. 

З 15 жовтня на естетів че-
кають 36 творів видатних 
авторів з різних куточків 
України, серед яких і 8 кри-
ворізьких художників. Відві-
дувачі побачать промислові 
й міські пейзажі Івана Ав-
раменка, полотна Григорія 
Шишка, Юрія Сича, графіку 

Євгена Декана, виконані у 
рідкісному жанрі книжкової 
графіки роботи Галини Ма-
ковської, а також натюрмор-
ти і портрети у різних техні-
ках (масло, графіка, пастель, 
гуаш, офорт). Творчі доробки 
шанованих майстрів будуть 
виставлятись до кінця року.

Гетьмани в писанках
На увагу заслуговує музейна виставка робіт нашого 

знаного земляка, заслуженого художника України, голо-
ви Криворізької організації Національної спілки худож-
ників України Леоніда Давиденка. Представлена в музеї 
експозиція присвячена козацькій тематиці. Козак у Дави-
денка – драматичний, загадковий і харизматичний. У при-
таманній автору оригінальній манері зображені і портре-
ти гетьманів в обрамленні писанок. Ви побачите також 
ліричні та побутові сцени з українського фольклору.
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g Подивіться, хто прийшов!

«Я був і зостався в душі Робінзоном»…
Бувають зустрічі, як подарунок 
долі, як крапля вологи в пустелі, 
як зблиск світла в пітьмі. Такою 
для мене особисто стала зустріч з 
Сергієм Ткаченком. Разом зі своїм 
другом харківським письменником 
Віктором Полянецьким він побу-
вав у нашому місті на запрошення 
Віктора Гриценка, талановитого 
криворізького літератора, чия 
творчість, на жаль, ще належно не 
оцінена. 

При нагоді каже, що, 
скучивши сильно за Укра-
їною, він придумав собі 
отакі мандри по універ-
ситетах – їздив на Терно-
пільщину, щойно був у 
Харкові, перед тим зустрі-
чався зі студентами кіль-
кох київських університе-
тів, зокрема колишнього 
Київського інституту іно-
земних мов (тепер це Лінг-
вістичний університет), 
який колись закінчував 
я сам, де згодом захистив 
дисертацію і якийсь час 
викладав.  Переконаний, 
що не тільки в столицях 
кується еліта країни, а го-
ловно в глибинці, в народ-
них надрах. Зізнавався в 
розмові, що Кривий Ріг 
цікавий йому в плані куль-
тури, малярства, поезії. Не 
розчарувала його і зустріч 
зі студентами КНУ.

– Сергію Івановичу, роз-
кажіть про вашу роботу 
в Секретаріаті ООН. І 
чи може зараз молода лю-
дина з України претенду-
вати на цю посаду?

– Безумовно, сьогод-
ні світ набагато відкриті-
ший. Я вже був кандида-
том наук, викладачем вузу, 
коли мені запропонували 
ще трохи повчитися в Мо-
скві, щоб далі працювати 
в ООН. Навіть мій тодіш-
ній декан Юрій Жлуктен-
ко, чию думку я шанував, 
вважав, що не варто міня-
ти науку на суто паперо-
ву роботу. Та я тоді ніко-
го не послухав і подався 
до Москви. Коли уже їхав 
на роботу до Нью-Йорка, 
думав, що це всього на 2 
роки, а виявилося на ці-
лих 24. За контрактом пра-
цював міжнародним чи-
новником в Секретаріаті 
ООН, і безпосередня моя 
робота була пов’язана з 
офіційною документаці-
єю, її перекладом. Скажу 

для тих, хто мріяв би про 
цю посаду, – це дуже ко-
пітка, часом нудна і маруд-
на робота, яка виключає 
право на помилку. Згідно 
з правилами роботи Се-
кретаріату, документація 
має бути представлена на 
одній із 6 офіційних або 
робочих мов ООН. Моїми 
робочими мовами були 
англійська, російська, 
французька. Якщо ж це 
усний документ, то деле-
гат будь-якої країни може 
виступати своєю рідною 
мовою, але він мусить за-
безпечити переклад на 
одну з робочих чи офіцій-
них мов. Такий випадок 
був на зорі нашої неза-
лежності, коли тогочасний 
прем’єр-міністр України 
Віктор Масол вперше в 
історії виступав з трибу-
ни Генеральної асамблеї 
ООН українською мовою. 
Там були ми,  представни-
ки Секретаріату ООН, там 
були люди з української 
діаспори – у нас в усіх на 
очі наверталися сльози. 
Тоді переклад був забезпе-
чений, але ми слухали, ми 
чули рідну мову в стінах 
ООН. 

– З висоти вашого між-
народного досвіду, на-
скільки в світі знають 
про Україну?

– Загальне враження, 
що про Україну знають 
дуже мало. Якщо ми гово-
римо про контекст світо-
вого товариства, де мені 
довелося працювати,  в ті 
часи, коли я туди приїхав, 
культурологічна робота 
була дуже інтенсивною. 
В тім, безумовно, була 
заслуга тодішнього  По-
стійного і Повноважного 
представника, Надзвичай-
ного Посла України при 
ООН Геннадія Йосипо-
вича Удовенка – він дуже 
дбав про імідж наших лю-

дей, нашої країни. Туди 
приїздили кращі майстри 
українського мистецтва 
– співаки, актори. Прово-
дилися зустрічі. І певною 
мірою то була заслуга то-
гочасного голови товари-
ства «Україна і світ» чу-
дового поета Володимира 
Яковича Бровченка. Саме 
під його егідою делегації 
українських митців їзди-
ли не тільки в Північну, 
а й в Південну Америку. 
Зараз, на жаль, уже не та-
кий інтенсивний цей про-
цес. Чи треба ставити це 
комусь на карб? Не знаю. 
Інші країни теж не так 
настирливо лізуть в очі. 
Мабуть, я був непоганим 

чиновником, якщо стіль-
ки років протримався на 
цьому ковзкому льоду, а 
проте головним своїм ко-
ником вважаю переклада-
цтво. Це та царина, в якій 
мені найцікавіше, найза-
тишніше. Адже переклад 
– це інша культура, інша 
література, інші люди, 
інша історія. Перекладаю-
чи, так хочеться до всьо-
го цього приторкнутися. 
Отож кожному перекла-
дові передує глибинне до-
слідження. Оригінал – то 
святиня.  Скажімо, я пере-
кладав класика американ-
ської поезії Роберта Фрос-
та. Там у нього такі образи, 
які неможливо перенести 
на іншу мову, якщо не зна-

єш його біографії, його 
життя, його натури. Буває, 
минуть не роки, а навіть 
десятиліття (був у мене та-
кий випадок), доки я зро-
зумів, що ж хотів сказати 
автор.

Свого часу Україна мала 
сильну перекладацьку 
школу, видатних перекла-
дачів – Миколу Лукаша, 
Бориса Тена, Григорія Ко-
чура та й інші відомі імена. 
Сьогодні, на жаль, такої 
школи немає. Нині не вва-
жається за гріх, не знаючи 
мови, перекладати з під-
рядника чи з інших пере-
кладів. Не рідкість нині 
перекради, а не перекла-
ди. Скажімо, я шанобливо 
ставлюся до письменника 
Василя Шкляра, але коли 
він видав «Декамерон» 
Бокаччо і підписав, що 
це його переклад з італій-
ської, то, як на мене, дуже 
не коректно – взяти пре-
красний переклад цього 
твору Миколи Лукаша і 
присвоїти чужу роботу 
собі. Микола Лукаш – це 
світова вершина в нашій 
літературі. 

Оскільки в романо-гер-
манському полі товчеться 
багато перекладачів, то 
я займаюся, здебільшо-
го, перекладами з екзо-
тичних мов – валійської, 
фламандської, фризької. 
Фризи – рідні брати ан-
глосаксів, фризька мова 
– це насправді давньоан-
глійська. До такого вибо-
ру колись ще в аспіранту-
рі схилив колишній мій 
декан, опонент на захис-
ті дисертації, професор 
Юрій Олексійович Жлук-
тенко, який видав під-
ручник з фризької мови. 
Разом з професором 
Сумського університету 
поетом Григорієм Гризу-
ном він видав переклад 5 

фризьких поетів. Це, вва-
жаю, був науковий і літе-
ратурний подвиг. Пере-
кладати з екзотичних мов 
надзвичайно тяжко, але 
дуже цікаво. 

– Ви, та й інші пере-
кладачі перекладають з 
інших мов на українську, 
а хто ж перекладе укра-
їнських поетів на світові 
мови?

– Це справді проблема. 
Нещодавно Національ-
на академія наук України 
висунула  поета Бори-
са Олійника на здобуття 
Нобелівської премії. Ми 
всі від щирого серця ба-
жаємо, щоб він отримав 
цю премію, бо це коло-
сальна несправедливість, 
що в Україні досі немає 
Нобелівських лауреатів. 
Багатьох висували, але 
трагічні обставини не до-
зволили цьому статися. 
Наші сусіди – поляки, ро-
сіяни – мають по чотири 
Нобелівських лауреатів. 
Ми заслуговуємо не на 
менше число. Я абсолют-
но переконаний, що і Ліна 
Костенко, і Дмитро Пав-
личко – це поети світово-
го рівня, які заслуговують 
на таке високе визнання. 
Але ж тут є своя процеду-
ра, свій механізм, і перш, 
ніж виявляти своє праг-
нення і робити заявку на 
таке високе звання, треба 
провести велику роботу з 
популяризації творчості 
домінанта – перекласти ці 
твори бажано всіма євро-
пейськими мовами. 

А ще Сергій Ткачен-
ко глибокий і самобутній 
поет. Наостанок він удо-
стоїв мене радості, по-
дарувавши, написану в 
Нью-Йорку, книгу з авто-
графом. У ній я знайшла 
багато поживи для розуму 
і серця. Рядок з неї, який 
мені здався символічним, 
і винесено в заголовок, бо 
значну частину свого жит-
тя Сергій Ткаченко жив на 
острові серед чужої куль-
тури. Бо, як той Робін-
зон, для своєї душі, своєї 
творчості він вибудовував 
власний мистецький дім, 
який ревно оберігає, три-
має у чистоті і який став 
оплотом його духу, твор-
чості, професійної висо-
кості.

______________________________________________________________________________________________ Мотрона ПАНОВА.

Сергій Ткаченко – поет, перекладач з романо-гер-
манських та слов’янських мов, автор кількох книг 
поезії та перекладів творів поетів Європи, Північної 
і Південної Америки, Азії, Африки та Австралії. 
Член Національної спілки письменників України. 
Лауреат престижних міжнародних літературних 
премій. Вчений, автор наукових монографій та 
праць з проблем шекспірології, перекладознавства, 
мистецтвознавства, біблієзнавства, політології та 
літературознавства. Багато років працював пере-
кладачем у  Секретаріаті ООН.

Геть сміття  
із нашого життя!

13 жовтня підприємства, 
установи та ор ганізації 
Центрально-Міського райо-
ну взя ли активну участь у 
загаль номіському субот нику, 
проведеному  за розпоряд-
женням голови Дніпропетров-
ської облдержадміністрації  
О. Вілкула.

 Загалом у районному суботни-
ку взяло участь майже 4 тисячі 
осіб. Цього дня велику увагу було 
приділено ліквідації стихійних 
звалищ сміття на території райо-
ну. Для організації його вивозу 
підприємствами було надано 13 
одиниць спеціальної техніки. Були 
розчищені несанкціоновані зва-
лища непотребу у сквері біля сто-
матологічної поліклініки №1, по 
вул. Урицького (поблизу ринків) 
і в парку імені Газети «Правда». 
Учасники суботника позбавили 
від сміття береги річок Саксагань 
та Інгулець.

 Активно долучилися до бла-
гоустрою території району ПрАТ 
«Електроград», дослідний завод 
ВАТ «НДПІрудмаш», ТОВ «Універ-
салгазбуд». Не залишилась бай-
дужою учнівська та студентська 
молодь району, яка традиційно 
опікується благоустроєм парків 
імені Газети «Правда», Гагаріна та 
Павлова.

Жити – Вітчизні 
служити!

Завершився перший етап 
осіннього призову до Зброй-
них сил України. Військові 
частини та з’єднання чекають 
на новобранців. У жовтні-лис-
топаді цього року призову на 
строкову військову службу та 
відправці у війська підляга-
ють 18 тисяч 900 осіб.

 Для 30 майбутніх солдатів – 
мешканців Центрально-Міського 
району – влаштували офіційні 
урочисті проводи. З батьків-
ськими напутніми словами і по-
бажаннями гідного виконання 
службового обов’язку до призо-
вників звернулись ветерани Ве-
ликої Вітчизняної, представники 
депутатського корпусу районної 
ради, священнослужителі.

 Атмосфера святкової програми 
у Палаці дитячої та юнацької твор-
чості була пронизана духом патрі-
отизму. Новобранці отримали від 
старшого покоління подарунки і 
полум’яний наказ – віддано слу-
жити Батьківщині.

Авіатори  
козакували

Козацькою звитягою та мо-
лодечим запалом відзначали 
свято Покрови учні Криворізь-
кого коледжу Національного 
авіаційного університету. 

Розпочались урочистості бого-
служінням у Свято-Покровській 
церкві (по вул. Українській). Далі 
учасники заходу, разом із коза-
ками Криворізько-Саксаганської 
паланки, пройшли ходою до 
церкви Різдва Пресвятої Бого-
родиці. На стадіоні авіаційного 
коледжу молоді козачата взяли 
участь у традиційних спортивних 
змаганнях.

Тетяна ДРЄЄВА.

g Хроніка пригод
Електропожежі

Гаряченьким видався для криворіжців початок 
другої декади жовтня. 11 числа посеред ночі через 
коротке замикання в розетці загорівся двоповер-
ховий будинок по вулиці Нахімова у Дзержин-
ському районі. Одразу два пожежні підрозділи до-
лали біду, через сильну задимленість «червоного 
півня» гасили у засобах захисту органів дихання. 
Вогонь знищив меблі та речі домашнього вжитку.

Наступної доби, також серед ночі, і так само че-
рез несправності електрообладнання, спалахнув 
«Деу Ланос» на тимчасовій стоянці по вул. Неза-
лежності України. Постраждали салон, моторний 
відсік, передні колеса легковика. Кількома годи-

нами перед тим по Нікопольському шосе під час 
руху через перегрів спалахнула шина вантажної 
фури, проте на тому все й скінчилось, без особли-
вих збитків.

13 жовтня на світанку знову – внаслідок зами-
кання в електрокабелі – зайнялась покрівля двох 
суміжних кіосків на ринку «Центральний». Опера-
тивне втручання вогнеборців завадило полум’ю 
перекинутись на прилеглі споруди.

Сектор взаємодії зі ЗМІ міського управління 
МНС повідомляє, що порушення правил монтажу 
й експлуатації електрообладнання щорічно в Укра-
їні спричиняє понад 10 тисяч пожеж – тобто кожне 
п’яте вогняне нещастя. На Дніпропетровщині така 

статистика коливається в межах 1 тис., найчастіше 
лихо трапляється після одночасного паралельного 
під’єднання до джерела живлення багатьох при-
ладів чи продовжувачів з кількома розетками; 
вкрай небезпечно залишати без нагляду електро-
обігрівачі, тим паче з відкритими спіралями або 
кустарного виробництва.

Жінка випала з автобуса
Переломом кістки таза закінчилася поїздка для 

криворожанки на автобусі «Богдан». А все через те, 
що водій рушив, не діждавшись повного закриття 
дверей. Не втримавши рівновагу, жінка впала на ас-
фальт. Пенсіонерку госпіталізовано до 5-ї міськлікарні.

_______________________________________________________________________________ Тарас ЗАТУЛЬНИЙ, Анна РОДІЧКІНА.

Особистості
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Інгулецький район

Екстремальний вимір

Родинне свято
Майорить на карті житлома-

сиву Інгулець яскрава точка – 
проспект Седнєва, названий на 
честь героїчного учасника пар-
тизанського опору періоду Ве-
ликої Вітчизняної війни. 

Тутешні мешканці днями від-
значили півстолітній ювілей мі-
крорайону.

Колись посеред широкого степу 
існувала єдина заселена артерія, 
на початку 60-х років розпочалась 
її активна розбудова: гуртожиток 
для робітничої молоді, дев’ять 
багатоповерхівок, швидко вирос-
тали й інші споруди. З’явився й 
меморіал Георгію Седнєву робо-
ти місцевого скульптора Анатолія 
Кашпарова.

На родинному театралізовано-
му святі у дворі школи №100 ін-
гульчани пригадали знаменні 
віхи спільного минулого й сучас-
ного. Вшанували ветеранів праці, 
доблесних захисників Вітчизни, 
довгожителів, сумлінних мате-
рів – берегинь з багатодітних ро-
дин, молоді та «золоті» подружні 
пари, дбайливих працівників сфер 
освіти, охорони здоров’я, благо-
устрою, меценатів у особі депу-
тата Дніпропетровської обласної 
ради, генерального директора 
ПАТ «ІнГЗК» Андрія Левицького. 
Народний депутат України Дми-
тро Шпенов та секретар міської 
ради Сергій Маляренко побажали 
землякам благополуччя, творча 
молодь вітала присутніх концер-
том художньої самодіяльності.

Доступне житло
Виконавчий комітет район-

ної ради, згідно з Програмою 
будівництва (придбання) до-
ступного житла на 2010-2017 
роки, для реалізації прав гро-
мадян, потребуючих держав-
ної підтримки, пожвавив ро-
боту з певними категоріями 
населення. 

Керуючись Постановою Кабі-
нету Міністрів «Про затверджен-
ня Порядку здешевлення вартос-
ті іпотечних кредитів», мешкан-
цям району, котрі перебувають 
на квартирному обліку, потріб-
но звернутись до житлової комі-
сії, кімната 210, телефон для дові-
док 21-00-66.

Загратована педагогіка
Півжартома один мудрець підмітив: до 
п’яти років дитину виховують, а далі про-
тягом життя лише перевиховують. 

… Замість  
морального  
вакууму

Криворізька виправна ко-
лонія №80 має середній ре-
жим безпеки, на разі тут по-
карання відбувають півтори 
тисячі осіб, які вперше ско-
їли тяжкі злочини, їхній се-
редній вік сягає 30 років. Со-
ціальні зв’язки «на волі» такі 
ув’язнені ще мають міцні, 
отож, як розповідає началь-
ник «вісімдесятки» підпол-
ковник Ігор Штупун, засу-
джених часто відвідують ро-
дичі. Не так давно запрова-
джено ліберальніші прави-
ла спілкування з близькими, 
телефонні дзвінки дозволе-
но здійснювати без обме-
жень, як і приймати посил-
ки. Нововведення сприяють 
тим, хто оступився, підтри-
мувати стосунки зі світом 
законослухняних і прагнути 
здобути право чимшвидше 
до нього повернутись.

Вітчизняна пенітенціарна 
система ретельно прислуха-
ється до порад міжнародних 
борців за гуманізм стосовно 
дотримання прав засудже-
них, мета суворо покарати 
злочинця за колись скоєний 
ганебний вчинок давно по-
ступилась місії протягом тер-
міну перебування під вартою 
створити іншу особистість, 
нехай і не взірцевого грома-
дянина, та все ж із чітким ро-
зумінням категорій доброго й 
поганого, дозволеного й за-
бороненого. Ключове завдан-
ня при тому – збагатити внут-
рішній світ бранця, як на те, у 
багатьох взагалі у серці воло-
дарює моральний вакуум.

Для пробудження в ізо-
льованих від свободи від-
чуття себе відносно повно-
цінними членами суспіль-
ства, в колонії діє клуб з до-
статньою гамою гуртків, са-
модіяльних студій; часто 
проводяться творчі та фіз-
культурні заходи – причому 
із залученням відомих дале-
ко за межами краю митців і 
спортсменів. Спеціальний на-
вчальний центр надає змо-
гу здобути завжди затребу-
вані будівельні спеціальнос-
ті – зважаючи, що абсолютна 
більшість контингенту потра-
пила за грати без трудово-
го стажу, це вагоме підґрун-
тя розпрощатися з минулим. 
Працетерапія – взагалі ваго-

мий чинник розпочати нову 
сторінку існування після від-
буття призначеного судом 
терміну. У виробничих цехах 
колонії виробляється вдо-
сталь дещиць для потреб міс-
та, взяти хоча б ошатні лав-
ки по головних вулицях Цен-
трально-Міського району або 
гігантську писанку, встанов-
лену перед Великоднем біля 
кафедрального собору. Кіль-
ка крупних промислових під-
приємств уклали з ВК-80 уго-
ди на виготовлення комплек-
туючих частин, кращі труда-
рі після звільнення без зво-
лікань отримують робоче 
місце. Діє також середня шко-
ла, і на даному моменті варто 
зупинитись окремо, бо саме 
шкільні педагоги допомага-
ють зовсім не юним учням 
наверстати колись згаяний 
шанс омитись у шляхетному 
джерелі знань.

Найвищий суд – 
над самим собою

Директор Центру осві-
ти Тетяна Скиба наголосила: 
тут представлено всі форми 
навчання: денну, заочну, ве-
чірню, індивідуальну, екс-

тернатну. Впроваджуються і 
дослідно-експериментальні 
види, приміром, компенса-
ційний, коли людина зріло-
го віку за партою за окремою 
програмою отримує саме 

ту педагогічну опіку, котрої 
бракувало в період дитячо-
го та підліткового становлен-
ня (до слова, при тому вико-
ристовується чималий, пе-
ревірений практикою досвід 
нижньотагільських новато-
рів).

Певна річ, особливі момен-
ти шкільного навчання в тюр-
мі присутні. Спершу психоло-
ги всебічно діагностують по-
тенційного учня, готують ме-
тодичні рекомендації для 
викладачів конкретних пред-
метів. Будь-які дисципліни, 
принаймні, гуманітарні, по-
даються з чітким контекстом 
– спокутою завданої суспіль-
ству шкод, складаються від-
повідні навчальні програ-
ми, покликані з різних аспек-
тів переосмислити рефрен: 
«Чому я сюди потрапив? Яким 

необхідно звідси вийти?» Так, 
на заняттях з російської мови 
розбір членів речення прохо-
див по книзі «Я – благосло-
вення», пронизаній мірку-
ваннями над сенсом життя.

Директор Центру освіти 
постійно нагадує педагогам, 
щоб не сприймали своїх під-
опічних як закоренілих зло-
чинців, адже вони вже не-
суть покарання, варто допо-
могти їм збагнути шлях до за-
судження самих себе за не-
честиве минуле, оскільки то 
є найвищий суд. За спосте-
реженнями Тетяни Олегівни, 
мають щире бажання вчи-
тись і демонструють добрі ре-
зультати половина «школя-
рів», а це вельми гарний по-

казник. Навіть більше того 
– плекають мрії здобути ди-
плом технікумів чи вузів, і 
такі приклади зовсім не по-
одинокі! Інші ж з різних при-
чин позбавлені інтелектуаль-
них можливостей плідно опа-
новувати матеріал, незважа-
ючи на всі старання, зокрема, 
колишні хронічні наркомани, 
по суті, назавжди втратили 
здатність активно розумово 
розвиватись. Адміністрація 
виправного закладу в будь-
якому разі враховує ступінь 
наполегливості в навчанні, 
стимул прозаїчний – даний 
фактор один із визначальних 
при розгляді питання умов-
но-дострокового звільнення.

На розсуд засуджених було 
винесено варіанти факульта-
тивних курсів, майже одно-
голосно вибір зупинився на 

«Основах підприємницької 
діяльності», проте дехто вия-
вив наснагу паралельно опа-
новувати спеціальність ху-
дожника-оформлювача.

Звільнити душу 
від бур’яну

Заступник керівника від-
ділу з соціально-виховної та 
психологічної роботи Олег 
Бандурко зі співчуттям на-
зиває засуджених духовни-
ми жебраками:

– Коли самосвідомість 
не виробляє категоричних 
бар’єрів, стримуючих від про-
типравних дій не під загро-
зою покарання, а через без-
заперечне сприйняття того, 

що певна ганебна поведін-
ка перебуває за межею за-
гальноприйнятої норми, це й 
штовхає на злочин. Місія тю-
ремних вихователів і поля-
гає у прищепленні вірного 
уявлення про співіснування у 
суспільстві через прилучен-
ня до спільних нематеріаль-
них цінностей. Формула ніби 
проста… Працювати ж до-
водиться часто-густо з душа-
ми, зовсім не засіяними зер-
нами духовності, натомість 
– лихим бур’яном. Втручан-
ня до «тонких матерій» є де-
лікатною справою педагогів, 
важливо не озлобити людину 
на власну долю, а перекона-
ти у необхідності виробити в 
собі іншу градацію цінностей, 
власне, без належного рівня 
освіченості це неможливо.

Зустрів нещодавно хлоп-
ця: звільнився навесні, встиг 
одружитись, має непогану 
роботу, дякував, що вирва-
ли з круговерті злодійсько-
го життя, хоча для того зна-
добилось кілька болісних ро-
ків. Ще один «сиділець» здо-
був вищу економічну освіту, 
на посаді фінансового дирек-
тора очолює професійну спор-
тивну команду. Підтримую 
контакти ще з одним «колиш-
нім». Обдарований хлопчи-
на у випускному класі гімна-
зії втратив батька, потрапив 
у кепську компанію, мабуть, 
для самоствердження пішов 
з приятелями на розбій. Шко-
лу закінчував уже «на зоні», 
однак заслужив умовно-до-
строкове звільнення, вивчив-
ся на вчителя.

На штормових хвилях 
життя людину тримає віра, і 
не лише в суто себе. У коло-
нії споруджується храм, за-
суджені без перебільшення 
шикуються в чергу доклас-
ти частку своїх зусиль для 
спорудження Божої обите-
лі. Діючій церкві, щоправда, 
у тимчасово пристосовано-
му приміщенні, владика Єф-
рем благословив зберігати 
чудотворні мощі святих за-
ступників Кривого Рогу. При-
гадав ось доречний вислів 
давнього мудреця: «Чорни-
ла вчителя на Небесах при-
рівнюються до крові муче-
ників» – дійсно, так і є.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Ігор Штупун.

g Хроніка пригод
Уникаючи зіткнення, 
«поцілував» стовп

Обідньої пори минулої п’ятниці 
безробітна 28-річна Марина Ш., пе-
ресуваючись на вазівській «четвір-
ці» по вулиці Балакіна, на нерегульо-
ваному перехресті при повороті лі-
воруч не надала переваги легковику 
китайського виробництва, водій яко-
го, уникаючи зіткнення, вискочив за 
межі проїжджої частини та врізався 
у електроопору.

Ліквідовано підпільне 
казино

13 жовтня співробітники служби 
боротьби з економічною злочинніс-
тю Дзержинського райвідділу мілі-
ції припинили діяльність підпільно-
го казино по проспекту Металургів. У 
пристанищі азарту під вивіскою зви-
чайної кав’ярні конфісковано півто-
ра десятка гральних автоматів без 
інвентаризаційних номерів. Про-
ти їхньої власниці, 1980 року наро-
дження, порушено карну справу.
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Сільпо Metro Ашан Ринок
Фрукти, овочі

Картопля (кг) 0,89 – 2,99 1,15 – 1,78 0,89 1,80 – 2,50
Буряк (кг) 1,49 – 2,49 1,37 1,34 2,50 – 3,00
Морква (кг) 1,69 – 3,55 2,40 – 2,52 2,35 3,00 – 3,50
Огірки (кг) 9,99       – 7,88 5,50 – 7,00
Капуста (кг) 1,67 – 4,78 1,95 1,78 2,50 – 3,00
Помідори (кг) 4,24 – 14,99 8,53 3,89 – 9,29 3,00 – 6,00
Яблука (кг) 4,99 – 7,99 2,50 – 6,19 2,89 – 4,21 4,00 – 9,00

М’ясо, яйця
Свинина (кг) 39,99 – 62,89 41,99 – 61,79 37,95 – 62,95 32,50 – 55,00
Яловичина (кг) 31,49 – 58,99 27,89 – 70,19 36,43 – 67,95 37,30 – 60,00
Кури (кг) 20,99 20,36 – 21,79 19,99 – 23,86 20,50 – 22,90
Яйця (10 шт.) 7,50 – 11,54 14,18 7,40 – 11,58 7,50 – 9,50

Бакалія
Цукор 6,19 – 6,68 6,00 – 6,48 5,93 – 8,27 6,50
Пшоно 2,89 5,19 – 7,58 3,17 – 5,60 3,40 – 5,50
Рис 7,41 – 12,34 7,94 – 10,66 6,76 – 12,14 5,35 – 10,50
Гречка 8,09 – 9,89 8,32 – 18,78 7,35 – 15,55 9,50 – 10,00
Олія соняшникова 11,94 – 16,94 13,73 – 15,70 12,80 – 16,08 13,00 – 16,00

Борошняні вироби
Хліб (булка) 3,29 – 9,99 4,58 – 4,79 3,02 – 3,99 1,75 – 6,75
Борошно (кг) 3,09 – 12,49 3,60 – 4,84 3,53 – 4,81 4,25 – 4,50
Макаронні вироби 4,79 – 7,57 4,87 – 7,98 4,83 – 9,02 6,00 – 7,50

Молочні вироби
Молоко (0,9 л) 6,14 – 8,34     – 5,44 – 8,43 6,00
Сир твердий (кг) 61,99 – 94,54 44,99 – 94,99 33,40 – 50,77 26,00 – 35,00
Вершкове масло (0,2 кг) 10,14 – 21,44 10,19 – 17,29 10,04 – 18,18 46,00 – 74,00
Сметана (0,4 л) 7,84 – 10,99 4,48 – 7,36 5,51 – 10,42 12,00 – 15,00
Кефір (0,5 л) 3,54 – 5,94 3,64 3,49 – 4,65          –

Подробиці

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Криворізький р-н

Кошик споживача

Ціни записала Любов КОЗИНЕЦЬ.

грн.

Дітям –  
чиста вода

В рамках регіональної про-
грами «Питна вода Дніпропе-
тровщини» практично всі ди-
тячі садки Криворізького ра-
йону забезпечені системами 
доочистки води. 

Такі ж системи нині встановлю-
ються у лікарнях та школах. Оце і є 
реальна турбота про здоров’я ді-
тей і дорослих.

Позолотило  
Веселівській  
школі

Школи ніколи не бувають 
старими, навіть якщо їм ви-
повнюється 50. 

Ось і Веселівській загальноос-
вітній ніхто не дає півстоліття, бо 
тут з ранку до вечора на перервах 
бринить веселий дитячий сміх, а 
вчителі по-молодецьки завзято 
дарують школярам знання.

І все ж, ювілейну дату навчаль-
ного закладу відзначили. Причо-
му з відчутною користю для ньо-
го. Так, місцеві депутати і дирек-
тори агроформувань подарували 
110 м’яких стільців для актової 
зали, народний депутат України 
Дмитро Шпенов – ноутбук, керів-
ники району – спортивний інвен-
тар та інші подарунки. Щедрими 
на них були і випускники школи.

І все ж кращими за цінні по-
дарунки були щирі та теплі сло-
ва випускників школи, сказані на 
адресу своїх дорогих вчителів.

Отримали  
державні акти  
на землю

Цими днями мешканці Но-
вопільської територіальної 
громади в урочистій обста-
новці в приміщенні сільської 
ради отримали державні акти 
на право власності на землю. 

Після короткої промови сільсько-
го голови Володимира Мелетича до 
присутніх звернулася начальник 
відділу Держкомзему в Криворізь-
кому районі Олена Дубенко. Олена 
Адамівна зазначила, що районна 
влада робить все можливе, аби жи-
телям жилося комфортніше, а від-
так всі питання, зокрема, й земель-
ні, вирішувалися своєчасно і з до-
триманням букви закону.

Олені Мороз, яка з особистих 
причин не прийшла до сільради, 
земельний акт відвезли додому у 
село Чапаївку.

Чому одним  
махом зарплата 
не легалізується?

Про результати роботи за 9 
місяців поточного року щодо 
легалізації заробітної плати 
доповіла на одній з останніх 
нарад з сільськими та селищ-
ними головами заступник го-
лови Криворізької райдержад-
міністрації Тамара Семенова. 

Комісія, яку вона очолює, по-
працювала добре: проведено 162 
перевірки, заслухано 37 керів-
ників, легалізовано 37 робочих 
місць. Тамара Іванівна заявила, 
що якщо на засідання запрошу-
вати сільських голів тих громад, 
де є порушення трудового зако-
нодавства, то проблема вирішу-
ватиметься ще швидше.

Микола КРАМАРЕНКО.

g Оголошення
Держтехногенбезпека інформує

З початку 2012 року в м. Кривий Ріг та Криворізькому 
районі виникло 818 пожеж, на яких загинуло 26 громадян 
нашого міста (з них дітей 1), 7 осіб отримали травми. Вог-
нем пошкоджено 118 будівель та споруд різного призна-
чення, 33 одиниці автотранспорту, економічні втрати від 
пожеж склали понад 8,8 млн. гривень. Під час ліквідації 
пожеж було врятовано матеріальних цінностей на суму 6,1 
млн. гривень.

З початку 2012 року до підрозділів Криворізького МРВ 
Держтехногенбезпеки України у Дніпропетровський об-
ласті надійшло 1176 повідомлень про пожежі, з яких 342 
не підтвердилося.

На підконтрольних органам Держтехногенбезпеки 
об’єктах з початку року виникло 25 пожеж, що становить 
3,0 % від загальної кількості пожеж. З них на виробничих 
підприємствах 6 пожеж; на об’єктах торгівлі 15 пожеж; на 
об’єктах з масовим перебуванням людей 4 пожежі.

Протягом 2012 року основними причинами виникнен-
ня пожеж явилися: необережне поводження з вогнем 
(637 пожеж); порушення експлуатації електрогосподар-
ства (134 пожежі); несправність технологічного обладнан-
ня (6 пожеж); пічне опалення (17 пожеж); пустощі дітей з 
вогнем (1 пожежа); 4 пожежі з причини підпалу.

Так, 12.10.2012 р. за адресою: м. Кривий Ріг, пров. Біб-
ліотечний сталася пожежа. На місці пожежі було знайде-
но труп власника будинку. Внаслідок пожежі було знище-
но домашнє майно на суму більше 10 тис. грн.

Відділ Держтехногенбезпеки Тернівського району 
м. Кривого Рогу попереджає!

Шановні громадяни! Будь те обережні при поводженні 
з вогнем!

Пам’ятайте! Ваша безпека залежить лише від вас самих.
Будьте обачними, бережіть своє життя і майно від вог-

ню!
ВНПО Тернівського району м. Кривий Ріг  

УЗД ГУ Держтехногенбезпеки  
в Дніпропетровській області.

g Офіційно
Про результати проведення публічних слухань

На виконання розпоряджен-
ня міського голови від 14.09.2012 
№209-р «Про проведення публіч-
них слухань» 09.10.2012 у муні-
ципальному центрі послуг м. Кри-
вого Рогу (пл. Радянська,1) відбу-
лись публічні слухання з питання 
обговорення перевірки цілей, за-
декларованих при прийнятті ді-
ючого регуляторного акта – рі-
шення виконкому міської ради 
від 14.03.2012 №79 «Про Поря-
док встановлення режимів робо-
ти об’єктів бізнесу».

Після обговорення та обміну 
думками депутати міської ради – 
представники постійних комісій 
міської ради, виконкомів район-
них у місті рад, структурних під-
розділів виконкому міської ради, 
члени міських галузевих рад під-
приємців, суб’єкти господарю-
вання дійшли згоди щодо акту-
альності та необхідності дії за-
значеного рішення. Дія рішення 
дала можливість органам місце-
вого самоврядування, правоохо-
ронним органам оперативно ре-
агувати на звернення громадян 
щодо посилення суб’єктами гос-

подарювання режимів охорони 
об’єктів, дотримання установле-
них санітарних норм стосовно рів-
нів звукового навантаження у ніч-
ний час. З впровадженням Поряд-
ку встановлення режимів роботи 
об’єктів бізнесу виконкомами ра-
йонних у місті рад відпрацьовано 
систему взаємодії з Криворізьким 
міським управлінням Головного 
управління Міністерства внутріш-
ніх справ України в Дніпропетров-
ській області в частині притягнен-
ня винних до відповідальності за 
порушення, передбачені статтею 
182 Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення; удо-
сконалено процедуру встановлен-
ня зручних для населення режи-
мів роботи об’єктів бізнесу з уста-
новленням єдиного по місту меха-
нізму.

За результатами проведення 
публічних слухань виконкомам 
районних у місті рад доручено 
опрацювати питання щодо:

– взаємодії охоронних струк-
тур, залучених до охорони об’єктів 
бізнесу, із районними правоохо-
ронними органами для оператив-

ного реагування на факти пору-
шення тиші чи громадського по-
рядку біля об’єктів, які працюють 
із цілодобовим режимом роботи;

– відстеження інформації про 
порушення громадського поряд-
ку, тиші біля об’єктів бізнесу (кіль-
кість звернень громадян, фактів 
правопорушень) для коригуван-
ня маршрутів патрульних нарядів 
міліції;

– створення громадських фор-
мувань із залученням працівників 
міліції для забезпечення постій-
ного патрулювання на прилеглій 
до об’єктів бізнесу території.

Враховуючи вимоги Закону 
України «Про захист персональ-
них даних» рішенням міської ради 
від 29.08.2012 №256 внесено змі-
ни до рішення виконкому міської 
ради від 14.03.2012 №79 «Про По-
рядок встановлення режимів ро-
боти об’єктів бізнесу» стосовно на-
дання суб’єктами господарювання 
при подачі пакету документів для 
погодження цілодобового чи подо-
вженого режимів роботи об’єктів 
бізнесу і заяви зі згодою на оброб-
ку його персональних даних.

Управління розвитку підприємництва виконкому міської ради.

 Триває виборча кампанія щодо під-
готовки та проведення виборів народ-
них депутатів України 28 жовтня 2012 
року.

З 6 жовтня попередні списки надані 
для загального ознайомлення у примі-
щеннях звичайних виборчих дільниць.

До попередніх списків виборців вклю-
чені громадяни України, яким виповни-
лося або на день виборів виповниться 
18 років.

Звертаємо увагу виборців про 
зміну адрес виборчих дільниць, а 
саме для виборців, зареєстрованих:
по вул. Кремлівська, 2, 2А, 6: 

голосування відбудеться в школі № 52 
(вул. Тухачевського, 7);
по вул. Тухачевського, 40: го-

лосування відбудеться в автотехнікумі 
(вул. Тухачевського, 26А);
по вул. Коротченка, 16, 17: го-

лосування відбудеться в автотехнікумі 
(вул. Тухачевського, 26А);
на м-ні Індустріальний, 71, 72, 

73, 74: голосування відбудеться в авто-
технікумі (вул. Тухачевського, 26А).

Кожний виборець може прийти на ви-
борчу дільницю і ознайомитися із попе-
реднім списком виборців. В разі вияв-

лення помилок чи невідповідностей не-
обхідно звернутися до дільничної ви-
борчої комісії або безпосередньо до 
відділу ведення Державного реєстру ви-
борців із заявою про уточнення попере-
днього списку виборців, в тому числі про 
включення або виключення зі списку ви-
борців. Така заява може бути подана не 
пізніше як за п’ять днів до виборів. 
При зверненні треба обов’язково мати 
при собі паспорт або тимчасове посвід-
чення громадянина України.

Особливо це необхідно зробити ви-
борцям, які змінили місце реєстрації піс-
ля 16 жовтня 2012 року.

За результатами розгляду звернень 
виборців та інших документів відділи 
ведення виготовлять уточнені списки 
виборців, за якими і відбудеться голо-
сування. Ці списки будуть передані ви-
борчим дільницям не пізніше як за два 
дні до голосування.

Виборцям, які постійно нездатні пе-
ресуватися самостійно, буде надана 
можливість проголосувати за місцем пе-
ребування, тобто вдома. Про це їм пові-
домлено в іменних запрошеннях.

Виборець, який тимчасово нездат-
ний пересуватися самостійно і має ба-

жання проголосувати за місцем сво-
го перебування, може подати до діль-
ничної виборчої комісії заяву не пізніше 
20.00 останньої п’ятниці перед днем го-
лосування (26 жовтня включно). До за-
яви необхідно додати довідку медич-
ної установи, яка засвідчує факт тимча-
сової нездатності виборця пересуватися 
самостійно.

Виборці, що знаходяться у стаціонар-
них лікувальних закладах, будуть вклю-
чені до списків виборців на спеціальних 
виборчих дільницях, створених при лі-
карнях. При цьому виборцю, якому ре-
комендований постільний режим, буде 
надано можливість проголосувати за 
межами приміщення для голосування, 
тобто в палаті.

В Жовтневому районі створено 4 спе-
ціальних виборчих дільниці: в 9-й, 16-й 
лікарні, у перинатальному центрі та пси-
хоневрологічному диспансері. Вибо-
рець, який внаслідок фізичних вад не 
може самостійно заповнити виборчий 
бюлетень, має право з відома голови або 
іншого члена дільничної виборчої комі-
сії скористатися допомогою іншої особи, 
крім членів дільничної виборчої комісії, 
кандидатів у депутати, їх довірених осіб, 

офіційних спостерігачів.
В день голосування законодавством 

надано право дільничним виборчим ко-
місіям виправляти неточності та техніч-
ні описки в уточненому списку вибор-
ців – неправильне написання прізви-
ща, імені, по батькові, дати народжен-
ня, номеру будинку квартири – в разі, 
якщо є зрозумілим, що до списку вибор-
ців включено саме того виборця, який 
прибув на виборчу дільницю для голо-
сування.

Крім цього, в день виборів виборцям, 
які пропущені у списках виборців, буде 
надана можливість проголосувати, але 
виключно на підставі рішення суду.

Шановні виборці!
Використайте своє право на перевір-

ку та уточнення своїх персональних да-
них у Державному реєстрі та у попере-
дніх списках виборців.

При зверненні необхідно мати при 
собі паспорт або тимчасове посвідчення 
громадянина України.

Відділ знаходиться за адресою: вул.
Шурупова, 2, виконком Жовтневої ра-
йонної у місті ради, каб. 407, 408, тел. 
440-32-10. Режим роботи: з 8.30 до 
17.00, без вихідних.

Відділ ведення Державного реєстру виборців виконкому Жовтневої районної у місті ради.

g До уваги виборців

Про наслідки відстеження  
результативності дії  
регуляторних актів

Відповідно до Закону України «Про заса-
ди державної регуляторної політики у сфе-
рі господарської діяльності» рішенням ви-
конкому міської ради від 10.10.2012 №313 
«Про затвердження звіту про повторне від-
стеження результативності дії регуляторно-
го акта – рішення виконкому міської ради 
від 10.08.2011 №279 «Про встановлення та-
рифів на послуги з утримання майданчи-
ків для платного паркування», затверджено 
відповідний звіт.

Зі змістом рішення можна ознайомитись 
на офіційних сторінках в мережі Інтернет:

– виконкому міської ради у підрозділі 
«Регуляторна політика» розділу «Інформа-
ційна база» (www. kryvyirih.dp.ua);

– виконкомів Дзержинської, Довгинців-
ської, Жовтневої, Інгулецької, Саксаганської, 
Тернівської, Центрально-Міської районних 
у місті рад: www.dzr.dp.ua. www.dlgr.ho.ua, 
www.zhrrkrog.dp.ua, http//ing-org.dp.ua, 
http//srvk.org.ua, www.trnvk.dp.ua, http//
vykonkom-tsmrk.gov.ua;

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

Відділ транспорту і зв’язку  
виконкому міської ради.
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Вимолена мрія благочестивих матушок
Рясна мжичка жодним чином не завадила православним 
вірянам святої неділі вклонитись Пресвятій заступниці 
землі Руської. Можливо, в такий спосіб Небеса закликали 
до невеличкого духовного подвигу, змусили відірватись від 
затишної оселі задля посполитої вдячної молитви Діві Марії.

Обрії духовності

У Покровському жіночому монастирі 
освячували новозведений храм, названий, 
відповідно, на честь козацької заступниці. 
Урочисту Божу службу очолив архієпис-
коп Криворізький та Нікопольський Єф-
рем, до собору місцевих священників при-
лучились архієреї із сусідніх єпархій.

– Півтора десятиліття тому розпочала іс-
нування сія жіноча обитель, – виголосив 
високо преосвященний Єфрем у проповіді. 
– Нині здійснилась заповітна мрія: велич-
на церква, виплекана молитвами благочес-
тивих матушок, постала у всій красі.

За праведні труди настоятельку монас-
тиря ігуменю Анастасію предстоятель 
Української православної церкви митро-
полит Володимир нагородив орденом рів-
ноапостольної княгині Ольги, а міський 
голова Кривого Рогу Юрій Вілкул від іме-
ні губернатора вручив їй нагрудний знак 
«За розвиток регіону». Висока нагорода 
адресувалась від святішого Володимира за 
вагому доброчинну діяльність і першому 
заступнику міського голови Костянтину 
Павлову.

З розчуленого натовпу виділялась моло-
да жінка, її сльози по-
єднувались із проме-
нистою радістю в очах. 
Архітектора Покров-
ського храму Вікто-
рію Івченко перепов-
нювали почуття від 
споглядання власного 
творіння: «Кожний 
проект – мов дитя, піс-
ля народження росте, 
мужніє, набуває пре-
красних рис… Я дя-
кую Господу за можли-
вість зробити внесок 
у духовну скарбничку 
рідного краю».

______________________________________________________________________________________________ Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

На разі Покровський храм 
став найвищим із криворізь-
ких церков, його хрести зді-
ймаються у височінь на понад 
30 метрів; одночасно схили-
ти коліна у прославленні Все-
вишнього можуть близько 
тисячі людей. 
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Спорт

g Политическая рекламаg Спортивний калейдоскоп

«Комбінована піраміда»
Минулих вихідних на базі більярдного клубу «Дуплет» прой-
шов відкритий Кубок міста з «Комбінованої піраміди» серед чо-
ловіків, в якому взяли участь представники не тільки Кривого 
Рогу, а й більярдисти з інших міст України. 

У чесній, але безкомпромісній бо-
ротьбі, яка тривала два дні, переміг 
наш земляк Артем Буданцев, який у фі-
нальній партії переграв іншого криво-
ріжця Владислава Косогова. «Бронзу» 
поділили дніпропетровець Тарас Тяг-
ний та Михайло Кучер (Кривий Ріг).

А нині спортсмени завершують під-
готовку до Чемпіонату світу з «Вільної 
піраміди», яка вже найближчим часом 
пройде в білоруській столиці. Серед 
учасників у цьому представницькому 
змаганні буде й наша землячка Марія 

Пудовкіна, яка захищатиме більярдну 
честь Дніпропетровщини.

У ластах – найшвидший
Нещодавно в єгипетській Олександрії відбувся фінал Кубка 
світу з плавання у ластах на відкритій воді на дистанції 50 метрів.

– У таких заходах традиційно зустрі-
чаються найсильніші плавці світу, – роз-
повідає старший тренер з плавання в 
ластах Дніпропетровської області, спор-
тивний інструктор СК «Богатир» Олек-
сандр Лаврухін. – Не стали винятком і 
ці змагання, в яких, зокрема, виступав і 
діючий чемпіон світу, росіянин Дмитро 
Іванець. Тим більше приємно, що наш 
земляк, майстер спорту міжнародного 
класу Михайло Яценко двічі піднімався 

на найвищу сходинку пошани, взявши 
«золото» у двох дисциплінах – у кролі в 
ластах на дистанціях 100 та 200 метрів. 
Сам Михайло – молодий, але дуже об-
дарований хлопець, який уже неодно-
разово себе проявляв з кращого боку на 
змаганнях різного рівня, і ось нині вчер-
гове довівши високий рівень криворізь-
кої плавальної школи. Між тим, він пра-
цює тренером у ДЮСШ №8, одночасно 
отримуючи заочно другу вищу освіту.

До слова кажучи, вісім криворізь-
ких спортсменів входять до складу 
збірної України з плавання у ластах. І 
те, що місто має таких плавців, дяку-
вати потрібно насамперед генерально-
му директору холдингу «Сигма» Олегу 
Ляденку та голові СК «Богатир» Воло-
димиру Чернятевичу, які активно під-
тримують розвиток цього виду спорту 
на Криворіжжі.

Е. МІСЦЕВИЙ.

g Змагання

Туристичні перегони
Нещодавно юні криворізькі 
мандрівники повернулися з 
обласних змагань зі спортив-
ного туризму. Наше місто у 
Дніпропетровську представ-
ляли Центр туризму Інгулець-
кого району та Центр туризму, 
краєзнавства та екскурсій уч-
нівської молоді «Мандрівник». 

Яскраво виявив себе учасник ко-
манди «Мандрівник», учень 6-го класу 
КСШ №70, Шевченко В’ячеслав – він 
посів 2 місце в загальному рейтингу се-
ред всіх учасників змагань. А от перше 
місце дісталося команді з Інгульця, яка 

випередила своїх суперників-земляків 
тільки на 3 бали. 

g Не пропустіть!

20 жовтня – автомобільні  «Гонки на виживання»

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Жовтневий район

Не пропустіть  
відкриття  
театрального  
сезону
У суботу, 20 жовтня,  о 15.00 в ДП 
«Овація» ПАТ «Центральний гір
ничозбагачувальний комбінат» 
відбудеться відкриття 47го теа
трального сезону з доволі промо
вистою назвою «Вам і не снилось!».

– У надзвичайно цікавому театра-
лізованому дійстві візьмуть участь 
більше ніж півтора десятка творчих 
колективів, – говорить завідуюча від-
ділом культури виконкому Жовтневої 
районної у місті ради Оксана Підглаз-
на. – Артисти спробують  показати 
себе і в сьогоденні, і в майбутньому. 
Словом, буде цікаво, і я запрошую 
криворіжців побувати на відкритті 
театрального сезону та оцінити рівень 
таланту безумовно здібних людей. 

Презентація книги  
«Правда меча»

Сьогодні, 17 жовтня, о 12 годині 
30 хвилин, у філіалі  міської бібліо
теки для дорослих №2 відбудеться 
презентація книги  «Правда меча» 
криворізького документаліста Іва
на Склярова.  

– У новому виданні автор з поша-
ною згадує мужніх командирів, які 
визволяли наш рідний Кривбас від 
фашистської напасті, – зауважує за-
відуюча вищеназваною  бібліотекою 
Лілія Фіногенова. –  Пам’ять про них 
ніколи не згасне у наших серцях. Кни-
га особливо  буде цікавою для підрос-
таючого покоління, яке маємо вихову-
вати у патріотичному дусі.    

Микола  КРАМАРЕНКО. 

У суботу, 20 жовтня,  починаючи з 
11.00 на автомотодромі «Кривбас-
екстрим» (Саксаганський район, вул. 
Льотчиків) проходитиме  VII  етап 
традиційного автокросу «Гонки на 
виживання». 

На  хвилююче ви-
довищне шоу, повне 
спортивного азарту, 
до Кривого Рогу при-
будуть мужні хлопці з 
Сімферополя,  Олек-
сандрії,  Запоріжжя, 
Кіровограда та інших 
міст. Організатори 
присвячують це дій-

ство до Дня автомобі-
ліста і дорожника.

 – Мені  приємно на-
голосити, що за під-
сумками шести  етапів 
автокросу 2012 року 
з 55 учасників гонок 
в десятку кращих уві-
йшли криворізькі ав-
тогонщики: Джанай 

Омаров  – друге місце, 
Андрій Гальченко – 
п’яте, Михайло Захар-
ченко – сьоме і Юрій 
Панібратченко – де-
сяте, – говорить пре-
зидент Криворізької 
міської федерації тех-
нічних видів спорту 
Федір Губаренко. – Але 
багато чого може змі-
нитися у останньому 
етапі змагань. Так що 
інтрига залишається. І 
я запрошую криворіж-
ців її подивитися.

Микола КРАМАРЕНКО. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

g Соломинка
Борошенко 

Аліса Олегівна. 
Студентка. 

1992 року на
р о д ж е н н я . 
Важка хворо
ба завадила 
їй продовжу
вати навчан
ня. З 14 бе
резня 2012 р. 
дівчина пере
буває в лікар

ні. Перенесла 5 операцій, потребує по
стійного лікування та нагляду лікарів.

Діагноз: Склерозуючий альвеоліт. 
Синдром Хамена Річі бульозна форма. 
Правобічний спонтанний тотальний 
пневмоторакс. Вітчизняна медицина 
наразі безсила ефективно допомогти 
хворій. Лікарня «Рамбам» м. Хайфа, Із-
раїль, висловила свою згоду прийняти 
на обстеження та лікування важко хво-
ру дівчину. Для цього потрібна чимала 
сума коштів. Сім’я не може самостійно 
зібрати таку суму, тому просить усіх не-
байдужих допомогти у зборі коштів, аби 
врятувати життя Аліси Борошенко.

Щиро вдячні всім, хто відгукнеться 
допомогти.

Контактні телефони: 050-4371555 – 
батько Олег; 050-4371554 – мама Ла-
риса. Кошти можна перераховувати 
на рахунки: Одержувач: Приватбанк. 
Найм. банку: Приватбанк, рахунок 
№29244825509100, МФО: 305299, ОКПО: 
14360570. Призначення платежу: для 
зарахування на картку № 4405 8858 
1655 8131, ІПН 2594204285, Борошенко 
Лариса Іванівна. Банк отримувача: ХОД 
АТ «Райфайзен Банк Аваль». Код отри-
мувача: 2560504091 МФО 315966 р/р 
2625929148. Призн. платежу: для за-
рахування на картку № 4149 5000 1307 
0969 згідно дог. 0803223400 Борошенко 
Олег Миколайович.

Мы снова –  
центр событий  
в мире танца
Кривой Рог еще полон эмоций после 
победы на Суперкубке «Майдан-sа», а 
в нашем городе уже произошло еще 
одно захватывающее танцевальное 
событие. Это второй открытый чем-
пионат города по уличным танцам, 
который состоялся 13 октября в СК 
«Молодость» при поддержке Кри-
ворожской городской организации 
Партии регионов.

Зрелище получилось впечатляющим – на сорев-
нования собрались 300 хип-хопперов и предста-
вителей других популярных стилей стрит-данса.  
Многие из них в категории «профи» известны не 
только в нашей стране, но и за ее пределами. В 
чемпионате массово были представлены «дети» и 
«новички», что дало возможность участвовать в 
нем заводным и стильным хопперам от 4-х лет. 
Кроме наших земляков в соревнованиях уча-
ствовали танцоры из Днепропетровска, Харько-
ва, Белой Церкви, Запорожья, много гостей при-
ехало из Киева.

На открытии турнира руководитель аппарата 
Криворожской городской организации Партии ре-
гионов Олег Жицкий сказал: «Мы рады, что с нашим 
участием Кривой Рог становится столицей разви-
тия молодежной культуры по всем направлениям. 
Совсем недавно, в программе нашего популярного 
фестиваля «Турбофлай», был проведен фестиваль 
современного танца «Территория драйва». Столь 
же активно Криворожская городская организа-
ция Партии регионов поддерживает молодежное 
движение в разных видах спорта. Так,  Кривой Рог 
уверенно приобретает репутацию  всеукраинско-
го центра экстремальных видов спорта.  В общем, 
свою позицию по поддержке молодежной культуры 
Криворожская городская организация Партии ре-
гионов постоянно реализует в конкретных делах».

 – Нам впервые помогает проводить чемпио-
нат Партия регионов, и результат этой поддерж-
ки налицо – турнир намного массовее и ярче по 
сравнению с первым, – отметил руководитель 
студии современного танца «Топ-стритс» Андрей 
Чусовитин.

Дарья АКУЛОВА.Анна РОДІЧКІНА.



13•ЧЕРВОНИЙ ГІРНИК• СЕРЕДА, 17 ЖОВТНЯ 2012 РОКУ

Телебачення

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

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

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.00 

Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 

23.15, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 23.20 
Погода

06.25, 07.35 Тема дня
06.30 Православный 

календарь
06.35 Мультфильм
06.45 Учимся вместе
06.50, 07.45 Хозяин в доме
07.20 Страна on line
07.25 Глас народа
07.30 Эра бизнеса
07.50 Финансовые советы
08.20 Твой голос
08.40 Полезные советы
09.00 Итоги недели
09.15, 19.45 О главном
09.40 Спецпроект о 

деятельности МВД 
Украины

11.55, 20.55 Официальная 
хроника

12.10, 18.55, 21.20 Деловой 
мир

12.15 Право на защиту
12.35 Темный силуэт
12.45 Армия
13.00 Худ.ф. «Овод»
14.35 Окно в Америку
15.00 Euronews
15.05, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.10 Ближе к народу
15.35 Худ.ф. «Когда дерева 

были большие»
17.05 Худ.ф. «Сквозь 

огонь»
18.20, 01.20 Новости (с 

сурдопереводом)
18.30 Агро-News
18.45, 20.45 Выборы-2012. 

Предвыборная агита-
ция. Коммунистическая 
партия Украины

19.20 Выборы-2012. Пред-
выборная агитация. 
Третьяков

20.15 Выборы-2012. Пред-
выборная агитация. 
Ляшко

21.00 Итоги дня
21.30 Страну - народу!
21.50 Последнее пред-

упреждение. Итоги
22.55 Тройка, Кено, Секун-

да удачи
23.00, 01.00 Итоги
23.25 От первого лица
23.45 Худ.ф. «Мужская 

работа». 4 с.
00.40 Между строк
01.30 Телеакадемия

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

19.30, 23.40 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

10.00, 17.10 Сериал 
«Величественные века. 
Роксолана»

12.30 «Снимите это не-
медленно»

13.35 «Полное перево-
площение. Дом за 
неделю - 2»

14.35, 04.05 «Не ври 
мне - 3»

15.40, 04.55 «Семейные 
драмы»

16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «Богатые тоже 

плачут»
21.30 Худ.ф. «Голая 

правда» (2)
00.10 Худ.ф. «Обреченный 

насмерть» (2)

ИНТЕР
05.40 Худ.ф. «Пираты ХХ 

века»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

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

робностях»
09.10, 04.45 «Знак каче-

ства»
09.55 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара»
12.15 Программа «До 

суда»
13.20 «Вечерний квартал»
15.10 Программа «Право 

на встречу»
16.10 «Жди меня»
18.10 Сериал «Крови-

нушка»
19.05 Программа «О 

жизни»

20.00, 02.35 «Подроб-
ности»

20.30, 03.05 «Подробности. 
Неформат»

21.00 Сериал «Земский 
доктор. Продолжение»

23.05 Сериал «Наружное 
наблюдение»

ICTV
05.10 Служба розыска 

детей
05.15, 06.30, 02.30, 03.45 

Погода
05.20, 04.15 Свитанок
06.25, 07.30 Деловые 

факты
06.35, 09.30, 12.55, 19.25, 

01.35 Спорт
06.40 Сериал «Леся+Рома»
07.40 Факты недели
08.45 Факты. Утро
09.35, 19.30, 01.45 Чрезвы-

чайные новости
10.05 Сериал «Опера»
12.30, 13.00 Сериал «Про-

курорская проверка»
12.45 Факты. День
15.25, 20.15 Сериал «Чрез-

вычайная ситуация»
16.25 Сериал «Агент 

национальной безопас-
ности»

18.45 Факты. Вечер
21.40 Выборы-2012
22.45 Факты. Итоги дня
23.00 Худ.ф. «Терми-

натор-4: Да придет 
спаситель» (2)

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

«Погода»
07.10, 08.25, 09.35, 15.10, 

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

Ладика и Маши»
08.00, 19.50 «Рассуждалки»
08.10 «Гарна новина»
09.00 «Косметичка»
09.40, 15.15, 21.45 «Юриди-

ческая консультация»
09.45 Молодiжна про-

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

все 100»
11.10, 20.20, 21.50 «Епiзоди 

колишнього»
11.15 «Сад. Огород. 

Цветник»
11.30, 18.30 «Кiно пiд 

зорями»
12.00 «Телеспортклуб»
12.30 «Сделано руками»
13.00, 05.00 «Музыкальный 

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

22.30, 01.30 «Мiсто»
15.20 Худ.ф. «Весна» 1 

категория
16.55 «Интеркласс»
17.10 «Мир увлечений»
18.10, 19.15, 21.05, 23.05 

Погода
19.10, 21.00, 23.00 «Спорт»
19.25 «Пiдземка»
19.35 «Близкие Путеше-

ствия»
20.00 «Афиша»
20.05 «Медицинский 

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

«Дивовижний свiт 
автомобiлiв»

00.00 Док.сериал 
«Антропологiя»

00.50 Док.сериал «Мир 
животных»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.05 Сериал «Стройбатя»
05.55, 06.40 Очевидец. 

Самое шокирующее 
видео

06.35, 07.05, 07.40, 08.45 
Подъем

07.30, 08.30, 19.00, 00.55 
Репортер

07.35, 08.35, 01.20 Погода
09.00, 16.50 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.50, 21.00 Сериал 

«Воронины»
13.15, 14.20 Kids Time
13.20 Мультсериал «При-

ключения Джеки Чана»
14.45, 15.40 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.45, 23.00 Сериал «Све-

тофор»
19.30, 01.15 Спортре-

портер
19.35 Пираньи
20.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
22.00 ФБР :)
00.00 Сериал «Соблазни-

тельные и свободные»
01.25 Служба розыска 

детей

СТБ
05.00 «Чужие ошибки. 

«Вдвоем против всех»

05.40, 15.50 «Все буде 
добре!»

07.10, 18.20 «Невероятная 
правда о звездах»

08.50 Худ.ф. «Иван 
Васильевич меняет 
профессию» (1)

10.50 Худ.ф. «Искупление» 
(1)

13.00 «Битва экстрасенсов. 
Апокалипсис»

18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини»

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

Хаус» (1)
00.25 Сериал «Комиссар 

Рекс» (1)
01.25 «Вiкна-Спорт»

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

17.55, 19.00, 21.35 
Погода

06.25, 13.30 Мультфильмы
06.30 Ф-стиль
07.00, 16.00 Страна со-

ветов
08.00 Социальный статус: 

ваши права
09.00, 19.05 Сериал «Две 

сестры-2» (1)
10.00, 17.00, 01.05 Алло, 

доктор!
11.15 Худ.ф. «Понедельник 

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

новостей «Социальный 
пульс»

15.20, 04.40 Дикая 
Америка

18.00, 04.15 Точки пере-
сечения

18.55, 21.30 Экономиче-
ский пульс

20.00 Социальный статус: 
ваша пенсия

21.50, 05.05 Аутсайдеры 
Африки

22.50 Кинофан: Худ.ф. 
«Хороший вор» (2)

01.55 Светские хроники
02.20 Кинофан: Худ.ф. 

«Бассейн» (2)

ТЕТ
06.00 Мультсериал «Пеп-

пер Энн» (1)
06.45 Телепузики
07.20 Твинисы
07.40 Мультик с Лунтиком
08.00 Мультсериал «Лило 

и Стич» (1)
08.35 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 60 с. (1)
09.40 Сериал «Все женщи-

ны - ведьмы» 172 с. (1)
10.40 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 80 с. (1)

11.40, 17.05 Маша и 
модели 2

12.45 Сериал «Кто в доме 
хозяин?» (1)

13.25, 17.45 Сериал «Моя 
прекрасная няня» (1)

14.30 Одна за всех
15.00, 20.35 Даешь моло-

дежь!
15.35, 01.35 У ТЕТа тато!
16.00, 02.00 Досвидос
16.40, 22.50 Вайфайтеры
18.50 Богиня шопинга
19.30, 00.45 БарДак
21.40 Ка$та
22.05 Рай, гудбай
23.15 Дурнев + 1
23.50 Сериал «Потерян-

ная» 6 с. (2)
02.25 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00 Утро с «Украиной»
09.25, 13.10 Сериал «След» 

(1)
10.00, 20.00 Сериал «Раз-

вод» (1)
12.10, 04.00 Ток-шоу 

«Пусть говорят»
15.35 Чистосердечное 

признание
16.00 Право на защиту
17.00, 19.00, 03.40 События
17.10, 19.15, 03.55 События 

Спорт
17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

(1)
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
21.10 Сериал «Карпов» (1)
22.10 Худ.ф. «Книга Илая» 

(2)
00.30 Сериал «Жизнь 

как приговор. Второй 
сезон» (2)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

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

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

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

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

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

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

элемент»
10.30, 11.20, 12.15 Обще-

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

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

закона»
19.30, 02.10 «Время 

интервью»
19.50, 02.30, 03.30, 04.30, 

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

«Время. Итоги дня»
21.40, 06.00 «Время-Тайм»
22.00, 02.40 «Налоговый 

дневник»
23.30, 00.25, 03.20 «CRIME 

NEWS»

НТН
05.55 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.25 Худ.ф. «Действуй по 

обстановке!» (1)
07.35, 03.35 «Агенты 

влияния»
08.30 «Правда жизни». 

Белые вороны
09.00 Сериал «Раскол»
11.00 Сериал «УГРО - 3»
14.45 Сериал «Каменская 

- 5»
18.30 «Правда жизни». 

На дне
19.00, 23.45, 02.10, 04.20 

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

листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Нью-
Йорк - 7» (2)

00.15 Худ.ф. «Я - кукла» (3)
02.40 «Речовий доказ»
04.50 «Уроки тетушки 

Совы»
05.30 «Правда жизни»

К1
07.00 «Мультфильмы»
08.50, 12.35 Сериал «Баф-

фи - победительница 
вампиров»

10.45 Худ.ф. «Пёс-чемпион» 
(1)

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

Звёзды»
23.00 «Рассмеши комика»
00.00 Худ.ф. «Король 

вечеринок 3» (3)
01.50, 04.00 «Ночная 

жизнь»
03.45 «Мобильные раз-

влечения»

11 КАНАЛ
05.05 Сериал «Стройбатя»
05.55, 06.40 Очевидец. 

Самое шокирующее 
видео

06.35 Подъем
07.05 «Экономика в 

деталях»
07.25 Тележурнал 

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

меридиан»
08.40 «Родительский 

клуб»
09.00, 16.50 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.50 Сериал «Во-

ронины»
13.15, 14.20 Kids’ Time
13.20 Мультсериал «При-

ключения Джеки Чана»
14.45, 15.40 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.45, 23.00 Сериал «Све-

тофор»
19.00 Новости 11, 21.30, 

00.55, 03.05, 04.30 
канала

19.30 Выборы 2012
21.00 «О рыбалке всерьез»
22.00 «Поза очи»
00.00 Сериал «Соблазни-

тельные и свободные»
01.25 Служба розыска 

детей

ПЛАНЕТА-СНГ
05.00 «Утро России»
09.05 «Искатели»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Вести
10.30 Ток-шоу «1000 

мелочей»
11.15 Ток-шоу «О самом 

главном»
12.00, 04.05 Сериал 

«Ефросинья. Таежная 

любовь»
13.30, 16.30, 18.40 Местное 

время. Вести-Москва
13.50 Вести. Дежурная 

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

благородных девиц»
15.50 Вести-спорт
16.50 Сериал «Пятая 

группа крови»
19.30, 03.10 «Прямой эфир»
20.20 Сериал «Катерина. 

Семья»
22.05 Сериал «Чужое 

лицо»
23.05 «Городок»
00.00 Сериал «Опера. Хро-

ники убойного отдела. 
Глухарь»

НТВ-МИР
04.55 «НТВ утром»
07.40 Сериал «Возвра-

щение Мухтара-2». 
«Гастролеры»

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

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»

09.25 «Александр 
Журбин. Мелодии на 
память»

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

11.05 «Русские сенсации». 
Информационный 
детектив

12.35 Сериал «Гончие». 
Фильм третий «Покер 
на четырёх тузах» 1 ч., 
2 часть

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

сяжных»
18.30, 02.20 «Прокурор-

ская проверка»
19.35 «Говорим и показы-

ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским

20.25 Сериал «Пятницкий. 
Глава вторая». «Пара-
нойя», «Дорога»

22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«Стечение обстоя-
тельств», «Сбывшееся 
проклятие»

00.30 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-11». 
«Дневная красавица», 
«Комета Криптона»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

закупка»
10.55, 04.05 «Модный 

приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.10 «Фазенда»
15.45 Сериал «Убойная 

сила»
17.00, 02.10 Сериал «Не-

равный брак»
18.40, 03.05 «Давай по-

женимся!»
19.45, 01.15 «Пусть 

говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Развод»
23.50 «Вечерний Ургант»
00.25 Ночные новости
00.40 «Без свидетелей»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
02.00, 06.05 «Доброе утро»
06.00, 09.00, 12.00, 00.00 

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

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

стить
12.35 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей»
14.10 Сериал «Неравный 

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

вод»
20.20 «Вечерний Ургант»
20.55 Ночные новости
21.10 «Без свидетелей»
21.40 Худ.ф. «Дворянское 

гнездо»

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

2 с. «Сахарная кривая» 
(часть 2)

10.00 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей-11». 30 
с. «Сорок восемь часов»

11.00 «Грани недели» с 
Владимиром Кара-
Мурзой

12.00 Док.ф. «Нюрнберг, 
которого не было»

13.00 Худ.ф. «Мой папа - 
идеалист»

15.00, 02.00 Сериал 
«Сыщики-5». 3 с. «Шесть 
шестых» (часть 1)

16.00, 18.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00 Сериал «Персона 
нон грата». 7 с.

19.00 «Полный альбац»
20.00 «Разбор полёта»
21.00, 03.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«Красавчик»

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Худ.ф. «Дети как 

дети»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30 Сегодня 

о главном
08.00 Итоги с Вахтангом 

Кипиани
10.00 Особое мнение. 

Украина: от демокра-
тии до хаоса

12.50 Campus 3.0. Универ-
ситеты VS политики

15.30 Выборы 2012. С 
другой стороны

16.30 Вокруг света 2
17.30 Цивилизация. 

Дуэль разведок. Россия 
- Великобритания

19.00, 23.00, 04.00 Про 
выборы

20.30, 00.30 Сегодня
21.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
21.30 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
22.00 Альбертэйнштейн
01.00 Алло алло
02.00 Вкус Европы

ТВ ЦЕНТР
05.00 «Настроение»
07.35 Худ.ф. «Смерть на 

взлете». 6+
09.20 Петровка, 38, 14.10, 

16.55 16+
09.35 «Врачи». Ток-шоу 12+
10.30, 13.30, 16.30, 18.50 

События
10.50 «Постскриптум». 

16+
11.50 «Доказательства 

вины. Таблетка сча-
стья» 16+

12.25 «В центре событий». 
16+

13.45 Деловая Москва
14.30 Мультфильм «Кот 

Базилио и мышонок 
Пик»

14.40 «Треугольник» 16+
15.30 Сериал «Секретные 

поручения». 12+
17.15 Наши любимые 

животные
17.40 «Право голоса». 16+
19.15 Док.ф. «Городские 

войны. Враждебная 
среда». 16+

20.05 Док.ф. «Дачи. Мёрт-
вый сезон». 16+

20.55 Сериал «Беглец». 16+
22.50 События. 25-й час
23.25 «Футбольный 

центр»
23.55 «Мозговой штурм. 

Курс на инновации» 12+
00.30 Сериал «Мисс 

Фишер». 16+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
06.00 Советские муль-

тфильмы
09.00, 16.30, 17.30 Док.ф. 

о Кино
10.00, 11.00, 18.30 Сериал 

«Жизнь и смерть Лёнь-
ки Пантелеева»

12.00, 01.00 Худ.ф. «Врача 
вызывали?»

13.30 Худ.ф. «Женитьба 
Бальзаминова»

15.00 Худ.ф. «Кадкина 
всякий знает»

19.30 Сериал «Утёсов. Пес-
ня длиною в жизнь»

20.30 Худ.ф. «Шел четвер-
тый год войны»

22.00 Худ.ф. «Тайная про-
гулка»

23.30 Худ.ф. «Белый 
Ворон»

TV XXI FILM
09.00, 17.00, 01.00 Боевик 

«Авария» 12+
10.40, 18.40, 02.40 Драма 

«Доктор Живаго» 12+
11.35, 19.35, 03.35 Драма 

«Времена года» 16+
13.20, 21.20, 05.20 Комедия 

«Любовь и сигареты» 
12+

15.10, 23.10, 07.10 Драма 
«Паства» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
05.00, 09.00, 13.00 Фильм-

сказка «Морозко» 12+
06.20, 10.20, 14.20 Муль-

тсериал «Приключения 
пингвиненка Лоло» ф.3 
0+, «Прямое попада-
ние» 6+

07.00, 11.00 Мультфильм 
«Дикие лебеди» 6+

08.00, 12.00 Мультфильм 
«Последняя невеста 
Змея Горыныча» 6+, 
«Как лиса зайца до-
гоняла» 6+, «Жизнь 
и страдания Ивана 
Семенова» 6+, «Хитрая 
ворона» 6+

15.00 Худ.ф. «Ох уж эта 
Настя!» 6+

16.15 Мультсериал «На 

задней парте» вып.1 
12+, «Приключения 
Огуречика» 0+, «Миш-
ка-задира» 0+, «Разноц-
ветная история» 0+

17.00 Мультсериал 
«Небесные танцоры» 
12+, «Бибигон» 6+, 
«Вернулся служивый 
домой» 6+

18.00 «Арифметика-ма-
лышка» 6+, «Так сой-
дет!» 0+, «Коротышка 
- зеленые штанишки» 
0+, «Девочка и мед-
ведь» 0+

НАШЕ КИНО
07.00 Худ.ф. «Завещание 

Сталина». 
09.00 Худ.ф. «Миллион в 

брачной корзине». 
11.00 Худ.ф. «Приказано 

взять живым». 
13.00 Худ.ф. «Прометей». 
14.30 Худ.ф. «Поляна 

сказок». 
16.00 Худ.ф. «Это мы, 

Господи!..». 
17.30 Худ.ф. «Капель». 
19.00 Худ.ф. «...А зори 

здесь тихие». 1 с.
21.00 Худ.ф. «Длинное, 

длинное дело...». 
23.00 Худ.ф. «Последняя 

дорога». 

КИНОКЛУБ
06.20 Худ.ф. «Треугольник» 

16+
08.00 Худ.ф. «Моногамия» 

18+
10.00, 02.00 Худ.ф. «Без 

вести пропавшие» 16+
12.00, 04.00 Худ.ф. «Реаль-

ность кусается» 16+
14.00 Худ.ф. «Ночь страха» 

16+
16.00 Худ.ф. «Исступление» 

16+
18.00 Худ.ф. «Это очень за-

бавная история» 16+
20.00 Худ.ф. «Перейти 

черту» 18+
22.00 Худ.ф. «Презрение» 

16+
00.00 Худ.ф. «Не отпускай 

меня» 16+

НОСТАЛЬГИЯ
05.00 «До и после ...» 12+
06.10 «Под знаком зодиака. 

Весы» 12+
08.00 «Программа «А» 12+
09.00 Телеспектакль 

«Лика» 16+
10.25 «Звуковая дорожка» 

12+
11.00 «Панорама «Кино-

тавра» или «Нежность к 
ревущему зверю» 12+

12.00, 03.00 «Колба време-
ни» 16+

13.00 Фильм-спектакль 
«На эстраде Владимир 
Винокур» 12+

13.55 «Пит Сигер: мы пре-
одолеем!» 12+

15.00 По страницам 
ноябрьских «Голубых 
огоньков» 12+

16.35 «Лирические песни 
Микаэла Таривердие-
ва» 12+

17.00 «...До 16 и старше» 
12+

18.00 «Экстренный педсо-
вет» 12+

18.45, 00.30 Телеповесть 
«День за днем» 12+

19.50 «Аншлаг? Аншлаг!» 
12+

21.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

22.00 «Эти невероятные 
музыканты» 12+

23.00 «Кто есть кто в со-
временном мире» 16+

23.40 «Телескоп» 12+
01.30 «Поет Валерий 

Леонтьев» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «На углу у 

Патриарших-4». 3 с. 16+
20.00 Сериал «Опергруппа 

- 2». ф.3. «Двойной хук». 
4 с. 16+

21.00 Сериал «Защита 
Красина - 3». 5 с. 16+

22.00 Худ.ф. «Жизнь Клима 
Самгина». 11 с. «Раде-
ние-1908 годы». 16+

23.30 Худ.ф. «Жизнь Клима 
Самгина». 12 с. «За 
границей». 16+

01.00 Сериал «На углу у 
Патриарших-4». 4 с. 16+

02.00 Сериал «Опергруппа 
- 2». ф.4. «Швед под 
выборгом». 1 с. 16+

03.00 Сериал «Защита 
Красина - 3». 6 с. 16+

TV 1000
03.00 Драма «Девять»
05.10 Мультфильм «Пла-

нета 51»
07.00 Драма «Умереть 

заново»
09.00 Криминальное 

кино «В последний 
момент»

10.50 Драма «Самый 
лучший»

12.40 Драма «Игры раз-
ума»

15.00 Боевик «Под Откос»
17.00 Комедия «Материн-

ство»
19.00 Боевик «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц»

20.50 Криминальное 
кино «Отступники»

23.25 Комедия «Prada и 
чувства»

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.05, 07.25 Мультсериал 

«Грандиозный Человек-
паук» (1)

08.00 Сериал «Спецотряд 
Кобра 11» (1)

09.00, 09.40, 10.00, 10.40 
«ГАИ. Дорожные 
войны»

11.05, 11.50, 12.35, 13.00 
«Угон по-нашему»

13.45, 14.50 Сериал «Сол-
даты-5» (1)

15.55, 16.55, 02.20, 03.05 
Сериал «Москва. Три 
вокзала-2» (1)

18.00, 19.00 Сериал 
«ППС» (2)

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

20.35 «Месть природы»
21.00 Новости 2+2
21.25 Проспорт
21.30 Худ.ф. «Каратель» (2)
23.30 Худ.ф. «Крепкий 

орешек» (2)

TV1000 ACTION
04.00 Боевик «Последнее 

испытание Шаолиня»
06.00 Драма «Райский 

проект «
08.00 Драма «Макбет»
10.00 Вестерн «Западня»
12.00 Боевик «Орки»
13.40 Драма «Бешеный 

бык»
16.00 Фильм ужасов «100 

футов»
18.00 Криминальное 

кино «Крэйзи»
20.00 Фильм ужасов «За-

копанные»
22.00 Детектив «Синий 

бархат»
00.05 Мягкая эротика 

«Жизнь Райли»
01.30 Мягкая эротика 

«Частные уроки»

ДОМ КИНО
03.00 Сериал «Любитель-

ница частного сыска 
Даша Васильева12+

06.30, 17.15 Сериал «Умно-
жающий печаль» 16+

07.15, 18.00, 02.00 Сериал 
«Лист ожидания» 16+

08.05, 18.50, 02.55 «Окно 
в кино»

08.10 Драма «Команда 
8» 16+

09.55 Комедия «Чёрт с 
портфелем»

11.05 Драма «Дом» 18+
13.15 Приключения «До-

стояние республики» 
12+

15.25 Детектив «Шатун» 
16+

19.00 Боевик «Побег» 16+
21.00 Мистика «Золотое 

сечение» 18+
22.35 Комедия «Опекун» 

12+
00.00 Худ.ф. «Место под 

солнцем»
00.20 Драма «Чужая 

родня»

ЮМОР ТБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Музыкаль-

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

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «Феномен»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Жизнь 

кувырком»
21.15 Комедия «Улыбка 

Мелометы» 1,2 с.

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

тфильм
07.35, 17.00 «Сбросим 

лишнее»
07.55, 14.55 «Почему, что, 

где?»
08.35, 19.50, 21.30 «Все 

про все»
08.45, 15.55 «Восточные 

танцы»
09.50, 00.40 MaxxiМузыка
10.00, 16.15 «Вкус сыра»
10.45 «В поисках новых 

впечатлений»
11.20 «Джунгли шоу-

бизнеса»
12.00 «Сейшн»
12.50 Портретные очер-

ки. Арно Бабаджанян
13.45 «Ukrainian Fashion 

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

городе»
21.40 «Время для себя»
22.30 Худ.ф. «Обыкновен-

ное чудо»

19:00 – 19:20 Кривбасс-
Центр

19:20 – 19:35 Новости 
регионов

19:35 – 20:00 Диалог
20:00 –  20:30 Наследие
20:30 – 21:00 Дайджест 

новостей

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»

Понеділок, 22 жовтня
Cхід 7.32 Захід 17.52
Тривалість дня 10.20

Схід 14.27 Захід 00.27
Перша чверть

ВодолійЯков, Авраам, Петро

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

Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 

23.15, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 23.20 
Погода

06.25, 07.35 Тема дня
06.30 Православный 

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

альная хроника
09.30 Выборы-2012. Пред-

выборная агитация. 
Третьяков

09.50 Один на один
11.00 Шеф-повар страны
12.10, 18.50, 21.20 Деловой 

мир
12.15 Желаем счастья
12.35 Шаг к звездам
13.15 Худ.ф. «Калина 

красная»
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

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

Агросектор
15.30 Ближе к народу
16.05 Худ.ф. «Достояние 

республики»
18.35, 20.45 Выборы-2012. 

Предвыборная агита-
ция. Коммунистическая 
партия Украины

19.10 221. Экстренный вы-
зов. Неделя

20.00 Выборы-2012. Пред-
выборная агитация. 
«Батькiвщина»

20.30 О главном
21.30 Социальное шоу 

«Адреналин»
22.55 Тройка, Кено, 

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

работа». 5 с.

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.10 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

10.00, 17.10 Сериал 
«Величественные века. 
Роксолана»

12.30 «Снимите это не-
медленно»

13.35 «Полное перево-
площение. Дом за 
неделю - 2»

14.35 «Не ври мне - 3»
15.40, 04.50 «Семейные 

драмы»
16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «Меняю жену - 6»
22.00 «Мама, я женюсь?»
23.25 Худ.ф. «Победный 

ветер, ясный день» (2)

ИНТЕР
05.30, 23.05 Сериал «На-

ружное наблюдение»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

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

робностях
09.10 «Знак качества»
09.55 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара»
12.15 Программа «До 

суда»
13.20 «Судебные дела»
14.40 Док.сериал «След-

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

15.45 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей 11»

18.10 Сериал «Крови-
нушка»

19.05 Программа «О 
жизни»

20.00, 02.55 «Подроб-
ности»

20.30, 03.25 «Подробности. 

Неформат»
21.00 Сериал «Земский 

доктор. Продолжение»
01.10 Худ.ф. «Ограбление 

по-итальянски»
03.35 «Спорт в Подроб-

ностях»

ICTV
05.15, 06.45, 02.25, 03.40 

Погода
05.25, 03.15 Факты
05.40, 04.05 Свитанок
06.40, 07.30 Деловые 

факты
06.50, 09.30, 12.55, 19.25, 

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

чайные новости
10.00, 16.30 Сериал «Агент 

национальной безопас-
ности»

12.30, 13.00 Сериал «Силь-
нее огня»

12.45 Факты. День
13.55, 22.50 Сериал «Про-

курорская проверка»
15.10, 20.15 Сериал «Чрез-

вычайная ситуация»
18.45 Факты. Вечер
21.40 Выборы-2012
00.05 Факты. Итоги дня
00.20 Сериал «Кодекс 

чести-4»

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Косметичка»
07.45, 18.15 «В гостях у 

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

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

суждалки»
09.50 «Сад. Огород. 

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

«Антропологiя»
11.35 «Магия природы»
12.00 «Книжная полка»
12.30, 02.30 «Беседы о 

вечном»
13.00, 05.00 «Музыкальный 

калейдоскоп»
13.30 «На углу улиц»
14.00 «Сделано руками»
14.30 «Интеркласс»
14.55 «Мини-путеше-

ствия»
15.15 Худ.ф. «Музыкальная 

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

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

ження»
21.30 «Мiський роман»
22.00 «Медицинский 

журнал»
23.10 Док.сериал 

«Дивовижний свiт 
автомобiлiв»

00.50 Док.сериал «Мир 
животных»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.05 Сериал «Стройбатя»
05.55, 06.40 Очевидец. 

Самое шокирующее 
видео

06.35, 07.05, 07.40, 08.45 
Подъем

07.30, 08.30, 19.00, 01.05 
Репортер

07.35, 08.35, 01.25 Погода
09.00, 16.50 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.50, 21.00 Сериал 

«Воронины»
13.20, 14.20 Kids Time
13.25 Мультсериал «При-

ключения Джеки Чана»
14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.50, 23.00 Сериал «Све-

тофор»
19.30, 01.20 Спортре-

портер
19.35 Пираньи
20.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
22.00 Свадьба будет по-

моему!
00.10 Сериал «Соблазни-

тельные и свободные»

СТБ
05.10 «Чужие ошибки. О 

чем молчала деревня»
05.55, 15.50 «Все буде 

добре!»
07.40, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.05 «Куб-3»
10.55 Худ.ф. «Психопатка»
13.40 «Битва экстрасен-

сов»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00 «Фермер ищет 

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

Хаус» (1)

ТОНИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

02.10 Служба новостей 
«Социальный пульс»

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

06.35, 13.30 Мультфильмы
07.00, 16.00 Страна со-

ветов
08.00 Социальный статус: 

ваша пенсия
08.55, 18.55, 21.30 Эконо-

мический пульс
09.00, 19.05 Сериал «Две 

сестры-2» (1)
10.00, 17.00, 01.10 Алло, 

доктор!
11.15 Худ.ф. «Новые при-

ключения капитана 
Врунгеля» (1)

14.25, 04.05 Этот удиви-
тельный мир

15.20 Ронин. Ток-шоу с 
Дмитрием Выдриным

18.00, 04.25 Точки пере-
сечения

20.00 Социальный статус: 
ваши льготы

21.50, 05.10 Гризли
22.50 Кинофан: Худ.ф. 

«Бассейн» (2)

ТЕТ
06.00 Мультсериал «Пеп-

пер Энн» (1)
06.45 Телепузики
07.20 Твинисы
07.40 Мультик с Лунтиком
08.00 Мультсериал «Лило 

и Стич» (1)
08.35 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 61 с. (1)
09.40 Сериал «Все женщи-

ны - ведьмы» 173 с. (1)
10.40 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 81 с. (1)

11.40, 18.50 Богиня 
шопинга

12.20, 17.05 Маша и 
модели 2

12.45 Сериал «Кто в доме 
хозяин?» (1)

13.25, 17.45 Сериал «Моя 
прекрасная няня» (1)

14.30, 22.05 Рай, гудбай
15.00, 21.40 Ка$та
15.35, 01.35 У ТЕТа тато!
16.00, 02.00 Досвидос
16.40, 22.50 Вайфайтеры
19.30, 00.45 БарДак
20.35 Даешь молодежь!
23.15 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
23.50 Сериал «Потерян-

ная» 7 с. (2)

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00 Утро с «Украиной»
09.25, 13.10 Сериал «След» 

(1)
10.00, 20.00 Сериал «Раз-

вод» (1)
12.10, 04.30 Ток-шоу 

«Пусть говорят»
15.35 Чистосердечное 

признание
16.00 Право на защиту
17.00, 19.00, 03.30 События
17.10, 19.15, 03.45 События 

Спорт
17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

(1)
19.20, 03.50 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
21.00 Сериал «Интерны» 

(1)
21.30 Футбол. Лига Чемпи-

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

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

как приговор. Второй 
сезон» (2)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

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

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

07.10, 08.10, 22.25, 23.20, 

00.15, 03.15, 06.15 «Биз-
нес-время»

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55 «Трансмиссия-но-
вости»

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

08.30 «Новости Киев-
щины»

09.20, 13.35, 14.20, 15.15 «5 
элемент»

10.10, 19.30, 02.10 «Время 
интервью»

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

13.10 «Налоговый 
дневник»

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

зор»
19.50, 02.30, 03.30, 04.30, 

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

Тайм»
22.00, 02.40 «Агрокон-

троль»
23.30, 00.25, 03.20 «CRIME 

NEWS»

НТН
06.00 Худ.ф. «Любовь с 

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

дела»
10.00 Сериал «Марш 

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

тейный»
16.45, 19.00, 23.45, 02.00, 

04.40 «Свiдок»
17.00 Сериал «Охота на 

изюбря»
21.45 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Нью-
Йорк - 7» (2)

00.15 Худ.ф. «Сокровища 
Да Винчи» (2)

02.30 «Речовий доказ»
03.55 «Агенты влияния»
05.10 «Уроки тетушки 

Совы»
05.30 «Правда жизни»

К1
07.00 «Мультфильмы»
09.15, 13.05 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.10, 01.40 Сериал «Тайны 
Смолвиля»

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

монстры»
17.00 «Дом на зависть 

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

домохозяйки» (2)
00.25 «Бойцовский клуб»

11 КАНАЛ
05.05 Сериал «Стройбатя»
05.55, 06.40 Очевидец. 

Самое шокирующее 
видео

06.35 Подъем
07.05 Новости 11, 08.20, 

19.00, 21.30, 01.05, 03.05, 
04.35 канала

07.45 «Ваше право»
09.00, 16.50 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.50 Сериал «Во-

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

ключения Джеки Чана»
14.45 «Мой малыш»
15.15 Сериал «Друзья»
15.45 Teen Time
15.50, 23.00 Сериал «Све-

тофор»
19.40 «Наш депутат»
20.20 Выборы 2012
21.00 «Васильевский 

остров»
22.00 «Просто собака»
22.20 «Перевоплоще-

ние»
00.10 Сериал «Соблазни-

тельные и свободные»

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

ники убойного отдела. 
Глухарь»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Вести

10.30 Ток-шоу «1000 
мелочей»

11.15 Ток-шоу «О самом 
главном»

12.00, 04.05 Сериал 
«Ефросинья. Таежная 
любовь»

13.30, 16.30, 18.40 Местное 
время. Вести-Москва

13.50 Вести. Дежурная 
часть

14.00 «Все будет хорошо!»
14.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»
15.50 Вести-спорт
16.50 Сериал «Пятая 

группа крови»

19.30, 03.10 «Прямой эфир»
20.20 Сериал «Катерина. 

Семья»
22.05 Сериал «Чужое 

лицо»
23.05 «Специальный 

корреспондент»
00.05 Сериал «Опера. Хро-

ники убойного отдела. 
Черная вдова»

НТВ-МИР
04.55 «НТВ утром»
07.40 Сериал «Возвра-

щение Мухтара-2». 
«Деньги на троих»

08.35, 14.30, 17.35 «Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»

09.25 «Кулинарный 
поединок» с Оскаром 
Кучерой

10.25 «Золотая пыль»
11.00 Сериал «Эра стрель-

ца». 5 с.
12.35 Сериал «Гончие». 

Фильм третий «Покер 
на четырёх тузах» 3 ч., 
4 часть

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

сяжных»
18.30, 02.20 «Прокурор-

ская проверка»
19.35 «Говорим и показы-

ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским

20.25 Сериал «Пятниц-
кий. Глава вторая». 
«Царствие Агапово», 
«Семейный вопрос»

22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«День учителя», 
«Ястреб вернулся»

00.30 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-11». 
«Возвращение к блуд-
ному папе», «День до 
зарплаты»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

закупка»
10.55, 04.05 «Модный 

приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.10 «Фазенда»
15.45 Сериал «Убойная 

сила»
17.00, 02.15 Сериал «Не-

равный брак»
18.40, 03.05 «Давай по-

женимся!»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Развод»
23.50 «Вечерний Ургант»
00.25 Ночные новости
00.40 «Без свидетелей»
01.15 «Обитель лжи»
01.45 Сериал «Калиф-

рения»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
02.00, 06.05 «Доброе утро»
06.00, 09.00, 12.00, 00.00 

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

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

стить
12.35 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей»
14.10 Сериал «Неравный 

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

вод»
20.20 «Вечерний Ургант»
20.55 Ночные новости
21.10 «Без свидетелей»
21.35 «Обитель лжи»
22.05 «Калифрения»
22.35, 00.05 Худ.ф. «Сто 

дней после детства»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Сыщики-5». 

3 с. «Шесть шестых» 
(часть 1)

10.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-12». 
«Красавчик»

11.00 «Германия за не-
делю»

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

12.00 «Полный альбац»
13.00 Худ.ф. «Дети как 

дети»
15.00, 02.00 Сериал 

«Сыщики-5». 4 с. «Шесть 
шестых» (часть 2)

16.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00, 05.00 Сериал «Пер-
сона нон грата». 8 с.

19.00 «Дебаты кандидатов 
в президенты США»

21.00, 03.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-12». 
«Сделка по недвижимо-
сти»

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Худ.ф. «Замри, умри, 

воскресни!»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30 Сегодня 

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

Про выборы
09.25 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.10, 16.30 Вокруг света
11.00, 17.00 Цивилизация. 

Дуэль разведок. Россия 
- Великобритания

12.50, 02.00 Campus 3.0. 
Университеты VS по-
литики

14.30 Знак восклицания с 
Артемом Шевченко

15.00 «Тендер News» с На-
тальей Седлецкой

15.30 Альбертэйнштейн
18.30 Ради Украины
21.00 Музыка для 

взрослых

ТВ ЦЕНТР
05.00 «Настроение»
07.35 Худ.ф. «Одиноким 

предоставляется обще-
житие». 6+

09.20 Петровка, 38, 14.10, 
16.55 16+

09.35, 04.10 «Врачи». Ток-
шоу 12+

10.30, 13.30, 16.30, 18.50 
События

10.50 Худ.ф. «Три полу-
грации». 1-2 с. 12+

12.40 «Pro жизнь». Ток-шоу 
16+

13.45 Деловая Москва
14.30 Мультфильм «Влюб-

чивая ворона»
14.40 «Треугольник» 16+
15.30 Сериал «Секретные 

поручения». 12+
17.15 «Барышня и кули-

нар» 6+
17.40 «Право голоса». 16+
19.15 Док.ф. «Предатели. 

Те, от кого не ждёшь». 
12+

20.55 Сериал «Беглец». 16+
22.55 События. 25-й час
23.30 Худ.ф. «Приступить к 

ликвидации». 6+
02.00 Док.ф. «Руссо 

туристо. Впервые за 
границей». 12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
06.00 Советские муль-

тфильмы
09.00, 16.30, 17.30 Док.ф. 

о Кино
10.00 Сериал «Жизнь и 

смерть Лёньки Панте-
леева»

11.00, 18.30, 19.30 Сериал 
«Утёсов. Песня длиною 
в жизнь»

12.00 Худ.ф. «Пацаны»
13.30 Худ.ф. «Нежный 

возраст»
15.00 Худ.ф. «Когда дере-

вья были большими»
20.30 Худ.ф. «Приказ: огонь 

не открывать»
22.00 Худ.ф. «Приказ: пере-

йти границу»
23.30 Худ.ф. «Всадник без 

головы»
01.00 Худ.ф. «Женитьбы 

Бальзаминова»
02.30 Худ.ф. «Шел четвер-

тый год войны»
04.00 Худ.ф. «Тайная про-

гулка»

TV XXI FILM
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Похищенный» 16+
10.40, 18.40, 02.40 Драма 

«Доктор Живаго» 12+
11.35, 19.35, 03.35 Мело-

драма «Вики Кристина 
Барселона» 12+

13.15, 21.15, 05.15 Драма 
«Париж! Париж!» 12+

15.20, 23.20, 07.20 Драма 
«Комнаты смерти: 
Царство костей» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
05.00, 09.00, 13.00 Худ.ф. 

«Ох уж эта Настя!» 6+
06.15, 10.15, 14.15 Мультсе-

риал «На задней парте» 
вып. 1-й 12+, «При-
ключения Огуречика» 
0+, «Мишка-задира» 
0+, «Разноцветная 
история» 0+

07.00, 11.00 Мультсериал 
«Небесные танцоры» 
12+, «Бибигон» 6+, 
«Вернулся служивый 
домой» 6+

08.00, 12.00 «Арифметика-
малышка» 6+, «Так сой-
дет!» 0+ «Коротышка - 
зеленые штанишки» 0+ 
«Девочка и медведь» 
0+ «Ночной цветок» 0+

15.00 Худ.ф. «Максимка» 
12+

16.15 Мультсериал «На 
задней парте» вып. 2-й 
12+, «Песенка Мышон-

ка» 0+, «Поросенок в 
колючей шубке» 0+, 
«Лесная история» 0+

17.00 Мультсериал «Не-
бесные танцоры» 12+, 
«Седой медведь» 12+, 
«Шесть Иванов - Шесть 
капитанов» 0+

18.00 «Арифметика-
малышка» 6+, 
«Карусельный лев» 0+, 
«Увеличительное стек-
ло» 6+, «Бобры идут по 
следу» 0+

НАШЕ КИНО
07.00 Худ.ф. «...А зори 

здесь тихие». 1 с.
09.00 Худ.ф. «Длинное, 

длинное дело...». 
11.00 Худ.ф. «Последняя 

дорога». 
13.00 Худ.ф. «Мать». 
14.30 Худ.ф. «Житие Алек-

сандра Невского». 
16.00 Худ.ф. «Моя Анфиса». 
17.30 Худ.ф. «Двойник». 
19.00 Худ.ф. «...А зори 

здесь тихие». 2 с.
21.00 Худ.ф. «Мещерские». 
23.00 Худ.ф. «Второстепен-

ные люди». 

КИНОКЛУБ
06.00 Худ.ф. «Ночь страха» 

16+
08.00 Худ.ф. «Исступление» 

16+
10.00, 02.00 Худ.ф. «Это 

очень забавная исто-
рия» 16+

12.00, 04.00 Худ.ф. «Пере-
йти черту» 18+

14.00 Худ.ф. «Презрение» 
16+

16.00 Худ.ф. «Не отпускай 
меня» 16+

18.00 Худ.ф. «Главная 
улица» 16+

20.00 Худ.ф. «Дракон: Исто-
рия Брюса Ли» 12+

22.00 Худ.ф. «Турне» 16+
00.00 Худ.ф. «Ужасноe 

счастьe» 16+

НОСТАЛЬГИЯ
05.00 «Панорама «Кино-

тавра» или «Нежность к 
ревущему зверю» 12+

06.00, 15.00, 21.00 «Рож-
денные в СССР» 12+

07.00 Фильм-спектакль 
«На эстраде Владимир 
Винокур» 12+

07.55 «Пит Сигер: мы пре-
одолеем!» 12+

09.00 По страницам 
ноябрьских «Голубых 
огоньков» 12+

10.35 «Лирические песни 
Микаэла Таривердие-
ва» 12+

11.00 «...До 16 и старше» 
12+

12.00 «Экстренный педсо-
вет» 12+

12.45, 18.45 Телеповесть 
«День за днем» 12+

13.50 «Аншлаг? Аншлаг!» 
12+

16.00 «Эти невероятные 
музыканты» 12+

17.00 «Международная 
панорама» 16+

17.30 «Москва - Космос - 
Калифорния» 12+

18.10 Н-п/ф «СССР - обще-
ство без кризисов» 12+

20.00 «50/50». Кальвар-
шоу 12+

22.00 «Бенефис Татьяны 
Дорониной» 12+

23.00 «До и после ...» 12+
00.10 «Под знаком зодиака. 

Весы» 12+
02.00 «Программа «А» 12+
03.00 Телеспектакль 

«Лика» 16+
04.25 «Звуковая дорожка» 

12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «На углу у 

Патриарших-4». 4 с. 16+
20.00 Сериал «Опергруппа 

- 2». ф.4. «Швед под 
выборгом». 1 с. 16+

21.00 Сериал «Защита 
Красина - 3». 6 с. 16+

22.00 Худ.ф. «Жизнь Клима 
Самгина». 12 с. «За 
границей». 16+

23.30 Худ.ф. «Жизнь Клима 
Самгина». 13 с. «Зре-
лость». 16+

01.00 Сериал «На углу у 
Патриарших-4». 5 с. 16+

02.00 Сериал «Опергруппа 
- 2». ф.4. «Швед под 
выборгом». 2 с. 16+

03.00 Сериал «Защита 
Красина - 3». 7 с. 16+

TV 1000
03.00 Драма «Умереть 

заново»
05.00 Драма «Ночь над 

Манхэттеном»
07.00 Драма «Игры раз-

ума»
09.20 Комедия «При-

езжие»
11.00 Боевик «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц»

13.00 Комедия «Материн-
ство»

15.00 Драма «Черная 
cмерть»

16.50 Боевик «Звездный 
Путь. Возмездие»

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

21.05 Комедия «Prada и 
чувства»

23.25 Драма «Ложный 
огонь»

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.05, 07.25 Мультсериал 

«Грандиозный Человек-
паук» (1)

08.00 Сериал «Спецотряд 
Кобра 11» (1)

09.00, 21.00 «Новости 2+2»
09.25, 21.25 «Проспорт»
09.30, 10.10, 12.25 ГАИ. 

Дорожные войны
10.55 «Месть природы»
11.40, 20.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински-2»
12.40 «Расплата за успех»
13.45, 14.50 Сериал «Сол-

даты-5» (1)
15.55, 16.55, 02.40, 03.25 

Сериал «Москва. Три 
вокзала-2» (1)

18.00, 19.00 Сериал 
«ППС» (2)

20.35 «ДжеДАИ»
21.30 Худ.ф. «Сорвиголо-

ва» (2)
00.30 Худ.ф. «Р.Э.Д.» (2)

TV1000 ACTION
04.00 Вестерн «Западня»
06.00 Боевик «Орки»
08.00 Триллер «Нераз-

рывная связь»
10.00 Фильм ужасов 

«Акулозавр»
12.00 Фильм ужасов «100 

футов»
14.00 Комедия «Знать бы, 

что я гений»
16.00 Фильм ужасов «За-

копанные»
18.00 Комедия «Фокус-

ники»
20.00 Мелодрама «Не-

уловимый»
22.00 Боевик «Путь 

вампира»
00.00 Мягкая эротика 

«Частные уроки»

ДОМ КИНО
03.00, 16.15 Комедия 

«Сваты - 5»
06.15 Худ.ф. «Бабочка»
06.30, 17.15 Сериал «Умно-

жающий печаль» 16+
07.15, 18.00, 02.00 Сериал 

«Лист ожидания» 16+
08.05, 17.10, 18.50, 02.55 

«Окно в кино»
08.10 Драма «Команда 8», 

закл. 16+
09.55 Приключения 

«Опасные тропы» 12+
11.00 Боевик «Побег» 16+
13.00 Комедия «Пять 

невест»
14.50 Худ.ф. «Нейлон 

100%»
18.55 Драма «Инкассато-

ры» 16+
20.45 Комедия «О чём 

говорят мужчины» 12+
22.20 Драма «Коммунист» 

12+
00.10 Драма «Не скажу» 

16+

ЮМОР ТБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Свято 

святого Йоргена»
07.00, 08.00, 17.10 Ржаники
07.30, 19.30 «Милицейская 

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «Биндюж-

ник и король» 1 с.
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Детектив 

по-русски»
21.15 Комедия «Улыбка 

Мелометы» 3,4 с.

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

тфильм
07.35, 17.00 «Сбросим 

лишнее»
07.55 «Почему, что, где?»
08.35, 19.50 «Все про все»
08.45, 15.55 «Восточные 

танцы»
09.50, 00.40 MaxxiМузыка
10.00, 16.15 «Вкус сыра»
10.45 «Мама в большом 

городе»
11.20 «Время для себя»
12.00, 22.30 Худ.ф. «Обык-

новенное чудо»
14.55 «Дикие порядки»
19.55 «Буду Артистом!»
20.40 Джунгли шоу-

бизнеса
21.30 «Выдающиеся 

мужчины»
21.40 «Сейшн»

19:00 – 19:20 Кривбасс-
Центр

19:20 – 19:35 Новости 
регионов

19:35 – 19:45 Государствен-
ный портал

19:45 – 20:00  Аспекты 
жизни

20:00 –  20:30 История 
города

20:30 – 21:00  Дайджест 
новостей

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»

УТ-1

Вівторок, 23 жовтня
Cхід 7.34 Захід 17.50
Тривалість дня 10.16

Схід 14.55 
Захід ....

ВодолійАндрій, Інокентій, Амвросій
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.00 

Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 

23.15, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 09.25, 
23.20 Погода

06.25, 07.35 Тема дня
06.30 Православный 

календарь
06.35 Мультфильм
06.45 Учимся вместе
06.50, 07.45 Хозяин в доме
07.20 Страна on line
07.25 Глас народа
07.30 Эра бизнеса
07.50 Финансовые советы
08.20, 00.40 Между строк
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00, 01.20 Итоги 

дня
09.20, 11.55, 20.55 Офици-

альная хроника
09.30 Правительство на 

связи с гражданами
10.20 Ярослав Гнатюк. 

«Пою тебе, Украина»
10.50 Один на один
12.10, 18.00, 21.20 Деловой 

мир
12.20 Худ.ф. «Возвращение 

Будулая»
15.00 Новости (с сурдопе-

реводом)
15.10 Euronews
15.15, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.25 Док.ф. «Назад в 

будущее. Украина»
16.20 Худ.ф. «В небе ноч-

ные ведьмы»
17.40 Страну - народу!
18.15, 20.40 Выборы-2012. 

Предвыборная агита-
ция. Коммунистическая 
партия Украины

18.30 Фестиваль песни и 
юмора в Коблево

20.50 Мегалот
21.30 Один на один. 

С.Тигипко-С.Шустер
22.50 Суперлото, Тройка, 

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

работа». 6 с.

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.50 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

10.00, 17.10 Сериал 
«Величественные века. 
Роксолана»

12.30 «Снимите это не-
медленно»

13.35 «Полное перево-
площение. Дом за 
неделю - 2»

14.35 «Не ври мне - 3»
15.40 «Семейные драмы»
16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «На ножах»
21.40 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Порту» (Португа-
лия) - «Динамо» Киев 
(Украина)

00.05 Худ.ф. «Серые 
волки» (2)

ИНТЕР
05.30, 23.05 Сериал «На-

ружное наблюдение»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

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

робностях»
09.10 «Знак качества»
09.55 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара»
12.15 Программа «До 

суда»
13.20 «Судебные дела»
14.40 Док.сериал «След-

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

15.45 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей 11»

18.10 Сериал «Крови-
нушка»

19.05 Программа «О 
жизни»

20.00, 03.05 «Подроб-
ности»

20.30, 03.35 «Подробности. 
Неформат»

21.00 Сериал «Земский 
доктор. Продолжение»

ICTV
05.05 Служба розыска 

детей
05.10, 06.40, 02.20, 03.40 

Погода
05.15, 03.15 Факты
05.35, 04.20 Свитанок
06.35, 07.30 Деловые 

факты
06.45, 09.30, 12.55, 19.25, 

01.20 Спорт
06.50 Сериал «Леся+Рома»
07.40 Несекретные файлы
08.45 Факты. Утро
09.35, 19.30, 01.25 Чрезвы-

чайные новости
09.55, 16.25 Сериал «Агент 

национальной безопас-
ности»

12.25, 13.00 Сериал «Силь-
нее огня»

12.45 Факты. День
13.50, 22.45 Сериал «Про-

курорская проверка»
15.00, 20.15 Сериал «Чрез-

вычайная ситуация»
18.45 Факты. Вечер
21.40 Выборы-2012
00.05 Факты. Итоги дня
00.20 Сериал «Кодекс 

чести-4»

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Контакт»
07.45, 18.15 «В гостях у 

Ладика и Маши»
08.00, 02.00 Док.сериал 

«Этот загадочный мир»
09.05 «Книжная полка»
09.45, 14.50, 20.00 «Рас-

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

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

ствия»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
14.05 «Интеркласс»
14.20 «Косметичка»
15.15 Худ.ф. «Алёша 

Птицын вырабатывает 
характер» 1 категория

16.45 Док.сериал «Магия 
природы»

17.10 «На углу улиц»
18.30 «Я i мiй дiм»
19.15 Погода
19.25 «Пiдземка»
19.30 Фiльм «Моє мiсто - 

моя доля»
20.10 «Медицинский 

журнал»
21.15 «Моє житло»
21.30 Молодiжна про-

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

ствия»
23.10 Док.сериал 

«Дивовижний свiт 
автомобiлiв»

00.50 Док.сериал «Мир 
животных»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.05 Сериал «Стройбатя»
05.55, 06.40 Очевидец. 

Самое шокирующее 
видео

06.35, 07.05, 07.40, 08.45 
Подъем

07.30, 08.30, 19.00, 01.00 
Репортер

07.35, 08.35, 01.25 Погода
09.00, 16.50 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.50, 21.00 Сериал 

«Воронины»
13.20, 14.20 Kids Time
13.25 Мультсериал «При-

ключения Джеки Чана»
14.00 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.50, 23.00 Сериал «Све-

тофор»
19.30, 01.20 Спортре-

портер
19.35 Пираньи
20.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
22.00 Ближе к телу
00.05 Сериал «Соблазни-

тельные и свободные»
01.30 Служба розыска 

детей
01.35 Сериал «Одна ночь 

любви»

СТБ
05.20 «Чужие ошибки. 

Карты, деньги, три 
сестры»

06.00, 15.50 «Все буде 
добре!»

07.50, 18.20 «Невероятная 
правда о звездах»

09.10 «Фермер ищет 
жену-2»

11.05 Худ.ф. «Знак судьбы» 
(1)

13.40 «Битва экстрасен-
сов»

14.45 «Битва экстрасенсов. 
Черные и белые»

18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини»

20.00, 22.40 «Мастер-
Шеф-2»

00.40 Сериал «Доктор 
Хаус» (1)

ТОНИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

01.45 Служба новостей 
«Социальный пульс»

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

06.35, 13.30 Мультфильмы
07.00, 16.00 Страна со-

ветов
08.00 Социальный статус: 

ваши льготы
08.55, 18.55, 21.30 Эконо-

мический пульс
09.00, 19.05 Сериал «Две 

сестры-2» (1)
10.00, 17.00, 00.55 Алло, 

доктор!
11.15 Худ.ф. «В небе «ноч-

ные ведьмы» (1)
14.25, 03.40 Этот удиви-

тельный мир
15.20, 04.20 Дикая 

Америка
18.00, 04.00 Точки пере-

сечения
20.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
21.50, 05.10 Львиное 

дерево
22.50 Кинофан: Худ.ф. 

«Безумные деньги» (1)
02.15 Кинофан: Худ.ф. 

«Великолепная четвер-
ка» (1)

04.50 Чудаки

ТЕТ
06.00 Мультсериал «Пеп-

пер Энн» (1)
06.45 Телепузики
07.20 Твинисы
07.40 Мультик с Лунтиком
08.00 Мультсериал «Лило 

и Стич» (1)
08.35 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 62 с. (1)
09.40 Сериал «Все женщи-

ны - ведьмы» 174 с. (1)
10.40 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 82 с. (1)

11.40, 18.50 Богиня 
шопинга

12.20, 17.05 Маша и 
модели 2

12.45 Сериал «Кто в доме 
хозяин?» (1)

13.25, 17.45 Сериал «Моя 
прекрасная няня» (1)

14.30, 22.05 Рай, гудбай
15.00, 21.40 Ка$та
15.35, 01.35 У ТЕТа тато!
16.00, 02.00 Досвидос
16.40, 22.50 Вайфайтеры
19.30, 00.45 БарДак
20.35 Даешь молодежь!
23.15 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
23.50 Сериал «Потерян-

ная» 8 с. (2)

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00 Утро с «Украиной»
09.25, 13.10, 22.10 Сериал 

«След» (1)
10.00, 20.00 Сериал «Раз-

вод» (1)
12.10, 04.05 Ток-шоу 

«Пусть говорят»
15.35 Чистосердечное 

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

Спорт
17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

(1)
19.20 Ток-шоу «Говорит 

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

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

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

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

07.10, 08.10, 22.25, 23.20, 

00.15, 03.15, 06.15 «Биз-
нес-время»

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

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

08.30 «Хроника дня
09.20, 13.20, 14.20 «5 

элемент»
10.10, 19.30, 02.10 «Время 

интервью»
11.10, 12.10, 20.10, 21.10, 

01.00, 05.00 «Время. 
Итоги дня»

15.15 «Здоровые исто-
рии»

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

троль»
19.50, 02.30, 03.30, 04.30, 

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

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

NEWS»

НТН
06.00 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.30 Худ.ф. «Неустанов-

ленное лицо» (1)
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 Сериал «Марш 

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

тейный»
16.45, 19.00, 23.45, 02.00, 

04.30 «Свiдок»
17.00 Сериал «Охота на 

изюбря»
21.45 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Нью-
Йорк - 8» (2)

00.15 Худ.ф. «Последний 
охотник» (2)

02.30 «Речовий доказ»
02.55 «Агенты влияния»
05.00 «Уроки тетушки 

Совы»
05.30 «Правда жизни»

К1
07.00 «Мультфильмы»
09.15, 13.05 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.10, 01.30 Сериал «Тайны 
Смолвиля»

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

монстры»
17.00 «Дом на зависть 

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

домохозяйки» (2)
00.25 «Бойцовский клуб»

11 КАНАЛ
05.05 Сериал «Стройбатя»
05.55, 06.40 Очевидец. 

Самое шокирующее 
видео

06.35 Подъем
07.05 Новости 11, 08.20, 

19.00, 21.30, 01.00, 03.10, 
04.35 канала

07.45 «Рекламная кухня»
09.00, 16.50 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.50 Сериал «Во-

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

ключения Джеки Чана»
14.00 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.50, 23.00 Сериал «Све-

тофор»
19.30 Выборы 2012
21.00 «Автостраси с Лари-

сой Максименко»
22.10 «Бюро адвокатских 

расследований»
00.05 Сериал «Соблазни-

тельные и свободные»
01.30 Служба розыска 

детей

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

ники убойного отдела. 
Черная вдова»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Вести

10.30 Ток-шоу «1000 
мелочей»

11.15 Ток-шоу «О самом 
главном»

12.00, 04.05 Сериал 
«Ефросинья. Таежная 
любовь»

13.30, 16.30, 18.40 Местное 
время. Вести-Москва

13.50 Вести. Дежурная 
часть

14.00 «Все будет хорошо!»
14.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»

15.50 Вести-спорт
16.50 Сериал «Пятая 

группа крови»
19.30, 03.10 «Прямой эфир»
20.20 Сериал «Катерина. 

Семья»
22.05 Сериал «Чужое 

лицо»
23.05 «Спасти от Освенци-

ма. Подвиг политрука 
Киселева»

00.00 Сериал «Опера. Хро-
ники убойного отдела. 
Питерский транзит»

00.50 «Вести+»
01.10 «Городок». Дайд-

жест
01.35 Худ.ф. «Отцы и 

дети». 3с
02.55 «Вся Россия»
03.45 Вести.ru

НТВ-МИР
04.55 «НТВ утром»
07.40 Сериал «Возвра-

щение Мухтара-2». 
«Квартирный вопрос»

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

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»

09.25 «Квартирный 
вопрос»

10.30 «Русская начинка»
11.00 Сериал «Эра стрель-

ца». 6 с.
12.35 Сериал «Гончие-2». 

Фильм первый «До 
первой крови»1 ч., 2 
часть

15.30 «До суда»
16.30, 03.55 «Суд при-

сяжных»
18.45, 02.45 «Прокурор-

ская проверка»
19.55 «Говорим и показы-

ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским

20.45 Сериал «Пятниц-
кий. Глава вторая». 
«Опасный человек», 
«Экзамен»

22.35 «Сегодня. Итоги»
23.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«Фотограф по вызову», 
«Погибший свидетель»

00.50 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-11». 
«Дорожное проис-
шествие», «Кладои-
скатели»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

закупка»
10.55, 04.05 «Модный 

приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.10 «Фазенда»
15.45 Сериал «Убойная 

сила»
17.00, 02.10 Сериал «Не-

равный брак»
18.40, 03.05 «Давай по-

женимся!»
19.45, 01.15 «Пусть 

говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Развод»
23.50 «Вечерний Ургант»
00.25 Ночные новости
00.40 «Без свидетелей»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
02.00, 06.05 «Доброе утро»
06.00, 09.00, 12.00, 00.00 

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

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

стить
12.35 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей»
14.10 Сериал «Неравный 

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

вод»
20.20 «Вечерний Ургант»
20.55 Ночные новости
21.10 «Без свидетелей»
21.35 «Белый воротничок»
22.15, 00.05 Худ.ф. «Про-

клятый путь»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Сыщики-5». 

4 с. «Шесть шестых» 
(часть 2)

10.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-12». 
«Сделка по недвижимо-
сти»

11.00 «Израиль за не-
делю»

12.00 «Большой дозор»
13.00 Худ.ф. «Замри, умри, 

воскресни!»

15.00, 02.00 Сериал «Сы-
щики-5». 5 с. «Жертва 
моды»

16.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00, 05.00 Сериал «Пер-
сона нон грата». 9 с.

19.00, 04.00 «Ищем выход»
20.00 «В круге света»
21.00, 03.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«Двойной заказ»

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Худ.ф. «Куда он 

денется!»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30 Сегодня 

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

Про выборы
10.10, 16.30 Вокруг света
11.00, 17.30 Цивилизация. 

Дуэль разведок. Россия 
- Великобритания

12.50 Campus 3.0. Универ-
ситеты VS политики

14.30 Музыка для 
взрослых

21.00 Политклуб Виталия 
Портникова

01.00 Алло алло
02.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
02.30 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
03.00 Альбертэйнштейн
04.30 Худ.ф. «Верная 

река» (1)

ТВ ЦЕНТР
05.00 «Настроение»
07.35 Худ.ф. «Русское 

поле». 6+
09.20 Петровка, 38, 14.10, 

16.55 16+
09.35, 04.05 «Врачи». Ток-

шоу 12+
10.30, 13.30, 16.30, 18.50 

События
10.50 Худ.ф. «Три полу-

грации». 3-4 с. 12+
12.40 «Pro жизнь». Ток-шоу 

16+
13.45 Деловая Москва
14.30 Мультфильм «Змей 

на чердаке»
14.40 «Треугольник» 16+
15.30 Сериал «Секретные 

поручения». 12+
17.15 «Приглашает Борис 

Ноткин» 12+
17.40 «Право голоса». 16+
19.15 «По ту сторону 

«Норд-Оста». 12+
20.15 Док.ф. «Птичьи 

права». 16+
21.05 Сериал «Беглец». 16+
23.00 События. 25-й час
23.35 Худ.ф. «Смерть на 

взлете». 6+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
06.00 Советские муль-

тфильмы
09.00, 16.30, 17.30 Док.ф. 

о Кино
10.00, 11.00, 18.30, 19.30 

Сериал «Утёсов. Песня 
длиною в жизнь»

12.00 Худ.ф. «Всадник без 
головы»

13.30 Худ.ф. «Рано утром»
15.00 Худ.ф. «Смотри в 

оба!»
20.30 Худ.ф. «В последнюю 

очередь»
22.00 Худ.ф. «Злой дух 

Ямбула»
23.30 Худ.ф. «Пацаны»

TV XXI FILM
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Похищенный» 16+
10.40, 18.40, 02.40 Драма 

«Доктор Живаго» 12+
11.35, 19.35, 03.35 Драма 

«Временная петля» 16+
13.15, 21.15, 05.15 Драма 

«Окись» 16+
15.05, 23.05, 07.05 Триллер 

«Мечта Кассандры» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
05.00, 09.00, 13.00 Худ.ф. 

«Максимка» 12+
06.15, 10.15, 14.15 Муль-

тсериал «На задней 
парте» вып. 2-й 12+, 
«Песенка Мышонка» 0+, 
«Поросенок в колючей 
шубке» 0+, «Лесная 
история» 0+

07.00, 11.00 Мультсериал 
«Небесные танцоры» 
12+, «Седой медведь» 
12+, «Шесть Иванов - 
шесть капитанов» 0+

08.00, 12.00 «Арифме-
тика-малышка» 6+, 
«Карусельный лев» 
0+, «Увеличительное 
стекло» 6+, «Бобры 
идут по следу» 0+, «Как 
будто» 0+

15.00 Худ.ф. «Акваланги на 
дне» 12+

16.25 Мультсериал «На 
задней парте» вып. 3-й, 
12+, «Илья Муромец» 
6+, «Илья Муромец 
и Соловей-разбой-
ник» 6+

17.00 Мультсериал «Не-
бесные танцоры» 12+, 
«Горный мастер» 6+, 
«Новичок» 0+

18.00 «Арифметика-ма-
лышка» 6+, «Похитите-

ли красок» 6+, «Сказка 
старого дуба» 6+

НАШЕ КИНО
07.00 Худ.ф. «...А зори 

здесь тихие». 2 с.
09.00 Худ.ф. «Мещерские». 
11.00 Худ.ф. «Второстепен-

ные люди». 
13.00 Худ.ф. «Заключен-

ные». 
14.30 Худ.ф. «Врача вы-

зывали?». 
16.00 Худ.ф. «Заговор 

скурлатаев». 
17.30 Худ.ф. «Очень важ-

ная персона». 
19.00 Худ.ф. «Город с утра 

до полуночи». 
21.00 Худ.ф. «Трижды о 

любви». 
23.00 Худ.ф. «Таежная 

повесть». 
01.00 Худ.ф. «Дорога на 

Рюбецаль». 
02.30 Худ.ф. «Прости». 
04.00 Худ.ф. «Оно». 1 с.

КИНОКЛУБ
06.00 Худ.ф. «Презрение» 

16+
08.00 Худ.ф. «Не отпускай 

меня» 16+
10.00, 02.00 Худ.ф. «Главная 

улица» 16+
12.00, 04.00 Худ.ф. «Дра-

кон: История Брюса 
Ли» 12+

14.00 Худ.ф. «Турне» 16+
16.00 Худ.ф. «Ужасноe 

счастьe» 16+
18.00 Худ.ф. «Хороший 

мальчик» 16+
20.00 Худ.ф. «Девушка из 

Джерси» 12+
22.00 Худ.ф. «Стая» 18+
00.00 Худ.ф. «Греховные 

утехи» 18+

НОСТАЛЬГИЯ
05.00 «...До 16 и старше» 

12+
06.00 «Экстренный педсо-

вет» 12+
06.45, 12.45, 18.45 

Телеспектакль «День за 
днем» 12+

07.50 «Аншлаг? Аншлаг!» 
12+

09.00, 15.00, 21.00, 00.00 
«Рожденные в СССР» 
12+

10.00 «Эти невероятные 
музыканты» 12+

11.00 «Международная 
панорама» 16+

11.30 «Москва - Космос - 
Калифорния» 12+

12.10 Н-п/ф «СССР - обще-
ство без кризисов» 12+

14.00 «50/50». Кальвар-
шоу 12+

16.00, 22.00 «Бенефис Та-
тьяны Дорониной» 12+

17.00 «Человек и закон» 
12+

17.35 «Ритмическая 
гимнастика» 12+

18.10 «Пока все дома» 12+
19.50 «Народный артист 

СССР М.И. Жаров» 12+
23.00 «Панорама «Кино-

тавра» или «Нежность к 
ревущему зверю» 12+

01.00 Фильм-спектакль 
«На эстраде Владимир 
Винокур» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «На углу у 

Патриарших-4». 5 с. 16+
20.00 Сериал «Опергруппа 

- 2». ф.4. «Швед под 
выборгом». 2 с. 16+

21.00 Сериал «Защита 
Красина - 3». 7 с. 16+

22.00 Худ.ф. «Жизнь Клима 
Самгина». 13 с. «Зре-
лость». 16+

23.30 Худ.ф. «Жизнь Клима 
Самгина». 14 с. «Рас-
пад». 16+

01.00 Сериал «На углу у 
Патриарших-4». 6 с. 16+

02.00 Сериал «Опергруппа 
- 2». ф.4. «Швед под 
выборгом». 3 с. 16+

03.00 Сериал «Защита 
Красина - 3». 8 с. 16+

TV 1000
03.00, 23.00 Комедия 

«Гринберг»
05.00 Драма «Страна 

теней»
07.20 Комедия «При-

езжие»
09.00 Драма «Черная 

cмерть»
11.00 Боевик «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц - Колыбель 
жизни»

13.10 Комедия «Моя 
первая свадьба»

15.00 Комедия «Райское 
наслаждение»

17.00 Криминальное ки-
но «Мечта Кассандры»

19.00 Комедия «Это 
развод!»

21.00 Боевик «Перевоз-
чик 3»

01.00 Драма «Харви Милк»

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.05, 07.25 Мультсериал 

«Грандиозный Человек-
паук» (1)

08.00 Сериал «Спецотряд 
Кобра 11» (1)

09.00, 21.00 «Новости 2+2»
09.25, 21.15, 02.35 «Про-

спорт»
09.30, 10.10, 12.25, 17.55 

ГАИ. Дорожные войны
10.55 «ДжеДАИ»
11.40, 18.10 «Сумасшедшее 

видео по-украински-2»
12.40 «Битва за жизнь»
13.45, 14.50 Сериал «Сол-

даты-5» (1)
15.55, 16.55 Сериал «Мо-

сква. Три вокзала-2» (1)
18.35 Лига Чемпионов 

УЕФА. Зенит (Санкт-
Петербург) - Андерлехт 
(Брюссель). Прямая 
трансляция

21.20 3 матч-день. Лига 
Чемпионов УЕФА. 
Боруссия (Дортмунд) - 
Реал (Мадрид). Прямая 
трансляция

23.40 Про Лигу Чемпионов 
+ обзор игрового дня

00.55 Лига Чемпионов 
УЕФА. Динамо (Загреб) 
- Пари Сент Жермен 
(Париж)

02.40 Лига Чемпионов 
УЕФА. Аякс (Амстердам) 
- Манчестер сити

04.20, 04.40 Сумасшедшая 
скрытая камера

05.00 Телемагазин

TV1000 ACTION
04.00 Триллер «Нераз-

рывная связь»
06.00 Фильм ужасов 

«Акулозавр»
07.55 Боевик «Взвод «
10.00 Комедия «Знать бы, 

что я гений»
12.00 Боевик «Широко 

шагая»
14.00 Комедия «Фокус-

ники»
16.00 Мелодрама «Не-

уловимый»
18.00 Боевик «Пригово-

ренные»
20.00 Комедия «Пришель-

цы-завоеватели»
22.00 Триллер «Рэмбо 4»
00.00 Мягкая эротика 

«Средство от любви»
01.30 Мягкая эротика 

«День секретаря 3»

ДОМ КИНО
03.00 Драма «Сохранив-

шие огонь»
03.55 Детектив «Париж-

ский антиквар»
06.30, 17.15 Сериал «Умно-

жающий печаль» 16+
07.15 Сериал «Лист ожида-

ния» 16+
08.10 Комедия «Я не я» 12+
09.55 Комедия «Дайте 

жалобную книгу»
11.25 Муз.фильм «Мистер 

Икс»
12.55 Мелодрама «Ва-

лентина», мелодрама 
«Любовь на сене» 12+

16.15 Комедия «Сваты - 5»
17.10, 18.50, 02.55 «Окно 

в кино»
18.00, 02.00 Сериал «Лист 

ожидания», закл. 16+
18.55 Драма «Инкассато-

ры» 16+
20.40 Детектив «Серебря-

ный самурай» 16+
22.25 Комедия «Его звали 

Роберт»
23.45 Кинороман «Факты 

минувшего дня»

ЮМОР ТБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Сорочин-

ская ярмарка»
07.00, 08.00, 17.10 Ржаники
07.30, 19.30 «Милицейская 

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «Биндюж-

ник и король» 2 с.
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Макс 

Мински и я»
21.15 Комедия «Призрак 

моего дома»

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

тфильм
07.35, 17.00 «Сбросим 

лишнее»
07.55, 14.55 «Дикие по-

рядки»
08.35, 19.50, 21.30 «Все 

про все»
08.45, 15.55 «Восточные 

танцы»
09.50, 00.40 MaxxiМузыка
10.00, 16.15 «Вкус сыра»
10.45, 19.55 «Буду Арти-

стом!»
11.20 Что такое хорошо и 

что такое плохо?
12.00 Худ.ф. «Обыкновен-

ное чудо»
20.40 «Женские откро-

вения»
21.40 «Кухня на шпильках»
22.30 Худ.ф. «Мы из Джаза»

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»
19:00 – 19:20 Кривбасс-

Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 – 20:00 Диалог
20:00 – 20:30 На грани воз-

можного
20:30 – 21:00 Дайджест 

новостей
УТ-1

Середа, 24 жовтня
Cхід 7.36 Захід 17.48
Тривалість дня 10.12

Схід 15.20 
Захід 1.38

РибиПилип, Феофан, Зінаїда, Лев
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 

23.15, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 23.20 
Погода

06.25, 07.35 Тема дня
06.30 Православный 

календарь
06.35 Мультфильм
06.45 Учимся вместе
06.50, 07.45 Хозяин в доме
07.20 Страна on line
07.25 Глас народа
07.30 Эра бизнеса
07.50 Финансовые советы
08.20 Между строк
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00, 01.25 Итоги 

дня
09.20 Официальная 

хроника
09.25 Здоровье
10.05 Худ.ф. «Возвращение 

Будулая»
15.00, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.05 Худ.ф. «Балтийское 

небо»
17.50, 21.15 Деловой мир
18.00 Выборы-2012. Пред-

выборная агитация. 
Зеленая планета

18.30, 20.35 Выборы-2012. 
Предвыборная агита-
ция. Коммунистическая 
партия Украины

18.45 Юмористическая 
программа

20.45 Выборы-2012. Пред-
выборная агитация. 
Партия «Свобода»

21.30 Выборы-2012. Пред-
выборная агитация. 
Партия Кличко «Удар»

22.00 КВН. Кубок Прези-
дента. Финал

23.00, 01.00 Итоги
01.20 Тройка, Кено, 

Максима
01.40 Телеакадемия
02.40 Телефильм «Дом» 

4,5с

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.05 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

10.00, 17.10 Сериал 
«Величественные века. 
Роксолана»

12.30 «Снимите это не-
медленно»

13.35, 03.15 «Полное пере-
воплощение. Дом за 
неделю - 2»

14.35, 04.00 «Не ври 
мне - 3»

15.40, 04.50 «Семейные 
мелодрамы - 2»

16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «Четыре свадьбы 

- 2»
21.50 «Давай, к свиданию»
23.20 Худ.ф. «Блокпост» (2)
01.30 Худ.ф. «Серые волки»

ИНТЕР
05.30, 23.05 Сериал «На-

ружное наблюдение»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30, 20.40, 03.20 «Спорт в 

Подробностях»
09.10, 05.00 «Знак каче-

ства»
09.55 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара»
12.15 Программа «До 

суда»
13.20 «Судебные дела»
14.40 Док.сериал «След-

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

15.45 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей 11»

18.10 Сериал «Крови-
нушка»

19.05 Программа «О 
жизни»

20.00, 02.40 «Подроб-
ности»

20.30, 03.10 «Подробности. 
Неформат»

21.00 Сериал «Земский 
доктор. Продолжение»

01.10 Худ.ф. «Чужая 
игра» (3)

03.25 «Телевизионная 
служба розыска детей»

03.30 Док.сериал «Жад-
ность»

ICTV
05.20, 06.50, 02.25, 03.40 

Погода
05.25, 03.15 Факты
05.40, 04.15 Свитанок
06.45, 07.30 Деловые 

факты
06.55, 09.30, 12.55, 19.25, 

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

чайные новости
09.55, 16.25 Сериал «Агент 

национальной безопас-
ности»

12.30, 13.00 Сериал «Силь-
нее огня»

12.45 Факты. День
13.50, 22.50 Сериал «Про-

курорская проверка»
15.05, 20.15 Сериал «Чрез-

вычайная ситуация»
18.45 Факты. Вечер
21.40 Выборы-2012
00.05 Факты. Итоги дня
00.20 Сериал «Кодекс 

чести-4»
02.30 Сериал «Кости-5»
03.45 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, 17.40, 19.15, 21.05, 

05.45 «Погода»
09.40 «На углу улиц»
10.10 «Контакт»
10.40, 00.00 Док.сериал 

«Антропологiя»
11.40 «Магия природы»
12.15, 19.55 «Рассуждалки»
12.25 «Шаг навстречу»
12.30 «Косметичка»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
13.30 Молодiжна про-

грама «Cтудiя»
14.00 «Резонанс»
14.15 «Сад. Огород. 

Цветник»
14.30 «Беседы о вечном»
15.15 Худ.ф. «Актриса» 1 

категория
16.35 Док.сериал «Магия 

природы»
17.00 «Интеркласс»
17.15 «Близкие Путеше-

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

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

з Києва»
22.00 «Книжная полка»
23.10 Док.сериал 

«Дивовижний свiт 
автомобiлiв»

00.50 Док.сериал «Мир 
животных»

02.00 Док.сериал «Этот 
загадочный мир»

02.30 «Сделано руками»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

НОВЫЙ КАНАЛ
05.10 Сериал «Стройбатя»
05.55, 06.40 Очевидец. 

Самое шокирующее 
видео

06.35, 07.05, 07.40, 08.45 
Подъем

07.30, 08.30, 19.00, 01.05 
Репортер

07.35, 08.35, 01.25 Погода
09.00, 16.50 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.50, 21.00 Сериал 

«Воронины»
13.15, 14.20 Kids Time
13.20 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.45, 15.40 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.45, 23.00 Сериал «Све-

тофор»
19.30, 01.20 Спортре-

портер
19.35 Пираньи
20.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
22.00 Парад порад
00.05 Сериал «Соблазни-

тельные и свободные»
01.30 Служба розыска 

детей
01.35 Сериал «Одна ночь 

любви»
02.25 Сериал «Последний 

аккорд»
03.10, 04.00 Зона ночi
03.15 Зiрка Вавiлова
04.05 Благословляю i 

молюся
04.30, 05.00 Зона ночi 

Культура
04.35 Так нiхто не кохав

СТБ
04.40 «Чужие ошибки. Ис-

пытание для одинокой 
мамы»

05.25, 15.50 «Все буде 
добре!»

06.55, 18.20 «Невероятная 
правда о звездах»

08.35 «Беременна в 16»
09.35 «Дочки-матери»
10.40 Худ.ф. «Паутинка 

бабьего лета» (1)
12.45 «Битва экстрасенсов. 

Черные и белые»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00, 22.40 «Зваженi та 

щасливi-2»
01.30 Сериал «Доктор 

Хаус» (1)
02.15 Сериал «Комиссар 

Рекс» (1)
03.00 «Вiкна-Спорт»
03.10 Худ.ф. «День рожде-

ния Буржуя-2» (2)

ТОНИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

01.35 Служба новостей 
«Социальный пульс»

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

06.35 Мультфильмы
07.00, 16.00 Страна со-

ветов
08.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
08.55, 18.55, 21.30 Эконо-

мический пульс
09.00, 19.05 Сериал «Две 

сестры-2» (1)
10.00, 17.00, 00.45 Алло, 

доктор!
11.15 Худ.ф. «713-й просит 

посадку» (1)
13.55 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Владимир 
Конкин

15.20, 03.40 Дикая 
Америка

18.00, 03.15 Точки пере-
сечения

20.00 Социальный статус: 
ваш дом

21.50, 05.10 Миссия: спасе-
ние амфибий

22.50 Кинофан: Худ.ф. 
«Великолепная четвер-
ка» (1)

ТЕТ
06.00 Мультсериал «Пеп-

пер Энн» (1)
06.45 Телепузики
07.20 Твинисы
07.40 Мультик с Лунтиком
08.00 Мультсериал «Лило 

и Стич» (1)
08.35 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 63 с. (1)
09.40 Сериал «Все женщи-

ны - ведьмы» 175 с. (1)
10.40 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 83 с. (1)

11.40, 18.50 Богиня 
шопинга

12.20, 17.05 Маша и 
модели 2

12.45 Сериал «Кто в доме 
хозяин?» (1)

13.25, 17.45 Сериал «Моя 
прекрасная няня» (1)

14.30, 22.05 Рай, гудбай
15.00, 21.40 Ка$та
15.35, 01.35 У ТЕТа тато!
16.00, 02.00 Досвидос
16.40, 22.50 Вайфайтеры
19.30, 00.45 БарДак
20.35 Даешь молодежь!
23.15 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
23.50 Сериал «Потерян-

ная» 9 с. (2)
02.25 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00 Утро с «Украиной»
09.25, 13.10, 22.10 Сериал 

«След» (1)
10.00, 20.00 Сериал «Раз-

вод» (1)
11.10, 21.10 Сериал «Кар-

пов» (1)
12.10, 04.10 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.35 Чистосердечное 

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

Спорт
17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

(1)
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
23.10 Тридцатилетние

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

как приговор. Второй 
сезон» (2)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

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

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

07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15, 06.15 «Биз-
нес-время»

07.25 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

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

08.30, 19.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 06.25 «Хроника 
дня»

09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «5 
элемент»

10.10, 19.30, 02.10 «Время 
интервью»

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

16.15 «Рекламная кухня»
17.25, 04.10 «Сканер»
18.15, 04.40 «Лесной 

патруль»
21.40, 03.00, 04.00, 06.00 

«Время-Тайм»
22.00, 02.40 «Энергонад-

зор»
23.30, 00.25, 03.20 «CRIME 

NEWS»
02.35 «Огляд преси»

НТН
06.00 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.30 Худ.ф. «Вооруженное 

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

дела»
10.00 Сериал «Марш 

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

тейный»
16.45, 19.00, 23.45, 03.20, 

05.05 «Свiдок»
17.00 Сериал «Гражданин 

начальник - 2»
21.45 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Нью-
Йорк - 8» (2)

00.15 «Случайный сви-
детель»

00.30 «Покер. PokerStars 
Pro Challenge»

01.35 Худ.ф. «Путь драко-
на» (2)

К1
07.00 «Мультфильмы»
09.15, 13.05 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.10, 01.30 Сериал «Тайны 
Смолвиля»

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

монстры»
17.00 «Дом на зависть 

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

домохозяйки» (2)
00.25 «Бойцовский клуб»

11 КАНАЛ
05.10 Сериал «Стройбатя»
05.55, 06.40 Очевидец. 

Самое шокирующее 
видео

06.35 Подъем
07.05 Новости 11, 08.20, 

19.00, 21.30, 01.05, 03.10, 
04.30 канала

07.45 «Любимая работа»
09.00, 16.50 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.50 Сериал «Во-

ронины»
13.15 Kids’ Time
13.20 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.20 «36,6»
14.50 Сериал «Друзья»
15.40 Teen Time
15.45, 23.00 Сериал «Све-

тофор»
19.30 Концерт, посвящен-

ный освобождению 
Днепропетровска

22.10 «Лучшие»
00.05 Сериал «Соблазни-

тельные и свободные»
01.30 Служба розыска 

детей
01.35 Сериал «Одна ночь 

любви»
02.25 Сериал «Последний 

аккорд»
04.00 Зона ночi

04.05 Благословляю i 
молюся

ПЛАНЕТА-СНГ
05.00 «Утро России»
09.05, 00.40 Сериал 

«Опера. Хроники убой-
ного отдела. Питерский 
транзит»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Вести

10.25 «Индийские йоги, 
кто они? 40 лет спустя»

11.15 Ток-шоу «О самом 
главном»

12.00, 04.05 Сериал 
«Ефросинья. Таежная 
любовь»

13.30, 16.30, 18.40 Местное 
время. Вести-Москва

13.50 Вести. Дежурная 
часть

14.00 «Все будет хорошо!»
14.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»
15.50 Вести-спорт
16.50 Сериал «На солнеч-

ной стороне улицы»
19.30, 03.10 «Прямой эфир»
20.20 Сериал «Катерина. 

Семья»
22.05 Сериал «Чужое 

лицо»
23.05 «Поединок»
01.30 «Вести+»
01.45 Худ.ф. «Отцы и 

дети». 4с
02.55 «Вся Россия»
03.45 Вести.ru

НТВ-МИР
04.55 «НТВ утром»
07.40 Сериал «Возвра-

щение Мухтара-2». 
«Душевная история»

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

09.00 «Сегодня «
09.25 «Дачный ответ»
10.30 «Медицинские 

тайны»
11.00 Сериал «Эра стрель-

ца». 7 с.
12.00, 15.00, 18.00 «Се-

годня»
12.35 Сериал «Гончие-2». 

Фильм первый «До 
первой крови» 3 ч., 
4 часть

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

сяжных»
18.30, 02.20 «Прокурор-

ская проверка»
19.35 «Говорим и показы-

ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским

20.25 Сериал «Пятницкий. 
Глава вторая». «Рас-
плата», «Ты же этого 
хотела»

22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«Красавчик», «Сделка 
по недвижимости»

00.30 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-11». 
«Отелло северной 
пальмиры», «ФЛЕШ-
РОЯЛЬ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05, 07.30 «Доброе утро»
07.00 «Курбан-байрам». 

Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети

09.15 «Жить здорово!»
10.25 «Контрольная 

закупка»
10.55, 04.05 «Модный 

приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.10 «Фазенда»
15.45 Сериал «Убойная 

сила»
17.00, 02.10 Сериал «Не-

равный брак»
18.40, 03.05 «Давай по-

женимся!»
19.45, 01.15 «Пусть 

говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Развод»
23.50 «Вечерний Ургант»
00.25 Ночные новости
00.40 «Без свидетелей»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
02.00, 06.05 «Доброе утро»
06.00, 09.00, 12.00, 00.00 

Новости
06.35 «Жить здорово!»
07.35 «Курбан-байрам»
08.05 Модный приговор
09.15 Контрольная 

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

стить
12.35 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей»
14.10 Сериал «Неравный 

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

вод»
20.20 «Вечерний Ургант»
20.55 Ночные новости
21.10 «Без свидетелей»

21.35 «Гримм»
22.20 Худ.ф. «Шанс»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Сыщики-5». 

5 с. «Жертва моды»
10.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«Двойной заказ»

11.00 «Страна и люди»
12.00 «В круге света»
13.00 Худ.ф. «Куда он 

денется!»
15.00, 02.00 Сериал 

«Сыщики-5». 6 с. «Бей 
первым»

16.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00 Сериал «Персона 
нон грата». 10, 05.00 с.

19.00 «48, 04.00 минут»
20.00 «Своими глазами»
21.00, 03.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«Наследники»

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

солгав...»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 00.00 Сегодня 

о главном
08.00, 20.30, 01.00 Сегодня
08.30, 19.00, 04.00 Про 

выборы
09.25 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.10, 16.30 Вокруг света
11.00 Цивилизация. 

Дуэль разведок. Россия 
- Великобритания

12.50 Campus 3.0. Универ-
ситеты VS политики

14.30 Политклуб Виталия 
Портникова

17.00 Цивилизация. 
Дуэль разведок. Россия 
- Германия

18.30 Ради Украины
21.00 Об избранниках
22.00 Вечер с Николаем 

Княжицким
01.30 Алло алло
02.00 Музыка для 

взрослых

ТВ ЦЕНТР
05.00 «Настроение»
07.30 Худ.ф. «Море зовет». 

6+
09.20 Петровка, 38, 14.10, 

16.55 16+
09.40, 04.05 «Врачи». Ток-

шоу 12+
10.30, 13.30, 16.30, 18.50 

События
10.50 Худ.ф. «Счастье по 

контракту». 12+
12.40 «Pro жизнь». Ток-шоу 

16+
13.45 Деловая Москва
14.30 Мультфильм «Коз-

ленок, который считал 
до 10»

14.40 «Треугольник» 16+
15.30 Сериал «Секретные 

поручения». 12+
17.15 «Города мира. Брюс-

сель» 16+
17.40 «Право голоса». 16+
19.15 Док.ф. «Код жизни». 

12+
20.55 Сериал «Беглец». 16+
22.50 События. 25-й час
23.25 Худ.ф. «Колония». 12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
06.00 Советские муль-

тфильмы
09.00, 16.30, 17.30 Док.ф. 

о Кино
10.00, 11.00, 18.30, 19.30 

Сериал «Утёсов. Песня 
длиною в жизнь»

12.00 Худ.ф. «Судьба 
человека»

13.30 Худ.ф. «Когда дере-
вья были большими»

15.00 Худ.ф. «Без мундира»
20.30, 22.00, 23.30, 01.00, 

02.30 Худ.ф. «Рэкет»

TV XXI FILM
09.00, 17.00, 01.00 Триллер 

«Смертельные заголов-
ки» 12+

10.40, 18.40, 02.40 Драма 
«Доктор Живаго» 12+

11.35, 19.35, 03.35 Детектив 
«Большое алиби» 12+

13.15, 21.15, 05.15 Комедия 
«Нью-Йорк, Нью-Йорк» 
12+

15.25, 23.25, 07.25 Драма 
«Ложь прошлого» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
05.00, 09.00, 13.00 Худ.ф. 

«Акваланги на дне» 12+
06.25, 10.25, 14.25 Мультсе-

риал «На задней парте» 
вып. 3-й, 12+, «Илья 
Муромец» 6+, «Илья 
Муромец и Соловей-
разбойник» 6+

07.00, 11.00 Мультсериал 
«Небесные танцоры» 
12+, «Горный мастер» 
6+, «Новичок» 0+

08.00, 12.00 «Арифметика-
малышка» 6+, «По-
хитители красок» 6+, 
«Сказка старого дуба» 

6+, «Охота» 6+
15.00 Худ.ф. «Сын полка». 

1 с. 12+
16.10 Мультсериал «На 

задней парте» вып. 
4-й 12+, «Недодел и 
передел» 6+, «Легенды 
перуанских индейцев» 
12+, «Веселая карусель» 
14. 6+

17.00 Мультсериал «Не-
бесные танцоры» 12+, 
«Храбрый заяц» 0+, 
«Хвосты» 0+

18.00 «Арифметика-ма-
лышка» 6+, «Земля 
моя» 6+, «Волшебное 
лекарство» 0+, «Гене-
рал Топтыгин» 6+

НАШЕ КИНО
07.00 Худ.ф. «Город с утра 

до полуночи». 
09.00 Худ.ф. «Трижды о 

любви». 
11.00 Худ.ф. «Таежная 

повесть». 
13.00 Худ.ф. «Дорога на 

Рюбецаль». 
14.30 Худ.ф. «Прости». 
16.00 Худ.ф. «Оно». 1 с.
17.30 Худ.ф. «Оно». 2 с.
19.00 Худ.ф. «Зайчик». 
21.00 Худ.ф. «Беда». 
23.00 Худ.ф. «Игрок». 
01.00 Худ.ф. «Шуми 

городок». 
02.30 Худ.ф. «Навеки - 

19». 1 с.
04.00 Худ.ф. «Навеки - 

19». 2 с.
05.30 Худ.ф. «И повторится 

все...». 

КИНОКЛУБ
06.00 Худ.ф. «Турне» 16+
08.00 Худ.ф. «Ужасноe 

счастьe» 16+
10.00, 02.00 Худ.ф. «Хоро-

ший мальчик» 16+
12.00, 04.00 Худ.ф. «Девуш-

ка из Джерси» 12+
14.00 Худ.ф. «Стая» 18+
16.00 Худ.ф. «Греховные 

утехи» 18+
18.00 Худ.ф. «Виновен вне 

подозрений» 16+
20.00 Худ.ф. «Храбрые 

перцем» 16+
22.00 Худ.ф. «Дом из песка 

и тумана» 16+
00.10 Худ.ф. «Охота на 

индюшек» 18+

НОСТАЛЬГИЯ
05.00 «Международная 

панорама» 16+
05.30 «Москва - Космос - 

Калифорния» 12+
06.10 Н-п/ф «СССР - обще-

ство без кризисов» 12+
06.45, 12.45, 18.45, 00.45 

Телеспектакль «День за 
днем» 12+

08.00 «50/50». Кальвар-
шоу 12+

09.00, 15.00, 21.00, 03.00 
«Рожденные в СССР» 
12+

10.00, 16.00 «Бенефис Та-
тьяны Дорониной» 12+

11.00 «Человек и закон» 
12+

11.35 «Ритмическая 
гимнастика» 12+

12.10 «Пока все дома» 12+
13.50 «Народный артист 

СССР М.И. Жаров» 12+
17.00 «Два капитана» В. 

Каверин. 16+
17.30 «Мелодии Пахмуто-

вой» 12+
18.00 «Я - женщина!» 12+
19.50 «Волшебная белая 

ночь» 12+
22.00 Программа «ТЕМА» 

16+
23.00 «...До 16 и старше» 

12+
00.00 «Экстренный педсо-

вет» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «На углу у 

Патриарших-4». 6 с. 16+
20.00 Сериал «Опергруппа 

- 2». ф.4. «Швед под 
выборгом». 3 с. 16+

21.00 Сериал «Защита 
Красина - 3». 8 с. 16+

22.00 Худ.ф. «Жизнь Клима 
Самгина». 14 с. «Рас-
пад». 16+

23.30 Сериал «Адвокат». 
1 с. 16+

01.00 Сериал «На углу у 
Патриарших-4». 7 с. 16+

02.00 Сериал «Опергруппа 
- 2». ф.4. «Швед под 
выборгом». 4 с. 16+

03.00 Сериал «Защита 
Красина - 3». 9 с. 16+

TV 1000
03.00 Драма «Страна 

теней»
05.15 Драма «Одинокий 

мужчина»
07.00 Комедия «Моя 

первая свадьба»
09.00 Комедия «Райское 

наслаждение»
11.00 Боевик «Перевоз-

чик 3»
13.00 Комедия «Это 

развод!»
15.00 Криминальное ки-

но «Мечта Кассандры»
17.00 Комедия «Как от-

делаться от парня за 
10 дней»

19.00 Драма «Дорогой 
Джон»

21.00 Драма «Харви Милк»
23.10 Драма «Одна не-

деля»

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.05, 07.25 Мультсериал 

«Грандиозный Человек-
паук» (1)

08.00 Сериал «Спецотряд 
Кобра 11» (1)

09.00, 21.00 «Новости 2+2»
09.25, 21.35 «Проспорт»
09.30, 10.10, 12.25 «ГАИ. 

Дорожные войны»
10.55 «Облом UA»
11.40 «Сумасшедшее ви-

део по-украински-2»
12.40 «Убить марсианина»
13.20 «Воздушные прово-

кации»
13.45, 14.50 Сериал «Сол-

даты-5» (1)
15.55, 16.55, 02.40, 03.25, 

04.10 Сериал «Москва. 
Три вокзала-2» (1)

18.00, 19.00 Сериал 
«ППС» (2)

20.00 «Убойное видео»
20.25 «Нереальные 

истории»
21.40 З матч-день. Лига 

Европы УЕФА. Днепр 
(Днепропетровск) - На-
поли (Неаполь)

00.00 Про Лигу Европы + 
обзор игрового дня

TV1000 ACTION
04.00 Боевик «Взвод «
06.05 Боевик «Шанхайские 

рыцари»
08.05 Боевик «Хакеры»
10.00 Боевик «Широко 

шагая»
12.00 Драма «Бобби»
14.05 Комедия «Пришель-

цы-завоеватели»
16.00 Боевик «Пригово-

ренные»
18.00 Комедия «Обо-

ротни»
20.00 Триллер «Рэмбо 4»
22.00 Триллер «Зеленая 

река»
00.00 Мягкая эротика 

«День секретаря 3»

ДОМ КИНО
03.00 Сериал «Узкий 

мост» 12+
06.15 Худ.ф. «Маленькая 

история любви»
06.30, 17.15 Сериал «Умно-

жающий печаль» 16+
07.15 Сериал «Лист ожида-

ния», закл. 16+
08.05, 17.10, 18.50, 02.55 

«Окно в кино»
08.10 Комедия «Я не я», 

закл. 12+
10.00 Мелодрама «Води-

тель для Веры» 16+
11.55 Мистика «Золотое 

сечение» 18+
13.30 Комедия «Жених с 

того света»
14.25 Комедия «Разреши-

те тебя поцеловать... 
снова»

16.15 Комедия «Сваты - 5»
18.00, 02.00 Сериал 

«Папаши»
18.55 Драма «Инкассато-

ры» 16+
20.45 Комедия «Берегите 

женщин»
23.00 Драма «Обречённые 

на войну» 16+
00.35 Муз.фильм «Похити-

тели книг» 16+

ЮМОР ТБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Старый 

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

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «Лифт идет 

по расписанию»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Они на-

зывают меня Сирр»
21.15 Комедия «Добро по-

жаловать в Эдельвейс»

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

тфильм
07.35, 17.00 «Сбросим 

лишнее»
07.55, 14.55 «Дикие по-

рядки»
08.35, 19.50, 21.30 «Все 

про все»
08.45, 15.55 «Восточные 

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

стом!»
11.20 «В поисках новых 

впечатлений»
12.00 Худ.ф. «Мы из Джаза»
16.15 «Кухня на шпильках»
20.40 Портретные очер-

ки. Ольга Аросева
21.40 «КиноМакси»
22.30 Худ.ф. «Друг»

19:00 – 19:20 Кривбасс-Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 – 20:00 Зеркало
20:00 – 20:30 Юнные экс-

перты
20:30 – 21:00 Дайджест 

новостей

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»

Четвер, 25 жовтня
Cхід 7.37 Захід 17.46
Тривалість дня 10.19

Схід 15.43 
Захід 2.49

РибиМартин, Андроник

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

Новости
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 

00.45, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 09.20, 
11.10, 12.15, 15.15, 00.50 
Погода

06.25, 06.35, 07.30, 07.45 
Тема дня

06.30, 06.45, 07.20 Страна 
on line

06.40 Учимся вместе
06.50 Православный 

календарь
06.55 Хозяин в доме
07.35 Эра бизнеса
07.40 Глас народа
07.50 Финансовые советы
08.20 Между строк
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00, 01.25 Итоги 

дня
09.15, 11.55 Официальная 

хроника
09.30 Один на один
10.50 О главном
11.15 Шаг к звездам
12.10, 21.10 Деловой мир
12.20, 05.20 «Предвече-

рье» с Т. Щербатюк
12.55 «Мелодия двух 

сердец». Концертная 
программа

14.35 Путями Украины
15.00 Новости (с сурдопе-

реводом)
15.05 Euronews
15.10, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.20 Бенефис Ю.Гальцева 

и Е.Воробей
17.50 Выборы-2012. Пред-

выборная агитация. 
Коммунистическая 
партия Украины

18.00 Концерт Партии 
Регионов

21.15 Шустер-Live
00.30, 01.00 Итоги
01.20 Тройка, Кено, Секун-

да удачи
01.35 After Live (За кулиса-

ми Шустер-Live)
01.55 Хит-парад «Нацио-

нальная двадцатка» (с 
сурдопереводом)

03.05 Телефильм «Дом» 6с
04.40 Мультсериал «Ка-

спер. Школа страха»

КАНАЛ «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30 ТСН: «Телевизион-
ная служба новостей»

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

10.00, 17.10 Сериал 
«Величественные века. 
Роксолана»

12.30, 03.35 «Снимите это 
немедленно»

13.35, 02.50 «Полное пере-
воплощение. Дом за 
неделю - 2»

14.35, 04.25 «Не ври 
мне - 3»

15.40, 05.15 «Семейные 
мелодрамы - 2»

16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «Вечерний квартал»
22.20 Худ.ф. «История 

рыцаря» (1)
01.15 Худ.ф. «Блокпост» (2)

ИНТЕР
05.30 Сериал «Наружное 

наблюдение»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30 «Спорт в Подроб-

ностях»
09.10, 12.35 Сериал «За-

щитница»
18.10 Сериал «Крови-

нушка»
19.05 Программа «О 

жизни»
20.00 «Подробности»
20.30 «Подробности. 

Неформат»
20.40 Спорт в Подроб-

ностях
21.00 «Большая политика 

с Евгением Киселевым»
00.00 Худ.ф. «Адвокат 

дьявола» (2)
02.25 Худ.ф. «Хвост виляет 

собакой» (2)

ICTV
05.15 Служба розыска 

детей
05.20, 06.50, 02.20, 04.05 

Погода
05.25, 03.40 Факты
05.40, 04.25 Свитанок
06.45, 07.35 Деловые 

факты
06.55, 09.30, 12.55, 19.25, 

01.25 Спорт
07.00 Сериал «Леся+Рома»
07.40 Стоп-10
08.45 Факты. Утро
09.35, 19.30, 01.30 Чрезвы-

чайные новости
09.55, 16.25 Сериал «Агент 

национальной безопас-
ности»

12.30, 13.00 Сериал «Силь-
нее огня»

12.45 Факты. День
13.50, 22.45 Сериал «Про-

курорская проверка»
15.00, 20.15 Сериал «Чрез-

вычайная ситуация»
18.45 Факты. Вечер
21.40 Выборы-2012
00.05 Факты. Итоги дня
00.20 Сериал «Кодекс 

чести-4»
02.25 Битва наций
04.10 ПроЦiкаве

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Перчинка»
07.45, 18.15 «В гостях у 

Ладика и Маши»
08.00, 14.25, 21.20 «Юриди-

ческая консультация»
08.05 «Рассуждалки»
08.15 «Мини-путеше-

ствия»
09.00 «Беседы о вечном»
09.40, 23.10 «Близкие 

Путешествия»
10.00, 02.30 Молодiжна 

програма «Cтудiя»
10.30 Док.сериал 

«Антропологiя»
11.30 Док.ф. «Серж Лифарь 

з Києва»
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.ф. «Близнецы» 1 

категория
16.55 «Медицинский 

журнал»
17.15 «Магия природы»
18.10, 19.15 Погода
18.30 «Сделано руками»
19.25 «Афиша»
19.30 «Зооквартал»
20.00 «Книжная полка»
21.05 «Погода «
21.15 «Шаг навстречу»
21.30 Фiльм «Моє мiсто - 

моя доля»
22.00 «Косметичка»
23.25 Евгений Маргулис 

и Kremlin Orchestra: 
«Письма»

01.10 «Сад. Огород. 
Цветник»

02.00 Док.сериал «Этот 
загадочный мир»

03.00 «Золотая коллекция 
кино» 1 категория

НОВЫЙ КАНАЛ
05.00 Служба розыска 

детей
05.05 Сериал «Стройбатя»
05.55, 06.40 Очевидец. 

Самое шокирующее 
видео

06.35, 07.05, 07.40, 08.45 
Подъем

07.30, 08.30, 19.00, 01.00 
Репортер

07.35, 08.35, 01.20 Погода
09.00, 16.50 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.50, 21.00 Сериал 

«Воронины»
13.15, 14.20 Kids Time
13.20 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.45, 15.40 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.45, 23.00 Сериал «Све-

тофор»
19.30, 01.15 Спортре-

портер
19.35 Пираньи
20.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
22.00 Украина чудес 2
00.00 Сериал «Соблазни-

тельные и свободные»
01.25 Сериал «Одна ночь 

любви»
02.15 Сериал «Последний 

аккорд»
03.00, 04.05 Зона ночi
03.05, 04.10 Богдан Хмель-

ницький
04.50, 05.45 Зона ночi 

Культура

СТБ
05.00 «Чужие ошибки. Без 

головы от любви»
05.45 Худ.ф. «Время жела-

ний» (1)
07.20 Худ.ф. «Молодая 

жена» (1)
09.25 Худ.ф. «Личная жизнь 

доктора Селивановой» 
(1)

17.45, 22.00 «Вiкна-
Новини»

17.55 Худ.ф. «В бой идут 
одни «старики» (1)

20.00, 22.40 «Нацио-
нальное талант-шоу 
«Танцуют все!-5»

00.20 «ВусоЛапоХвiст»
01.25 Худ.ф. «Паутинка 

бабьего лета» (1)
03.00 Худ.ф. «День рожде-

ния Буржуя-2» (2)

ТОНИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

01.50 Служба новостей 
«Социальный пульс»

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

06.35 Мультфильмы
07.00, 16.00 Страна со-

ветов
08.00 Социальный статус: 

ваш дом
08.55, 18.55, 21.30 Эконо-

мический пульс
09.00, 19.05 Сериал «Две 

сестры-2» (1)
10.00, 17.00, 01.00 Алло, 

доктор!
11.15 Худ.ф. «Юлька» (1)
14.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Евгений Дога
15.20, 05.15 Дикая Америка
18.00, 04.50 Точки пере-

сечения
20.00 Социальный статус: 

ваши права
21.50 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Владимир 
Буковский

22.50 Кинофан: Худ.ф. «Нет 
вестей от Бога» (2)

02.20 Кинофан: Худ.ф. 
«Леди Чаттерлей» (3)

05.40 Чудаки

ТЕТ
06.00 Мультсериал «Пеп-

пер Энн» (1)
06.45 Телепузики
07.20 Твинисы
07.40 Мультик с Лунтиком
08.00 Мультсериал «Лило 

и Стич» (1)
08.35 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 64 с. (1)
09.40 Сериал «Все женщи-

ны - ведьмы» 176 с. (1)
10.40 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 84 с. (1)

11.40, 18.50 Богиня 
шопинга

12.20, 17.05 Маша и 
модели 2

12.45 Сериал «Кто в доме 
хозяин?» (1)

13.25, 17.45, 21.00 Сериал 
«Моя прекрасная 
няня» (1)

14.30 Рай, гудбай
15.00 Ка$та
15.35, 01.35 У ТЕТа тато!
16.00, 02.00 Досвидос
16.40, 22.50 Вайфайтеры
19.15 БАгиня шопинга. 

Невошедшее
19.55, 01.10 БарДак
22.05 Даешь молодежь!
22.30 Слава со Славеком 

Славиным
23.15 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
23.50 Сериал «Потерян-

ная» 10 с. (2)
00.45 Дурнев + 1
02.25 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00 Утро с «Украиной»
09.25, 13.10 Сериал «След» 

(1)
10.00, 20.00 Сериал «Раз-

вод» (1)
11.10 Сериал «Карпов» (1)
12.10, 04.25 Ток-шоу 

«Пусть говорят»
15.35 Чистосердечное 

признание
16.00 Право на защиту
17.00, 19.00, 03.25 События
17.10, 19.15, 03.40 События 

Спорт
17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

(1)
19.20, 03.45 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
21.10 Сериал «Интерны» 

(1)
23.00 Худ.ф. «Чертово 

колесо» (2)
00.45 Худ.ф. «Фрост против 

Никсона» (1)
02.40 Добро пожаловать
05.15 Серебряный 

апельсин

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

«Киевское время»
06.45, 08.25, 18.50, 23.45, 

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

06.50, 07.25, 08.40 «Обзор 
прессы»

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

07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15, 06.15 «Биз-
нес-время»

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

08.30, 19.50, 23.45, 02.30, 
03.30, 04.30, 06.20 
«Хроника дня»

08.45, 08.55, 09.15, 10.35, 
12.35, 13.10, 14.10, 16.10, 
17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 
23.50, 00.35, 02.35, 
03.35, 04.35 «Погода»

09.20, 13.20, 14.20 «5 
элемент»

10.10, 19.30, 02.10 «Время 
интервью»

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

15.15 «Сканер»
16.15, 04.40 «Лесной 

патруль»
17.25, 04.10 «Не первый 

взгляд»
18.15 «Окно в Европу»
21.40, 03.00, 06.00 «Время-

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

NEWS»
00.40 «Арсенал»

НТН
05.55 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.25 Худ.ф. «Взбесивший-

ся автобус» (1)
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 Сериал «Марш 

Турецкого - 2»
12.00 Сериал «Детективы»
12.25 Сериал «Журов»
14.30 Сериал «Литейный»
16.45, 19.00, 03.10, 05.00 

«Свiдок»
17.00 Сериал «Гражданин 

начальник - 2»
19.30 Сериал «По ту сторо-

ну волков»
00.00 Худ.ф. «Московская 

жара»
01.40 Худ.ф. «Последний 

охотник» (2)
03.40 «Речовий доказ»
05.30 «Уроки тетушки 

Совы»

К1
07.00 «Мультфильмы»
09.15, 13.05 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.10, 01.30 Сериал «Тайны 
Смолвиля»

15.00, 18.00 «Званый ужин»
16.00 «Шопинг монстры»
17.00 «Дом на зависть 

всем»
19.00 «КВН-2012»
21.45 «Рассмеши комика»
22.45 «Штучки»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.35 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
00.25 «Вечер. Паша. 

Звёзды»
02.55 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
05.00 Служба розыска 

детей
05.05 Сериал «Стройбатя»
05.55 Очевидец. Самое 

шокирующее видео
06.40 Новости 11, 08.20, 

19.00, 21.30 канала
07.30 «Мой малыш»
08.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
09.00, 16.50 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.50 Сериал «Во-

ронины»
13.15, 14.20 Kids’ Time
13.20 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.45, 15.40 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.45, 23.00 Сериал «Све-

тофор»
19.40 «Сектор V.I.P.»
00.00 Сериал «Соблазни-

тельные и свободные»
01.00 Репортер
01.15 Спортрепортер
01.20 Погода
01.25 Сериал «Одна ночь 

любви»
02.15 Сериал «Последний 

аккорд»
03.00, 04.05 Зона ночi

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

ники убойного отдела. 
Питерский транзит»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Вести

10.30, 02.35 «Вся Россия»
10.45 Ток-шоу «1000 

мелочей»
11.20 Ток-шоу «О самом 

главном»
12.00, 04.05 Сериал 

«Ефросинья. Таежная 
любовь»

13.30, 16.30, 18.40 Местное 
время. Вести-Москва

13.50 Вести. Дежурная 
часть

14.00 «Все будет хорошо!»
14.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»
15.50 Вести-спорт
16.50 Сериал «На солнеч-

ной стороне улицы»
19.30, 03.00 «Прямой 

эфир»
20.20 Худ.ф. «Деревенская 

история»
00.05 Худ.ф. «Красный 

лотос»

НТВ-МИР
04.55 «НТВ утром»
07.40 Сериал «Возвра-

щение Мухтара-2». 
«Медвежья хватка»

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

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»

09.25 «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной

10.15 «Безумный день»
10.35 «Спасатели»
11.05 Сериал «Эра стрель-

ца». 8 с.
12.30, 04.00 «Суд присяж-

ных. Окончательный 
вердикт»

13.40 «Таинственная 
Россия. Шаманы. Куда 
ведут коридоры со-
знания?»

15.30 «До суда»
16.30 «Суд присяжных»
18.35, 02.50 «Прокурор-

ская проверка»
19.45 «Говорим и показы-

ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским

20.35 «Хлеб для Сталина. 
Истории раскула-
ченных». Алексея 
Пивоварова

22.25 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-12». 
«Двойной заказ», «На-
следники»

00.15 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-11». 
«Блаженная», «На 
мажорной ноте»

02.05 «Школа злословия». 
Ток-шоу Татьяны 
Толстой и Авдотьи 
Смирновой

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.10 «Фазенда»
15.45 Сериал «Убойная 

сила»
17.00 Сериал «Неравный 

брак»
18.40 «Поле чудес»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Ни минуты покоя...» 

Концерт Вячеслава 
Добрынина

23.55 «Вечерний Ургант»
00.55 Сверхновый 

Шерлок Холмс. «Эле-
ментарно»

01.50 «Без свидетелей»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
02.00, 06.05 «Доброе утро»
06.00, 09.00, 12.00 Новости
07.05 «Жить здорово!»
08.05 Модный приговор
09.15 Контрольная 

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

стить
12.35 Сериал «Убойная 

сила»
14.10 Сериал «Неравный 

брак»
15.00 Вечерние новости
16.10 «Поле чудес»
17.00 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.30 «Ни минуты покоя...» 

Концерт Вячеслава 
Добрынина

20.35 «Вечерний Ургант»
21.10 Сверхновый 

Шерлок Холмс. «Эле-
ментарно»

22.00 «Без свидетелей»
22.25 Худ.ф. «Срочное 

фото»
23.55 Худ.ф. «Исповедь 

содержанки»
01.25 Худ.ф. «Кот в мешке»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Сыщики-5». 

6 с. «Бей первым»
10.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«Наследники»

11.00 «Своими глазами»
12.00 «48 минут»
13.00 Худ.ф. «Единожды 

солгав...»
15.00, 02.00 Сериал 

«Сыщики-5». 7 с. «Мол-
чаливое согласие»

16.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00 Сериал «Персона 
нон грата». 11, 05.00 с.

19.00 «Кейс»
20.00, 04.00 «Всё так»
21.00, 03.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«Подкидыш»

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 «Германия за не-

делю»
23.30 «Арт-навигатор»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 00.00 Сегодня 

о главном
08.00, 20.30, 01.00 Сегодня
08.30, 19.00, 04.00 Про 

выборы
10.10, 16.30 Вокруг света
11.00, 17.30 Цивилизация. 

Дуэль разведок. Россия 
- Германия

12.50 Campus 3.0. Универ-
ситеты VS политики

14.30 Вечер с Николаем 
Княжицким

21.00 Безумная неделя
22.00 Теледебаты между 

кандидатами на долж-
ность президента США. 
Третий тур

01.30 Алло алло
02.00 Политклуб Виталия 

Портникова
04.30 Худ.ф. «Герои Сиби-

ри» (1)

ТВ ЦЕНТР
05.00 «Настроение»
07.30 Худ.ф. «Верьте мне, 

люди!» 6+
09.35, 03.30 «Врачи». Ток-

шоу 12+
10.30, 13.30, 16.30, 18.50 

События
10.50 Худ.ф. «Кардиограм-

ма любви». 12+
12.40 «Pro жизнь». Ток-шоу 

16+
13.45 Деловая Москва
14.10 Петровка, 38, 16.55 

16+
14.30 Мультфильм «Маша 

больше не лентяйка»
14.40 «Треугольник» 16+
15.30 Сериал «Секретные 

поручения». 12+
17.15 Реальные истории. 

«Родители звезд» 12+
17.40 «Право голоса». 16+
19.15 Худ.ф. «Мастер». 16+
21.05 «Бедрос Киркоров. 

От сердца к сердцу». 
Концерт. 12+

23.35 События. 25-й час
00.05 Худ.ф. «Зефир в 

шоколаде». 12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
06.00 Советские муль-

тфильмы
09.00, 16.30, 17.30 Док.ф. 

о Кино
10.00, 11.00, 18.30, 19.30 

Сериал «Утёсов. Песня 
длиною в жизнь»

12.00 Худ.ф. «Плохой 
хороший человек»

13.30 Худ.ф. «Чужая жена и 
муж под кроватью»

15.00 Худ.ф. «Весна в 
Москве»

20.30 Худ.ф. «Петровка, 38»
22.00 Худ.ф. «Огарева, 6»
23.30, 01.00 Худ.ф. «Десять 

негритят»

TV XXI FILM
09.00, 17.00, 01.00 Комедия 

«Шекспир по новому: 
Сон в летнюю ночь» 12+

10.35, 18.35, 02.35 Мело-
драма «Украденные 
поцелуи» 12+

12.10, 20.10, 04.10 Драма 
«Выкуп» 16+

13.50, 21.50, 05.50 Драма 
«Кроличья нора» 12+

15.25, 23.25, 07.25 Триллер 
«Ловушка» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
05.00, 09.00, 13.00 Худ.ф. 

«Сын полка». 1 с. 12+
06.10, 10.10, 14.10 Мультсе-

риал «На задней парте» 
вып. 4-й 12+, «Недо-
дел и передел» 6+, 
«Легенды перуанских 
индейцев» 12+, «Весе-
лая карусель» 6+

07.00, 11.00 Мультсериал 
«Небесные танцоры» 
12+, «Храбрый заяц» 0+, 
«Хвосты» 0+

08.00, 12.00 «Арифметика-
малышка» 6+, «Земля 
моя» 6+, «Волшебное 
лекарство» 0+, 
«Генерал Топтыгин» 
6+, «Веселая карусель» 
18. 6+

15.00 Худ.ф. «Сын полка». 
2 с. 12+

16.05 Мультсериал 

«Баба-Яга против!» 
6+, «Стрела улетает в 
сказку» 6+, «Веселая 
карусель» 6+

17.00 Мультсериал «Не-
бесные танцоры» 12+, 
«Как один мужик двух 
генералов прокормил» 
12+, «Жихарка» 0+

18.00 «Арифметика-ма-
лышка» 6+, «Где же 
медвежонок?» 0+, «Как 
дед великое равно-
весие нарушил» 0+, 
«Лоскуток» 0+

НАШЕ КИНО
07.00 Худ.ф. «Зайчик». 
09.00 Худ.ф. «Беда». 
11.00 Худ.ф. «Игрок». 
13.00 Худ.ф. «Шуми 

городок». 
14.30 Худ.ф. «Навеки - 

19». 1 с.
16.00 Худ.ф. «Навеки - 

19». 2 с.
17.30 Худ.ф. «И повторится 

все...». 
19.00 Худ.ф. «Степень 

риска». 
21.00 Худ.ф. «Храни меня, 

мой талисман». 
23.00 Худ.ф. «Сократ». 
01.00 Худ.ф. «Месяц 

август». 
02.30 Худ.ф. «Подсуди-

мый». 
04.00 Худ.ф. «Берегите 

женщин». 1 с.
05.30 Худ.ф. «Берегите 

женщин». 2 с.

КИНОКЛУБ
06.00 Худ.ф. «Стая» 18+
08.00 Худ.ф. «Греховные 

утехи» 18+
10.00, 02.00 Худ.ф. «Вино-

вен вне подозрений» 
16+

12.00, 04.00 Худ.ф. «Хра-
брые перцем» 16+

14.00 Худ.ф. «Дом из песка 
и тумана» 16+

16.10 Худ.ф. «Брак по-
итальянски» 12+

18.00 Худ.ф. «Девять» 16+
20.00 Худ.ф. «Американец» 

16+
22.00 Худ.ф. «О» 18+
00.00 Худ.ф. «Начинающие» 

16+

НОСТАЛЬГИЯ
05.00 «Человек и закон» 

12+
05.35 «Ритмическая 

гимнастика» 12+
06.10 «Пока все дома» 12+
06.45, 12.45, 18.30, 00.45 

Телеспектакль «День за 
днем» 12+

07.50 «Народный артист 
СССР М.И. Жаров» 12+

09.00, 15.00, 03.00 «Рож-
денные в СССР» 12+

10.00, 04.00 «Бенефис Та-
тьяны Дорониной» 12+

11.00 Док.ф. «Два капита-
на» В. Каверин. 16+

11.30 «Мелодии Пахмуто-
вой» 12+

12.00 «Я - женщина!» 12+
13.50 «Волшебная белая 

ночь» 12+
16.00 Программа «ТЕМА» 

16+
17.00 «Очевидное - не-

вероятное» 12+
18.00 «Это было, было...» 

12+
20.00 «Песня-73» 12+
21.00 «Колба времени» 16+
22.00 «Кинопанорама» 

12+
23.00 «Международная 

панорама» 16+
23.30 «Москва - Космос - 

Калифорния» 12+
00.10 Н-п/ф «СССР - обще-

ство без кризисов» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «На углу у 

Патриарших-4». 7 с. 16+
20.00 Сериал «Опергруппа 

- 2». ф.4. «Швед под 
выборгом». 4 с. 16+

21.00 Сериал «Защита 
Красина - 3». 9 с. 16+

22.00 Сериал «Адвокат». 
1 с. 16+

23.30 Сериал «Адвокат». 
2 с. 16+

01.00 Сериал «На углу у 
Патриарших-4». 8 с. 16+

TV 1000
03.00 Драма «Одинокий 

мужчина»
05.00 Криминальное 

кино «В последний 
момент»

07.00 Драма «Одна не-
деля»

09.00 Боевик «Зона вы-
садки»

11.00 Комедия «Дорожное 
приключение»

13.00 Комедия «Коэффи-
циент интеллекта»

15.00 Комедия «Как от-
делаться от парня за 
10 дней»

17.00 Драма «Дорогой 
Джон»

19.00 Комедия «Шоу 
Трумана»

21.00 Драма «Красота по-
американски»

23.10 Боевик «Охота за 
«Красным Октябрём»»

01.30 Драма «Сладкая 
полночь»

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.05, 07.25 Мультсериал 

«Грандиозный Человек-
паук» (1)

08.00 Сериал «Спецотряд 
Кобра 11» (1)

09.00 «Новости 2+2»
09.25 «Проспорт»
09.30, 12.25 «ГАИ. Дорож-

ные войны»
10.10 Про Лигу Европы + 

обзор игрового дня
10.55 «Убойное видео»
11.40 «Сумасшедшее ви-

део по-украински-2»
12.40 «Битва планет»
13.45 Сериал «Солдаты-5» 

(1)
14.45 Сериал «Солдаты-6» 

(1)
15.55, 16.55, 02.50, 03.35, 

04.20 Сериал «Москва. 
Три вокзала-2» (1)

18.00 Сериал «ППС» (2)
19.00 ЧУ 13 тур. Арсенал 

- Волынь. Во время 
перерыва - «Новости» и 
«Проспорт»

21.30, 22.15 «Угон по-
нашему»

23.00, 00.05 Сериал «Спар-
так. Месть» (3)

01.10 Худ.ф. «Каратель» (2)
05.05 Мультфильмы

TV1000 ACTION
04.00 Боевик «Шанхайские 

рыцари»
06.00 Боевик «Хакеры»
08.00 Боевик «Драконы 

навсегда»
09.50 Драма «Бобби»
12.00 Комедия «Обо-

ротни»
13.45 Криминальное 

кино «Гангстер»
16.00 Драма «Рыжий пёс»
17.45 Боевик «Домино»
20.00 Боевик «Сегодня ты 

умрешь»
22.00 Боевик «Всем нужна 

Кэт»
00.00 Мягкая эротика 

«Опасный чат»
01.30 Мягкая эротика 

«Секс по дружбе»

ДОМ КИНО
03.00 Драма «Инкассато-

ры» 16+
06.30, 17.15 Сериал «Умно-

жающий печаль» 16+
07.15, 18.00, 02.00 Сериал 

«Папаши»
08.05, 17.10, 02.55 «Окно 

в кино»
08.10 Драма «Не скажу» 

16+
10.05 Комедия «Она Вас 

любит»
11.30 Муз.фильм «Похити-

тели книг» 16+
13.00 Худ.ф. «Настя», «Дом 

ветра» 16+
16.15 Комедия «Сваты - 

5», закл
18.55 Драма «Инкассато-

ры», закл. 16+
20.40 Комедия «Жмурки» 

16+
22.25 Мелодрама «Год 

золотой рыбки» 12+
00.20 Кинороман «Горя-

чий снег» 12+

ЮМОР ТБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Насред-

дин в Бухаре»
07.00, 08.00, 17.10 Ржаники
07.30, 19.30 «Милицейская 

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «Love-

сервис»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Красные 

кеды»
21.15 Комедия «Привет 

от тезки»

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

тфильм
07.35, 17.00 «Сбросим 

лишнее»
07.55, 14.55 «Дикие по-

рядки»
08.35, 19.50 «Все про все»
08.45, 15.55 «Восточные 

танцы»
09.50, 00.40 MaxxiМузыка
10.00, 16.15 «Кухня на 

шпильках»
10.45 «Буду Артистом!»
11.20 Фестиваль «ТВ 

Старт»
12.00 Худ.ф. «Друг»
19.55 Что такое хорошо и 

что такое плохо?
20.40 «Тур-Гламур»
21.30 «Выдающиеся 

мужчины»
21.40 «Путеводитель 

выходного дня»
22.30 Худ.ф. «Жестокий 

романс»

19:00 – 19:20 Кривбас-
Центр

19:20 – 19:35 Новини з 
регионов

19:35 – 19:45 Новий курс
19:45 – 20:00 Азбука 

здоровья 
20:00 – 20:30 Так было
20:30 – 21:00 Дайджест 

новостей

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»

УТ-1

П’ятниця, 26 жовтня
Cхід 7.39 Захід 17.44
Тривалість дня 10.15

Схід 16.04 
Захід 3.57

ОвенКарп, Веніамін, Никита, Флорентія
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УТ-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 06.55, 07.55, 15.55, 

16.20, 23.30 Погода
06.10 Мультфильм
06.20 Мир православия
07.00, 23.35 Эра здоровья
07.25 Полезные советы
07.40 Олимпийский 

вызов
08.00 Худ.ф. «Освобожде-

ние» 1,2с
10.50 Школа юного супе-

рагента
11.05 КВН. Кубок Пре-

зидента. Первый 
полуфинал

13.15 КВН. Кубок Пре-
зидента. Второй 
полуфинал

15.30 Золотой гусь
16.00, 02.00 Мир атома
16.25 Футбол. Чемпионат 

Украины. Премьер-
лига. «Таврия» (Сим-
ферополь) - «Шахтер» 
(Донецк)

17.15 В ПЕРЕРЫВЕ: Зеленый 
коридор

18.20 КВН. Кубок Прези-
дента. Финал

20.50 Мегалот
20.55, 01.25 Итоги дня
21.30 Концерт Витаса 

«Мама и сын»
23.00 Док.ф. «10 лет под 

«Покровом»
23.55 Особый взгляд
00.15 Эксклюзивное 

интервью
01.20 Суперлото, Тройка, 

Кено
02.20 Телеакадемия
03.00 ПЕРЕХОД НА ЗИМ-

НЕЕ ВРЕМЯ
03.30 Ток-шоу «Вера. На-

дежда. Любовь»
04.20 Док.ф. «Настоящая 

Панама»
05.25 Мультсериал «Ка-

спер. Школа страха»

КАНАЛ «1+1»
06.35 Мультфильм «Смур-

фы» (1)
07.20 «Настоящие врачи 

- 2»
08.20 «Кулинарная акаде-

мия. Юлия Высоцкая»
09.00 «Кто там?»
10.10, 10.35 Мультсериал 

«Чип и Дейл» (1)
11.00, 12.05, 05.00 «Мир 

наизнанку - 2: Индия»
13.35 «Светская жизнь»
14.35 Мультфильм «Исто-

рия игрушек» (1)
16.20 «Вечерний квартал»
18.30 «Рассмеши комика»
19.30, 03.05 ТСН: 

«Телевизионная служба 
новостей»

20.15 «Операция красота 
- 2»

21.55, 05.55 Худ.ф. «А мама 
лучше!» (2)

23.40 Худ.ф. «Рэкетир» (1)
01.05 Худ.ф. «Ее звали 

Никита» (2)

ИНТЕР
04.30 «Парк автомобиль-

ного периода»
04.45 «Знак качества»
04.55 Сериал «Белый 

налив»
08.00 «Позаочi»
09.00 «Орел и Решка»
10.00 «Украина, вставай!»
10.50 Программа «Семей-

ный пес»
11.50 «Самый умный»
13.50 Худ.ф. «Совсем 

другая жизнь»
17.55 «Бенефис «Кроли-

ков» 30 лет юмора»
20.00, 01.20 «Подроб-

ности»
20.25 «Юбилейная «Пре-

мия МУЗ-ТВ-2012»»
00.30, 03.10 Худ.ф. «Люби-

мая дочь папы Карло»
01.45 Док.сериал «Жад-

ность»

ICTV
06.00, 06.20 Погода
06.05 Факты
06.25 Другой футбол
06.50 Козырная жизнь
07.30 Последний герой-2
08.50 Звезда YouTube
10.00 Дача
10.30 Квартирный вопрос
11.20 Экстренный вызов
12.20 Несекретные файлы
13.20 Спорт
13.25 Смотреть всем!

15.30 Худ.ф. «Скалолазка 
и последний из 7-й 
колыбели»

17.45 Максимум в Украине
18.45 Факты. Вечер
19.00 Худ.ф. «О чём гово-

рят мужчины?»
21.00 Худ.ф. «О чём ЕЩЁ 

говорят мужчины?»
23.00 Наша Russia
00.00 Худ.ф. «Чистильщик» 

(2)
01.50 Худ.ф. «Кое-что о 

Генри» (2)
02.30 Худ.ф. «Капитан 

Америка» (2)
04.05 Худ.ф. «Подземный 

мир» (2)
05.30 ПроЦiкаве

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30, 12.00 «Мiсто»
07.00, 12.30 «Спорт»
07.05, 17.15, 19.25, 21.00, 

22.55 «Погода»
07.10, 12.40, 21.05 Теле-

газета
07.15, 05.00 «На углу улиц»
07.45 «В гостях у Ладика и 

Маши»
08.00 «Контакт»
09.00 «Перчинка»
09.30, 13.15, 17.00 «Юриди-

ческая консультация»
09.35 «Интеркласс»
09.50, 13.20, 15.00, 19.15 

«Рассуждалки»
10.00 «Медицинский 

журнал»
10.15 «Шаг навстречу»
10.20, 03.15 Худ.ф. «Конёк-

Горбунок» 1 категория
11.40 «Пiдземка»
11.50 «Афиша»
12.35 Погода
12.45 «Косметичка»
13.30 «Сделано руками»
14.00 «Телеспортклуб»
14.30 «Книжная полка»
15.10 «Мульт-сюрприз от 

Ладика и Маши»
16.30 «Зооквартал»
17.10 «Телегазета»
17.20 Євгенiй Маргулiс 

та Kremlin Orchestra: 
«Листи»

19.30 «Беседы о вечном»
20.00 «Вкусы культур»
20.30, 01.30 «Мiсто. 

Тиждень»
21.10 Док.ф. «Великий 

лицедiй Ф. М. Яков-
ченко»

21.40 «Близкие Путеше-
ствия»

22.00 «Мiський роман»
22.30 Док.ф. «У пазурах 

часу»
23.00 «Я i мiй дiм»
00.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
02.00 Худ.ф. «По щучьему 

веленью» 1 категория
04.30, 05.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.45 Сериал «Последний 

аккорд»
07.20 Сделай мне смешно
09.00 Мультсериал «Кунг-

фу Панда: Удивитель-
ные легенды»

09.35 Мультсериал «Пинг-
вины из Мадагаскара»

10.00 Готуй
11.00 Наши в Раше
12.00 Сериал «Папины 

дочки»
15.55 ШоумаSтгоуон
19.00 Мультфильм «Гно-

мео и Джульетта»
20.40 Худ.ф. «Сумерки»
23.05 Худ.ф. «Штат одино-

кой звезды» (2)
01.15 Спортрепортер

СТБ
05.00 «Наши любимые 

мультфильмы: Маугли» 
(1)

06.05 Худ.ф. «Дети поне-
дельника» (1)

07.50 «Караоке на Май-
дане»

08.50 «Завтрак с Юлией 
Высоцкой»

09.00 «Едим дома»
10.05 «Зваженi та 

щасливi-2»
15.05 «Национальное 

талант-шоу «Танцуют 
все!-5»

19.00 «Х-Фактор-3»
22.15 «Моя правда. Тайны 

«Зважених та щасли-
вих». Вкус любви»

23.40 «Х-Фактор-3. Итоги 
голосования»

00.50 «Детектор лжи-2»
01.45 Худ.ф. «День рожде-

ния Буржуя-2» (1)

ТОНИС
06.00 Страна советов
06.45, 08.35, 15.25, 18.55, 

19.55 Погода
06.50 Ф-стиль
07.10 Будь в курсе!
07.50, 16.25 Цивилизация 

Incognita

08.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

08.50, 16.45 Мультфильмы
09.00 Шамвари: террито-

рия диких животных
09.40 80 островов вокруг 

света
10.05, 05.05 Неизвестная 

планета
11.15 Худ.ф. «Достояние 

республики» (1)
14.25 Арт City
15.00 За семь морей
17.00 Дневник для роди-

телей
17.30 Жизнь в новом мире
18.15 Кумиры
18.30, 03.10 Социальный 

пульс выходных
19.00 Великие махина-

торы
20.00, 03.35 Ронин. 

Ток-шоу с Дмитрием 
Выдриным

20.45 В гостях у Дмитрия 
Гордона. Владимир 
Буковский

21.50 Цена успеха Леонида 
Филатова

23.00 Кинофан: Худ.ф. 
«Леди Чаттерлей» (3)

02.00 Кинофан: Худ.ф. 
«Отец» (2)

04.05 Другие земли
04.55 Экстремикс

ТЕТ
06.00 Мультсериал «Пеп-

пер Энн» (1)
06.45 Мультсериал «Пере-

мена» (1)
07.10 Мультсериал 

«Лунтик» (1)
07.35 Твинисы
07.55 Телепузики
08.35 Лентяево
09.00 Мультик с Лунтиком
09.40 Мультсериал «Чер-

ный плащ» (1)
10.40 Дикие и смешные
11.05 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
11.45, 13.30 Сериал «Моя 

прекрасная няня» (1)
12.50 ТЕТ
14.35 Мистер Трололо
15.25 Худ.ф. «Эрагон» (1)
17.35 Мультфильм «Прин-

цесса и лягушка» (1)
19.35 Худ.ф. «Пятый эле-

мент» (2)
22.20 Даешь молодежь!
22.45 Слава со Славеком 

Славиным
22.50 Худ.ф. «Лепрекон 

2» (2)
00.35 Comedy Woman
01.35 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.45 Серебряный 

апельсин
07.00 Утро с «Украиной»
09.00 Чистосердечное 

признание. София 
Ротару

10.00 Домой на праздники
11.00, 14.00, 17.00 Сериал 

«Варенька. И в горе, и в 
радости» (1)

19.00, 03.25 События
19.20 Сериал «Развод» (1)
21.30 Худ.ф. «Крутой» (1)
23.25 Худ.ф. «Фартовый» (2)
01.25 Худ.ф. «Несколько 

хороших парней» (2)
02.40 Док.ф. «Под ножом: 

Пластические опера-
ции знаменитостей»

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 00.00 «Киев-

ское время»
06.40, 19.25, 01.55 «Тема 

недели»
06.45, 07.10, 08.20, 18.55, 

23.35, 00.20, 03.25 
«Время спорта»

06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 
10.10, 10.55, 13.55, 16.10, 
17.20, 17.55, 19.20, 23.40, 
00.25, 00.55, 02.35, 
03.35, 04.35, 05.55, 06.25 
«Погода»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
01.00, 02.00, 04.00, 05.00 
«Время новостей»

07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.20 «Бизнес-
время»

07.30 «Клуб 700»
08.30 «Не первый взгляд»
09.10 «Интеллект.ua»
09.35, 15.15 «Политическая 

кухня»
10.15 «Здоровые исто-

рии»
11.10 «Трансмиссия»
11.30 «Автопилот-тест»
12.10 «Окно в Европу»
13.10 «Путь к победе»
13.30 «Драйв»
14.10, 23.50 «История 

успеха»
14.25 «Игра судьбы»
16.15 «Арсенал»
17.25 «Феерия пуше-

ствий»
17.45, 02.30, 03.30, 04.30, 

05.50, 06.20 «Хроника 
недели»

18.15, 04.40 «Время 
интервью»

19.35, 02.10 «Машина 
времени»

20.10, 01.10, 05.10 
«Портреты з Сергеем 
Дорофеевым»

21.10 «Большая политика»
21.40, 03.00, 06.00 «Окно в 

Америку»
22.00, 03.40 «В кабинетах»
22.30, 02.40 «Мастер-класс 

с Наталкой Фицич»
00.30 «Мотор»
04.10 «Феерия путеше-

ствий»

НТН
05.50 «Легенды бандит-

ского Киева»
07.20 Сериал «Строго на 

юг» (1)
09.15 Худ.ф. «Кто вы, госпо-

дин КА?»
11.30 «Речовий доказ». 

Дрожжевая империя 
миллионеров

12.00, 23.00 «Главный 
свидетель»

13.00 Худ.ф. «Московская 
жара»

15.00 Сериал «УГРО - 3»
19.00 Сериал «Кулинар»
23.55 «Случайный сви-

детель»
00.20 Худ.ф. «Метеор» (2)
03.40 «Речовий доказ»
04.05 «Агенты влияния»
04.50 «Уроки тетушки 

Совы»
05.20 «Правда жизни»

К1
07.00, 10.00 «Мультфиль-

мы»
08.25 Мультфильм «Сказ-

ки Ганса Христиана 
Андерсена» (1)

09.00 Мультсериал 
«Приключения мишек 
Гамми» (1)

10.10 Мультфильм «Вэли-
ант» (1)

11.50 Худ.ф. «Схватка в 
небе»

13.55 «Подари себе 
жизнь»

15.00 Худ.ф. «Сюрприз» (1)
17.05 Сериал «А счастье 

где-то рядом» (1)
19.00 «КВН-2012»
21.40 Сериал «Сверхъе-

стественное» (2)
00.20 Худ.ф. «Роковая 

красотка»
02.15 Худ.ф. «Грязная 

любовь»
03.40 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
05.45 Сериал «Последний 

аккорд»
07.20 Сделай мне смешно
08.30 «Лучшие»
09.00 «Мой малыш»
09.30 «Путь к успеху»
10.00 «Перевоплоще-

ние»
10.40 «Просто собака»
11.00 «Respect TV»
11.30 «Реальный отпуск»
12.00 «Дело вкуса»
12.30 Сериал «Папины 

дочки»
15.55 ШоумаSтгоуон
19.00 Мультфильм «Гно-

мео и Джульетта»
20.40 Худ.ф. «Сумерки»
23.05 Худ.ф. «Штат одино-

кой звезды»
01.15 Спортрепортер
01.20 Худ.ф. «Большая 

ночь»
03.20 Сериал «Одна ночь 

любви»
04.05 Зона ночi
04.10 Iван Мазепа
05.10, 06.10 Зона ночi 

Культура
05.15 Майстер музи

ПЛАНЕТА-СНГ
05.00 Худ.ф. «Деревенская 

история»
07.00, 10.00, 13.00 Вести
07.15 Худ.ф. «Деревенская 

история». Продол-
жение

08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.15 «Бермудский 

треугольник. Логово 
дьявола»

11.05 Мультфильм
11.15 Сериал «Дом у 

большой реки»
13.20 Местное время. 

Вести-Москва
13.30 «Честный детектив»
14.00, 04.05 «Городок». 

Дайджест
14.30 «Власть факта»
15.15, 01.00 Худ.ф. «Жена 

ушла»
17.05, 02.35 «Субботний 

вечер»
19.00 Вести в субботу
19.45 «Танцы со Звездами». 

Сезон - 2012
23.00 Худ.ф. «Обратный 

путь»

НТВ-МИР
05.05 Худ.ф. «Шахтёры»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 «Сегодня»
07.20 «Смотр»
07.55 «Главная дорога»
08.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
09.25 «Русская начинка»
09.55 «Кулинарный 

поединок» с Оскаром 
Кучерой

10.55 «Квартирный 
вопрос»

12.25 «Своя игра». Про-
должение

13.10 «Наши» со Львом 
Новоженовым»

14.00 «Возвращение Мух-
тара-2» «Бизнесмен»

15.25 «Следствие вели...»
16.20 «Очная ставка»
17.20 «Александр 

Журбин. Мелодии на 
память»

18.25 «Профессия - ре-
портёр»

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

19.55 « Русские сенсации». 
Информационный 
детектив

20.50 «Ты не поверишь!»
21.45 «Метла». Ток-шоу 

Наталии Метлиной
22.40 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«Подкидыш», «Идеаль-
ный загар»

00.30 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-11». 
«Встреча с прекрас-
ным», «Полнолуние»

02.20 «Луч света»
02.50 «Музыкальный 

ринг НТВ: «Шура - 
Борис Моисеев»

04.05 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 

17.40 Новости
06.20 Худ.ф. «Хищники»
07.50 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.35 «Смешарики». 

Новые приключения
08.50 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.55 «Василий Архипов. 

Человек, который спас 
мир»

12.15 «Абракадабра»
14.15 «Да ладно!»
15.15 «Народная меди-

цина»
16.25 «Жди меня»
17.50 «Человек и закон»
19.00 «Минута славы» 

шагает по стране»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
23.05 «Что? Где? Когда?»
00.25 «Красная звезда»
01.45 Худ.ф. «Сватовство 

гусара»
03.15 Худ.ф. «Слово для 

защиты»
04.50 «Поле чудес»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
03.00, 07.00, 09.00, 12.00 

Новости
03.10 «Цена успеха Леони-

да Филатова»
04.00 Худ.ф. «Хищники»
05.25 «Играй, гармонь 

любимая!»
06.00 Умницы и умники
06.45 «Слово пастыря»
07.15 Смак
07.45 «Василий Архипов. 

Человек, который спас 
мир»

08.45 «Смешарики». 
Новые приключения

09.15 «Абракадабра»
11.10, 12.15 Худ.ф. «Курьер»
12.55 «Да ладно!»
13.30 «Народная меди-

цина»
14.20 «Жди меня»
15.20 Вечерние новости
15.30 «Человек и закон».
16.25 «Минута славы» 

шагает по стране»
18.00 «Время»
18.20 «Сегодня вечером»
19.50 «Что? Где? Когда?»
20.55 «Красная звезда»
22.10 Худ.ф. «Двое на 

дороге»
23.55 Худ.ф. «Слово для 

защиты»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «2012»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 «Мультфильмы»
10.00, 03.00 Худ.ф. «Герой 

нашего времени 
(Максим Максимыч. 
Тамань)»

11.30 Программа «Живое 
слово»

12.00 «В Нью-Йорке с 
В.Топаллером»

13.00, 21.00 Худ.ф. «Любить 
по-русски - 1»

15.00, 23.00 Сериал «Театр 
обречённых». 7 с.

16.00 «Эхо недели»
16.30 «Американский 

ликбез» «Первые штаты 
Америки. Род-Айленд»

17.00 «Цена победы»
18.00, 02.00 «Код доступа»
19.00, 06.00 Док.ф. «Вели-

кий обман. Бизнес на 
иконах.»

20.00 «Израиль за не-
делю»

00.00 «Городские ле-
генды»

00.30 Худ.ф. «Сумка 
инкасcатора»

05.00 Короткометраж-
ный фильм «Еврейское 
счастье»

TBI
06.30 Благая весть с Риком 

Реннером
07.00, 10.00, 16.30 Вокруг 

света
07.45, 18.15 Цивилизация. 

Дуэль разведок. Россия 
- Германия

09.00, 14.00 Правдивые 
истории. Пираты 
Карибского моря с.1

09.30 Великие истории 
любви 20 века. Эдуард 
VIII и Уоллис Симпсон

11.00, 17.30 Вкус Европы
11.30 World Stories. Между-

народные корреспон-
денты

12.10 Журналист и неза-
висимость

12.30, 20.30, 02.00 Семь 
чудес Украины

13.00 Здоровая жизнь с 
Ириной Трухачевой

13.30 Деловая кухня
14.30 Музыка для 

взрослых
19.30 Безумная неделя
20.40, 02.10 Игра в слова и 

не только
21.30, 03.00 Лекции и 

события
22.30 Jazz с Алексеем 

Коганом
23.30 Великие истории 

любви 20 века. Лоуренс 
Оливье и Вивьен Ли

00.00 Вечер с Николаем 
Княжицким

04.00 Клипы Jazz с Алексе-
ем Коганом

04.30 Худ.ф. «Госпожа 
Министр танцует» (1)

ТВ ЦЕНТР
04.55 Марш-бросок 12+
05.30 Худ.ф. «Приключения 

Толи Клюквина»
06.35 АБВГДейка
07.05 «День аиста» 6+
07.30 Православная 

энциклопедия 6+
08.00 Док.ф. «Последнее 

царство слонов». 6+
08.45 Мультфильм «Весе-

лая карусель»
08.55 Худ.ф. «Король-дроз-

довик»
10.30, 16.30, 18.00, 23.10 

События
10.50 Городское собрание 

12+
11.35 Худ.ф. «Дети поне-

дельника». 12+
13.20 Худ.ф. «Горбун». 6+
15.25 «День города». Теле-

игра. 6+
16.45 Петровка, 38 16+
17.00 Сериал «Расследова-

ния Мердока». 12+
18.05 Худ.ф. «Вторая жизнь 

Федора Строгова». 12+
20.00 «Постскриптум»
21.00 Сериал «Мисс 

Фишер». 16+
23.30 «Культурный 

обмен» 16+
00.05 Худ.ф. «Голубая без-

дна». 16+
02.45 Док.ф. «Птичьи 

права». 16+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
06.00 Советские муль-

тфильмы
08.00 Вокруг смеха
09.30, 10.30 Док.ф. о Кино
11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 

17.30 Худ.ф. «Рэкет»
19.00 Худ.ф. «Петровка, 38»
20.30 Худ.ф. «Огарева, 6»
22.00 Худ.ф. «Кодекс бес-

честия»
23.30 Худ.ф. «Плохой 

хороший человек»
01.00 Худ.ф. «Если бы я был 

начальником»
02.30 Худ.ф. «Партизанская 

искра»
04.00 Худ.ф. «Узники 

Бомона»

TV XXI FILM
09.00, 17.00, 01.00 Мело-

драма «Коко Шанель» 
12+

10.45, 18.45, 02.45 
Мелодрама «Джонни-
зубочистка» 12+

12.50 Комедия «Секс и 101, 
20.50, 04.50 смерть» 
16+

14.50, 22.50, 06.50 Драма 
«Разрисованная вуаль» 
12+

ДЕТСКИЙ МИР
05.00, 09.00, 13.00 Худ.ф. 

«Сын полка». 2 с. 12+
06.05, 10.05, 14.05 Муль-

тсериал «Баба-Яга 
против!» 6+, «Стрела 
улетает в сказку» 6+, 
«Веселая карусель» 6+

07.00, 11.00 Мультсериал 
«Небесные танцоры» 
12+, «Как один мужик 
двух генералов про-
кормил» 12+, «Жихар-
ка» 0+

08.00, 12.00 «Арифметика-

малышка» 6+, «Где же 
медвежонок?» 0+, «Как 
дед великое равно-
весие нарушил» 0+, 
«Лоскуток» 0+, «Мой 
друг Мартын» 0+

15.00 Худ.ф. «Солнце в 
кармане» 0+

16.10 Мультсериал 
«Баба-Яга против!» 6+, 
«Однажды утром» 0+, 
«Снеговик-почтовик» 
0+, «Топтыжка» 0+

17.00 Худ.ф. «Мраморный 
дом» 12+

18.20 Мультфильм «Вол-
шебное кольцо» 6+, 
«Осенняя встреча» 0+

НАШЕ КИНО
07.00 Худ.ф. «Степень 

риска». 
09.00 Худ.ф. «Храни меня, 

мой талисман». 
11.00 Худ.ф. «Сократ». 
13.00 Худ.ф. «Месяц 

август». 
14.30 Худ.ф. «Подсуди-

мый». 
16.00 Худ.ф. «Берегите 

женщин». 1 с.
17.30 Худ.ф. «Берегите 

женщин». 2 с.
19.00 Худ.ф. «Расскажи мне 

о себе». 
21.00 Худ.ф. «Дикая 

любовь». 
23.10 Худ.ф. «Идеальное 

преступление». 
01.00 Худ.ф. «Частная 

жизнь Петра Вино-
градова». 

02.30 Худ.ф. «Безымянная 
звезда». 1 с.

04.00 Худ.ф. «Безымянная 
звезда». 2 с.

05.30 Худ.ф. «Табачный 
капитан». 

КИНОКЛУБ
06.00 Худ.ф. «Дом из песка 

и тумана» 16+
08.10 Худ.ф. «Брак по-

итальянски» 12+
09.55 «Плюс кино»
10.30, 02.00 Худ.ф. «Де-

вять» 16+
12.30, 04.00 Худ.ф. «Амери-

канец» 16+
14.15 Худ.ф. «О» 18+
16.00 Худ.ф. «Оливер 

Твист» 6+
18.00 Худ.ф. «Музыка 

сердца» 12+
20.10 Худ.ф. «Без истери-

ки!» 18+
22.00 Худ.ф. «Фрида» 16+
00.10 Худ.ф. «Теккен» 16+

НОСТАЛЬГИЯ
05.00 Док.ф. «Два капита-

на» В. Каверин. 16+
05.30 «Мелодии Пахмуто-

вой» 12+
06.00 «Я - женщина!» 12+
06.45, 12.30, 00.45 

Телеспектакль «День за 
днем» 12+

07.50 «Волшебная белая 
ночь» 12+

09.00, 03.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

10.00 Программа «ТЕМА» 
16+

11.00 «Очевидное - не-
вероятное» 12+

12.00 «Это было, было...» 
12+

14.00 «Песня-73» 12+
15.00 «Колба времени» 16+
16.00 «Кинопанорама» 

12+
17.00 «До и после ...» 12+
18.15 «КВН-89» 12+
20.25 «Утренняя почта» 

12+
21.00 Телеспектакль «Ну, 

публика!» 16+
23.00 «Человек и закон» 

12+
23.35 «Ритмическая 

гимнастика» 12+
00.10 «Пока все дома» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «На углу у 

Патриарших-4». 8 с. 16+
20.00 Сериал «Версия». ф.1. 

«Напарники». 1 с. 16+
21.00 Сериал «Защита 

Красина - 3». 10 с. 16+
22.00 Сериал «Адвокат». 

2 с. 16+
23.30 Сериал «Адвокат». 

3 с. 16+
01.00 Сериал «На углу у 

Патриарших-4». 9 с. 16+
02.00 Сериал «Версия». ф.1. 

«Напарники». 2 с. 16+
03.00 Сериал «Защита 

Красина - 3». 11 с. 16+

TV 1000
03.00 Криминальное 

кино «В последний 
момент»

05.00 Боевик «Зона вы-
садки»

07.00 Комедия «Коэффи-
циент интеллекта»

09.00 Комедия «Дорожное 
приключение»

11.00 Триллер «Подозри-
тельные лица»

13.00 Криминальное 
кино «Капоте»

15.00 Комедия «Шоу 
Трумана»

17.00 Драма «Мальчики 
возвращаются»

19.00 Драма «Я так давно 

тебя люблю»
21.00 Фильм ужасов 

«Звонок»
23.10 Боевик «Прямая и 

явная угроза»
01.35 Комедия «Суперз-

везда»

«2+2»
06.00 Телемагазин
08.00, 08.50, 09.30 Муль-

тсериал «Грандиозный 
Человек-паук» (1)

09.55 «Проспорт»
10.00 Сериал «Молодой 

Индиана Джонс. Поезд-
призрак» (1)

12.05 Сериал «Молодой 
Индиана Джонс. Оганга 
- повелитель жизни» (1)

14.10 Штопор. Улётное 
видео по-русски-3

14.45 «Русские тайны 
Кунг-фу»

16.55 Худ.ф. «Мерлин и 
книга чудовищ» (1)

18.55 Худ.ф. «Сорвиголо-
ва» (2)

21.30 Худ.ф. «Крепкий 
орешек-2» (2)

00.05 Сериал «Спартак. 
Месть» (3)

01.15 Сериал «Молодой 
Индиана Джонс. Моё 
первое приключение» 
(1)

02.55 Сериал «Молодой 
Индиана Джонс. 
Страсть к жизни» (1)

04.25, 04.45 Сумасшедшая 
скрытая камера

05.05 Мультфильмы

TV1000 ACTION
04.00 Боевик «Драконы 

навсегда»
06.00 Драма «Рыжий пёс»
08.00 Боевик «Пустыня 

смерти»
09.40 Криминальное 

кино «Гангстер»
12.00 Триллер «Нераз-

рывная связь»
13.50 Боевик «Домино»
16.10 Боевик «Сегодня ты 

умрешь»
18.00 Триллер «Снайпс»
20.00 Боевик «Черепашки-

ниндзя»
22.00 Боевик «Железо»
00.00 Мягкая эротика 

«Секс по дружбе»
01.30 Мягкая эротика 

«Воспоминание»

ДОМ КИНО
03.00 Драма «Инкассато-

ры» 16+
06.30, 17.15 Сериал «Умно-

жающий печаль» 16+
07.15, 18.00, 02.00 Сериал 

«Папаши»
08.05 Худ.ф. «Записки 

сумасшедшего»
09.05 Фантастика 

«Бегство мистера Мак-
Кинли»

11.45 Драма «Никто, кроме 
нас...» 16+

13.40 Сериал «Любитель-
ница частного сыска 
Даша Васильева - 2» 12+

17.10, 18.50, 02.55 «Окно 
в кино»

18.55 Комедия «Самоубий-
цы» 18+

20.30 Драма «Шик» 12+
22.10 Худ.ф. «Интердевоч-

ка» 16+
00.35 Приключения «Вы-

стрел в тумане»

ЮМОР ТБ
05.00 Комедия «Тракто-

ристы»
07.00, 17.10, 22.25 Битва 

анекдотов
07.30, 12.40 Ржаники
08.20, 11.20, 17.45 Смех с 

доставкой на дом
09.50 Комедия «Красные 

кеды»
13.00 Гуморины из 

торбины
15.00 Комедия «Улыбка 

Мелометы» 1,2 с.
18.55 Клуб юмора
20.05 «Милицейская 

академия»
20.40 Комедия «Призрак 

моего дома»

MAXXI-TV
06.30, 17.30, 01.15 

MaxxiМузыка
07.50, 16.50 «Сбросим 

лишнее»
08.10 «Сделано руками»
08.50, 18.05 Йога
09.40, 14.55 Союзмуль-

тфильм
10.20 «Путеводитель 

выходного дня»
10.50 «Выдающиеся 

мужчины»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.50 «Буду Артистом!»
12.25 «5 идей для детской»
13.00 Тур-Гламур
15.30 «Восточные танцы»
17.55 «Ukrainian Fashion 

Week»
18.55, 22.50 Худ.ф. «Жесто-

кий романс»
21.05 «Женские откро-

вения»
21.55 «Все про все»
22.10 «КиноМакси»

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»
09:00 – 09:20 Кривбасс-

Центр
09:20 – 09:35 Новости 

регионов
09:35 – 09:50 Наследие
09:50 – 10:00 Мой город 
19:00 – 19:20 Новости 

регионов
19:20 – 19:35 Календарь 

событий
19:35 – 20:00 Новая волна

Субота, 27 жовтня
Cхід 7.40 Захід 17.42
Тривалість дня 10.01

Схід 16.27 
Захід 5.05

ОвенНазарій, Сильвана
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.10, 08.20 Погода
06.10 Мультфильм
06.30 Шаг к звездам
07.15 Моя земля - моя 

собственность
07.30 Сельский час
08.00 Укравтоконтинент
08.25 Полезные советы
08.40 Олимпийский 

вызов
09.00 Спецпроект «Вы-

боры-2012»
19.30 Новости
19.50 Спецпроект «Ночь 

выборов»
01.20 Тройка, Кено, 

Максима
01.25 Спецпроект «Ночь 

выборов» (продол-
жение)

03.05 Телефильм «Дом» 7с
04.40 Док.ф. «Пытка: сдела-

но в США»
05.40 Мультсериал «Ка-

спер. Школа страха»

КАНАЛ «1+1»
06.15, 04.25 Худ.ф. «Рас-

сеянный» (1)
07.50 Мультфильм (1)
08.10, 03.50 «Ремонт +»
09.00 «Лото-Забава»
10.10, 10.35 Мультсериал 

«Чип и Дейл» (1)
11.00 «Кулинарная акаде-

мия. Юлия Высоцкая»
11.25 «На ножах»
12.30 «Четыре свадьбы 

- 2»
14.00 «Рассмеши комика»
15.00 Худ.ф. «История 

рыцаря» (1)
17.20 Худ.ф. «Муж на 

час» (1)
19.25, 20.00, 00.15 «Выборы 

2012»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
23.00 «Светская жизнь»
00.00 «Телевизионная 

служба новостей»
01.15 Худ.ф. «Корабль 

дураков» (1)

ИНТЕР
05.30 Худ.ф. «Змеелов»
07.00 Мультсериал 

«Винкс»
08.30 «Глянец»
09.30 «Школа доктора 

Комаровского»
10.05 «ВОСКРЕСЕНЬЕ С 

«КВАРТАЛОМ»»
11.05 «Сваты у плиты»
11.30 Худ.ф. «Любовь и 

голуби»
13.55 Сериал «Доярка из 

Хацапетовки»
17.50 Худ.ф. «Жених по 

объявлению»
20.00 «Подробности 

недели»
21.00 «Ночь выборов»
02.00 «Юбилейная «Пре-

мия МУЗ-ТВ-2012»»

ICTV
06.05, 06.25 Погода
06.10 Факты
06.30, 04.15 Свитанок
07.20 Квартирный вопрос
08.05 Анекдоты по-

украински
08.40 Дача
09.30 Смотреть всем!
10.30 Наша Russia
11.30 Козырная жизнь
12.00 Другой футбол
12.25 Спорт
12.30 Худ.ф. «Скалолазка 

и последний из 7-й 
колыбели»

14.45 Худ.ф. «О чём гово-
рят мужчины?»

16.45 Худ.ф. «О чём ЕЩЁ 
говорят мужчины?»

18.45 Факты недели
19.45 Факты. Спецвыпуск. 

Выборы-2012
20.45 Последний герой-2
22.00 Худ.ф. «Троя»
01.15 Худ.ф. «Чистильщик» 

(2)
02.50 Интерактив. Еже-

недельник
03.10 ПроЦiкаве

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30 «Контакт»
07.00 «В гостях у Ладика и 

Маши»
07.15, 15.35, 20.15 «Рас-

суждалки»
07.25 «Мини-путеше-

ствия»
07.30, 12.00, 20.30, 01.30 

«Мiсто. Тиждень»
08.00, 11.00, 12.30, 18.20, 

21.00, 22.55 «Погода»
08.05, 12.40, 16.30, 21.05 

Телегазета
08.10 «Телеспортклуб»
09.10 Худ.ф. «По щучьему 

веленью» 1 категория
10.30 «Косметичка»
11.05 Док.ф. «Великий 

лицедiй Ф. М. Яков-
ченко»

11.35 «Интеркласс»
11.50 «Пiдземка»
12.45 «Книжная полка»
13.15 «Беседы о вечном»
13.45 «Мульт-сюрприз от 

Ладика и Маши»
15.15 «Медицинский 

тележурнал»
15.45, 19.00 «Близкие 

Путешествия»
16.00 «Сделано руками»
16.35, 03.30 Худ.ф. 

«Петербугская ночь» 1 
категория

18.25 «Перчiнка»
18.55 «Шаг навстречу»
19.15 «Мiський роман»
19.45 Молодiжна про-

грама «Cтудiя»
21.10, 02.00 Хит-парад «На 

все 100»
22.00 «Резонанс»
22.15 Мультфильм
22.25 «Зооквартал»
23.00 «Я i мiй дiм»
00.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
03.00 Док.ф. «У пазурах 

часу»
05.10 «Музыкальный 

калейдоскоп»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.10 Сериал «Последний 

аккорд»
06.55, 08.25 Сделай мне 

смешно
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
09.15 Мультсериал «Кунг-

фу Панда: Удивитель-
ные легенды»

09.55 Мультсериал «Пинг-
вины из Мадагаскара»

10.15 Шоу Шара
11.20 Воскресный офис
12.25 Сериал «Счастливы 

вместе»
15.30 Мультфильм «Гно-

мео и Джульетта»
17.20 Худ.ф. «Сумерки»
20.00 ШоумаSтгоуон
22.05 Худ.ф. «Любовь с 

уведомлением»
00.10 Спортрепортер
00.15 Худ.ф. «Денежки» (2)
02.05 Сериал «Одна ночь 

любви»
02.50, 03.40 Зона ночi
02.55 Богдан Хмельниць-

кий
03.45 Десята муза в Українi
04.35, 05.05 Зона ночi 

Культура
04.40 Усмiшник

СТБ
05.35 «Наши любимые 

мультфильмы: Заколдо-
ванный мальчик» (1)

06.20 Худ.ф. «Верные 
друзья» (1)

08.05 «Завтрак с Юлией 
Высоцкой»

08.15 «Едим дома»
09.40 «Караоке на Май-

дане»
10.40 «МастерШеф-2»
14.30 «Х-Фактор-3»
19.00 «Битва экстрасенсов. 

Апокалипсис»
21.35 Худ.ф. «Солнцево-

рот» (1)
23.50 Худ.ф. «Молодая 

жена» (1)
01.50 Худ.ф. «День рожде-

ния Буржуя-2» (1)

ТОНИС
06.00, 03.40 Чудаки
06.30, 17.25 Мультфильмы
06.45, 19.00, 04.20 Великие 

махинаторы
07.35, 20.35 Светские 

хроники
08.00 Социальный пульс 

выходных
08.40, 11.30, 17.50, 18.55, 

20.05 Погода
09.00 Цена успеха Леонида 

Филатова
10.00 Шамвари: террито-

рия диких животных
10.40 Ф-стиль
11.05 80 островов вокруг 

света
11.35 Худ.ф. «Небесные 

ласточки» (1)
15.00 За семь морей
15.30 Арт City
16.00, 03.10 Ронин. Ток-шоу 

с Дмитрием Выдриным
17.40, 20.00 Цивилизация 

Incognita
17.55, 02.25 Будь в курсе!
18.30, 02.45 Мир за неделю
20.10 Кумиры
21.00 Самые влиятельные 

женщины мира
21.55 Жизнь в новом мире
22.15, 05.05 Римма Марко-

ва. Характер - не сахар, 
душа - рафинад

23.20 Кинофан: Худ.ф. 
«Отец» (2)

00.55 Худ.ф. «Голое разо-
блачение» (3)

ТЕТ
06.00 Мультсериал «Пеп-

пер Энн» (1)
06.45 ТЕТ
07.10 Мультсериал 

«Лунтик» (1)
07.35 Твинисы
07.55 Телепузики
08.35 Лентяево
09.00 Мультик с Лунтиком
09.40 Мультсериал «Чер-

ный плащ» (1)
10.05 Мультфильм «Не-

знайка на Луне» (1)
10.35 Мультфильм «Вол-

шебная карусель» (1)
12.25 Худ.ф. «Эрагон» (1)
14.35 Мистер Трололо
15.25, 19.00 Алё, дирек-

тор?!
16.15 Худ.ф. «Пятый эле-

мент» (1)
20.00 Рай, гудбай
22.30 Слава со Славеком 

Славиным
22.50 Худ.ф. «Парни из 

женского общежития» 
(2)

00.45 Comedy Woman
01.45 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.15 Серебряный 

апельсин
06.40 События
07.00, 08.10 Худ.ф. «Кру-

той» (1)
08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.00 Со-
бытия. Спецвыпуск

09.00 Добро пожаловать
10.00 Герои экрана
11.00 Лучший повар на 

селе
12.15, 04.30 Сериал «До-

рожный патруль - 11» (1)
13.20, 14.15, 15.15 Сериал 

«Интерны» (1)
16.00, 17.10, 18.05 Сериал 

«Пока цветет папорот-
ник» (1)

19.00, 03.45 События 
недели

19.45 Выборы-2012
00.15 Худ.ф. «Жесть» (2)
02.20 Худ.ф. «Путешествие 

призрака» (3)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 00.00 «Киев-

ское время»
06.45, 07.10, 08.25, 18.55, 

23.35, 00.20, 03.20 
«Время спорта»

06.50, 07.15, 08.10, 08.55, 
10.55, 11.15, 13.10, 14.10, 
14.55, 16.10, 17.10, 17.50, 
19.20, 00.25, 00.40, 
03.25, 06.25 «Погода»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00, 04.00, 05.00 
«Время новостей»

07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15 «Бизнес-
время»

07.30 «Клуб 700»
08.30 «Феерия путеше-

ствий»
09.10 «Окно в Америку»
09.35, 15.15 «Политическая 

кухня»
10.10 «Технопарк»
11.20 «Трансмиссия-

тест»
12.10 «Жизнь интересна»
13.15 «Мотор»
14.20 «Игра судьбы»
16.15 «Фактор безопас-

ности»
17.15 «Палата»
17.30, 04.10 «Новости 

Киевщины»
18.15 «Окно в Европу»
19.30, 01.10, 05.10 Обще-

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

20.50, 02.20, 03.30, 06.20 
«Тема недели»

21.00, 02.25 «Время: итоги»
21.40 «Время-тайм»
22.00, 03.40 «Территория 

закона»
22.35 «Кино с Яниной Со-

коловой»
23.40 «Рекламная кухня»
00.30, 03.35, 04.35 «Обзор 

прессы»
03.00 «Время-Тайм»
04.30 «Хроника недели»
04.40 «Большая политика»

НТН
05.50 «Легенды бандит-

ского Киева»
07.15 Сериал «По ту сторо-

ну волков»
11.30 «Легенды уголовно-

го розыска». Оборотни 
из СМЕРШа

12.00, 03.35 «Агенты 
влияния»

13.00 Сериал «Раскол»
15.05 Сериал «Кулинар»
19.00 Сериал «Каменская 

- 5»
23.00 Худ.ф. «Парадиз» (2)
01.00 Худ.ф. «Смертонос-

ный воин» (2)
02.45 «Речовий доказ»
05.00 «Уроки тетушки 

Совы»
05.30 «Правда жизни»

К1
07.00, 10.00 «Мультфиль-

мы»
07.25 Мультфильм «Вэли-

ант» (1)
09.00 Мультсериал 

«Приключения мишек 
Гамми» (1)

10.20 Худ.ф. «Схватка в 
небе»

12.25 Худ.ф. «Дорога 
домой: Невероятное 
путешествие» (1)

14.10 Худ.ф. «Дорога 
домой 2: Затерянные в 
Сан-Франциско» (1)

16.05 Сериал «А счастье 
где-то рядом» (1)

18.00 «Рассмеши комика»
19.00 «КВН- 2012»
21.40 Сериал «Сверхъе-

стественное» (2)
00.20 Худ.ф. «Грязная 

любовь»
02.00 Худ.ф. «Роковая 

красотка»
03.40 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
06.10 Сериал «Последний 

аккорд»
06.55, 08.25 Сделай мне 

смешно
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
09.15 Мультсериал «Кунг-

фу Панда. Удивитель-
ные легенды»

09.55 Мультсериал «Пинг-
вины из Мадагаскара»

10.15 «Бюро адвокатских 
расследований»

10.30 «Родительский 
клуб»

10.50 «Просто собака»
11.20 Воскресный офис
12.25 Сериал «Счастливы 

вместе»
15.30 Мультфильм «Гно-

мео и Джульетта»
17.30 «36,6»
18.00 «О рыбалке всерьез»
18.30 «Реальный отпуск»
19.00 «Новости недели»
19.40 «Экономика в 

деталях»
20.00 «Автострасти с 

Ларисой Максименко»
20.30 «Дело вкуса»
21.00 «Перевоплоще-

ние»
22.05 Худ.ф. «Любовь с 

уведомлением»
00.10 Спортрепортер
00.15 Худ.ф. «Денежки»
02.05 Сериал «Одна ночь 

любви»
02.50, 03.40 Зона ночi
02.55 Богдан Хмельниць-

кий
03.45 Десята муза в Українi
04.35, 05.05 Зона ночi 

Культура
04.40 Усмiшник

ПЛАНЕТА-СНГ
04.55 «Вся Россия»
05.05 Худ.ф. «Проездной 

билет»
08.35 «Сам себе режиссер»
09.20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя 
в городе

10.00, 13.00 Вести
10.15 «Смехопанорама»
10.45 «В мире животных»
11.15 Сериал «Дом у 

большой реки»
13.20 Местное время. 

Вести-Москва
13.30, 03.35 «Мы родом из 

мультиков»
14.30 «Городок»
15.20 Худ.ф. «Личное дело 

судьи Ивановой»
17.05, 02.00 «Смеяться 

разрешается»
19.00 Вести недели
20.30 Худ.ф. «Паутинка 

бабьего лета»
22.25 «Воскресный 

вечер»
00.10 Худ.ф. «Гувернантка»

НТВ-МИР
07.00, 09.00, 12.00, 15.00 

«Сегодня»
07.20 «Сказки Баженова»
07.50 «Первая передача». 

Автомобильная про-
грамма

08.20 «Их нравы»
09.20 «Едим дома!»
09.50 «Свадьба в по-

дарок!»

10.55 «Дачный ответ»
12.25 «Своя игра». Про-

должение
13.10 «Еда без правил» с 

Сергеем Жигуновым
14.05 «Возвращение 

Мухтара-2». «Волосы 
Вероники»

15.25 «Развод по-русски»
16.20 «И снова здрав-

ствуйте!»
17.20 «Золотая пыль»
18.00 «Сегодня. Итоговая 

программа» с Кирил-
лом Поздняковым

19.00 «Чистосердечное 
признание»

19.50 «Центральное теле-
видение. Информаци-
онно-развлекательный 
воскресный канал»

22.15 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-12».  
«Находка», «Суррогат-
ная любовь»

00.05 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-11». 
«Сам себе супермен», 
«Настоящая любовь»

01.55 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор 
за неделю»

02.25 «Кремлёвские 
похороны. Сергей 
Ахромеев»

03.15 Худ.ф. «Человек в 
футляре»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Худ.ф. «Прости нас, 

первая любовь»
07.30 «Смак»
08.05 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. 

ПИН-код»
08.50 «Здоровье»
10.10 «Непутевые за-

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

«Мифы о продуктах»
13.15 Сериал «Участок»
17.00 «Большие гонки. 

Братство колец»
18.35 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая 
лига

21.00 «Время»
22.00 «Настя». Вечернее 

шоу
23.05 «Познер»
00.10 Худ.ф. «Перекресток»
02.15 Сериал «Неравный 

брак»
03.05 «Цена успеха Леони-

да Филатова»
04.00 «Модный приговор»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
02.00, 06.00, 08.00 Новости
02.10 Худ.ф. «К Черному 

морю»
03.20 Худ.ф. «Прости нас, 

первая любовь»
04.35 «Служу Отчизне!»
05.00 «Здоровье»
06.15 «Непутевые за-

метки»
06.30, 00.10 «Пока все 

дома»
07.15 Фазенда
07.45 «Смешарики. 

ПИН-код»
08.15 Среда обитания. 

«Мифы о продуктах»
09.05 Сериал «Участок»
12.15 Худ.ф. «Самая 

обаятельная и при-
влекательная»

13.40 «Большие гонки. 
Братство колец»

15.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига

17.00 Воскресное «Время»
18.00 «Настя». Вечернее 

шоу
18.55 «Познер»
19.55 Худ.ф. «Конфетти»
21.35 Худ.ф. «Сватовство 

гусара»
23.00 Худ.ф. «Пой песню, 

поэт...»

RTVI
07.00 «Сканер»
08.00 «Мультфильмы»
08.30 Худ.ф.ы «Детство 

Бемби», «Юность 
Бемби»

11.00, 04.00 Худ.ф. «Круг»
13.00 «Страна и люди»
14.00, 22.00 Худ.ф. «Любить 

по-русски - 2»
16.00, 00.00 Сериал «Театр 

обречённых». 8 с.
17.00 «Арт-навигатор»
17.30, 01.00 «Городские 

легенды»
18.00 «Без дураков»
19.00 «Грани недели» с 

Владимиром Кара-
Мурзой

20.00, 06.00 Док.ф. «Вели-
кий обман. Смерть по 
курсу доллара.»

21.00 «В Нью-Йорке с 
В.Топаллером»

01.30 Худ.ф. «Бабочки»
03.00 «Своими глазами»

TBI
07.00, 10.00, 16.30 Вокруг 

света
07.45 Цивилизация. 

Дуэль разведок. Россия 
- Германия

09.00 Правдивые исто-
рии. Пираты Карибско-
го моря с.2

09.30 Великие истории 
любви 20 века. Лоуренс 
Оливье и Вивьен Ли

11.00 Мегаперевозки
12.00 Семь чудес Украины
12.10 Игра в слова и не 

только
13.00 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
13.30 Деловая кухня
14.00 Правдивые истории 

3. Пираты Карибского 
моря с.2

14.30 Вечер с Николаем 
Княжицким

17.30 Вкус Европы
18.15 Цивилизация. 

Дуэль разведок. Россия 
- США

19.30, 03.00 Знак вос-
клицания с Артемом 
Шевченко

20.00, 03.30 «Тендер News» 
с Натальей Седлецкой

20.30 Итоги с Вахтангом 
Кипиани

21.30 Ночь выборов
04.00 Клипы Jazz с Алексе-

ем Коганом
04.30 Худ.ф. «Две Зоси» (1)

ТВ ЦЕНТР
03.05 Мультфильмы
03.45 Худ.ф. «Король-Дроз-

довик»
05.20 Крестьянская за-

става 6+
05.55 «Взрослые люди» 

12+
06.30 «Фактор жизни» 6+
07.00 «Врача вызывали?» 

16+
07.45 «Барышня и кули-

нар» 6+
08.20 Док.ф. «Александр 

Шилов. Судьба России в 
лицах». 12+

09.30, 22.00 События
09.45 Худ.ф. «Разные 

судьбы»
11.50 «Смех с доставкой на 

дом». 12+
12.20 «Приглашает Борис 

Ноткин» 12+
12.50 Московская неделя
13.25 «Города мира. 

Гонконг» 16+
14.00 Петровка, 38 16+
14.15 «Клуб юмора» 12+
15.00 Худ.ф. «Попытка 

Веры». 12+
19.00 «В центре событий»
20.00 Худ.ф. «Ключ Сала-

мандры». 16+
22.20 «Временно досту-

пен». Стас Намин. 12+
23.25 Худ.ф. «Переговор-

щик». 16+
02.25 Док.ф. «Предатели. 

Те, от кого не ждёшь». 
12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
06.00 Советские муль-

тфильмы
08.00 Вокруг смеха
09.30, 10.30 Док.ф. о Кино
11.30, 13.00 Худ.ф. «Десять 

негритят»
14.30, 16.00 Худ.ф. «К 

расследованию при-
ступить. Версия»

17.30, 19.00 Худ.ф. «К 
расследованию при-
ступить. Клевета»

20.30 Худ.ф. «Тайна черных 
дроздов»

22.00 Худ.ф. «Призрак 
любви»

23.30 Худ.ф. «Судьба 
человека»

01.00 Худ.ф. «Чужая жена и 
муж под кроватью»

02.30 Худ.ф. «Ненависть»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Мело-

драма «Коко Шанель» 
12+

09.50, 17.50, 01.50 Комедия 
«Париж» 12+

12.05, 20.05, 04.05 Мело-
драма «Джейн Остин» 
12+

14.10, 22.10, 06.10 Драма 
«Запятнанная репута-
ция» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
04.00, 08.00, 12.00 Худ.ф. 

«Солнце в кармане» 0+
05.10, 09.10, 13.10 Муль-

тсериал «Баба-Яга 
против!» 6+, «Однажды 
утром» 0+, «Снеговик-
почтовик» 0+, «Топтыж-
ка» 0+

06.00, 10.00 Худ.ф. «Мра-
морный дом» 12+

07.20, 11.20 Мультфильм 
«Волшебное кольцо» 
6+, «Осенняя встреча» 
0+, «Клубок» 12+

14.00 Худ.ф. «В моей смер-
ти прошу винить Клаву 
К.». 16+

15.15 Мультсериал 
«Баба-Яга против!» 6+, 
«Сказка о рыбаке и 
рыбке» 6+

16.00 Мультфильм «Снеж-
ная королева» 6+

17.05 Мультфильм 
«Аленький цветочек» 
6+

НАШЕ КИНО
07.00 Худ.ф. «Расскажи мне 

о себе». 
09.00 Худ.ф. «Дикая 

любовь». 
11.10 Худ.ф. «Идеальное 

преступление». 
13.00 Худ.ф. «Частная 

жизнь Петра Вино-
градова». 

14.30 Худ.ф. «Безымянная 
звезда». 1 с.

16.00 Худ.ф. «Безымянная 
звезда». 2 с.

17.30 Худ.ф. «Табачный 
капитан». 

19.00 Худ.ф. «Тень». 
21.00 Худ.ф. «И черт с 

нами». 
23.00 Худ.ф. «Соучаст-

ники». 
01.00 Худ.ф. «Дело Артамо-

новых». 
02.30 Худ.ф. «Последние 

дни Помпеи». 
04.00 Худ.ф. «Распятые». 
05.30 Худ.ф. «Щен из со-

звездия «Гончих псов»». 

КИНОКЛУБ
05.00 Худ.ф. «О» 18+
07.00 Худ.ф. «Оливер 

Твист» 6+
09.00, 01.00 Худ.ф. «Музыка 

сердца» 12+
11.10, 03.10 Худ.ф. «Без 

истерики!» 18+
13.00 Худ.ф. «Фрида» 16+
15.10 Худ.ф. «Теккен» 16+
16.45 «Плюс кино»
17.15 Худ.ф. «Легенда о 

динозавре» 12+
19.00 Худ.ф. «Кровь и 

вино» 16+
21.00 Худ.ф. «Путь домой» 

16+
23.15 Худ.ф. «Охотники за 

головами» 16+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Очевидное - не-

вероятное» 12+
05.00 «Это было, было...» 

12+
05.30, 23.45 Телеспектакль 

«День за днем» 12+
07.00 «Песня-73» 12+
08.00 «Колба времени» 16+
09.00 «Кинопанорама» 

12+
10.00 «До и после ...» 12+
11.15 «КВН-89» 12+
13.25 «Утренняя почта» 

12+
14.00 Телеспектакль «Ну, 

публика!» 16+
16.00 «Бенефис Савелия 

Крамарова» 12+
17.00, 02.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
18.00 Телеспектакль «По 

страницам «Сатирико-
на» 12+

19.00 «Дин Рид в жизни и в 
песне» 12+

20.15 «Что? Где? Когда?» 
12+

22.00 Док.ф. «Два капита-
на» В. Каверин. 16+

22.30 «Мелодии Пахмуто-
вой» 12+

23.00 «Я - женщина!» 12+
00.50 «Волшебная белая 

ночь» 12+
03.00 Программа «ТЕМА» 

16+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «На углу у 

Патриарших-4». 9 с. 16+
19.00 Сериал «Версия». ф.1. 

«Напарники». 2 с. 16+
20.00 Сериал «Защита 

Красина - 3». 11 с. 16+
21.00 Сериал «Адвокат». 

3 с. 16+
22.30 Худ.ф. «Строговы». 

1 с. 16+
00.00 Сериал «На углу 

у Патриарших-4». 10 
с. 16+

01.00 Сериал «Версия». 
ф.2. «Бешеный». 1 с. 16+

02.00 Сериал «Защита 
Красина - 3». 12 с. 16+

TV 1000
03.00 Триллер «Подозри-

тельные лица»
05.00 Криминальное 

кино «Капоте»
07.00 Комедия «Буги-вуги»
09.00 Драма «Истинные 

цвета»
11.00 Приключения «Пять 

детей и волшебство»
13.00 Драма «Мальчики 

возвращаются»
14.50 Драма «Я так давно 

тебя люблю»
16.55 Фильм ужасов 

«Звонок»
19.00 Комедия «В послед-

ний раз»
21.00 Драма «Ловушка»
22.45 Комедия «Суперз-

везда»
00.30 Боевик «Миссия. 

Невыполнима 3»

«2+2»
06.00, 05.00 Телемагазин
08.00 Журнал Лиги Чемпи-

онов УЕФА 2012-2013
08.40, 09.35 Мультсериал 

«Грандиозный Человек-
паук» (1)

10.00 Сериал «Молодой 
Индиана Джонс. Атака 
людейстребов» (1)

12.05 Сериал «Молодой 
Индиана Джонс. При-
ключения на секретной 
службе» (1)

14.10, 14.45 Штопор. Улёт-
ное видео по-русски-3

15.20 ЧУ 13 тур. Днепр - 
Карпаты

17.30 Худ.ф. «Крысиные 
бега» (1)

19.20 ЧУ 13 тур. Металлист 
- Заря

21.30 ПРОФУТБОЛ
22.45, 23.50, 00.55 Сериал 

«Спартак. Месть» (3)
02.05 Сериал «Молодой 

Индиана Джонс. Стре-
лы Купидона» (1)

03.35 Сериал «Молодой 
Индиана Джонс. Путе-
шествие с отцом» (1)

TV1000 ACTION
04.00 Боевик «Пустыня 

смерти»
06.00 Боевик «Последнее 

испытание Шаолиня»
08.00 Триллер «Нераз-

рывная связь»
10.00 Боевик «Эра дра-

конов»
12.00 Фильм ужасов «Аку-

лоосьминог»
14.00 Триллер «Снайпс»
16.00 Боевик «Черепашки-

ниндзя»
18.00 Детектив «Идеаль-

ный побег»
20.00 Боевик «Железо»
22.00 Худ.ф. «Разверстые 

могилы»
00.00 Мягкая эротика 

«Воспоминание»
01.30 Мягкая эротика «Ве-

ликолепный отпуск»

ДОМ КИНО
02.00 Комедия «Самоубий-

цы» 18+
03.30 Мелодрама «Вы не 

оставите меня...» 16+
05.30, 16.15 Сериал «Умно-

жающий печаль» 16+
06.15, 17.00, 01.00 Сериал 

«Папаши»
07.05, 16.10, 17.50, 01.55 

«Окно в кино»
07.10 Худ.ф. «Аппасси-

оната»
07.55 Детектив «И снова 

Анискин»
11.15 Трагикомедия 

«Белые Росы»
12.40 Комедия «Сваты - 

5», закл
17.55 Комедия «Верные 

друзья»
19.35 Мелодрама «Лю-

бовь на сене» 12+
21.15 Худ.ф. «Дорога 

на» 18+
21.50 Драма «Папа» 16+
23.25 Худ.ф. «Бабье цар-

ство» 16+

ЮМОР ТБ
05.00 Комедия «Свинарка 

и пастух»
07.00, 17.10, 22.25 Битва 

анекдотов
07.30, 12.40 Ржаники
08.20, 11.20, 17.45 Смех с 

доставкой на дом
09.50 Комедия «Остров 

ржавого генерала»
13.00 Гуморины из 

торбины
15.00 Комедия «Улыбка 

Мелометы» 3,4 с.
18.55 Клуб юмора
20.05 «Милицейская 

академия»
20.40 Комедия «Юбилей 

прокурора»

MAXXI-TV
06.30, 17.50, 00.00 

MaxxiМузыка
07.50, 16.40 «Сбросим 

лишнее»
08.10 «Сделано руками»
08.50, 18.30 Йога
09.40 Союзмультфильм
10.20 «Джунгли шоу-

бизнеса»
10.50 «Выдающиеся 

мужчины»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.50 «5 идей для детской»
12.20 «Буду Артистом!»
13.00, 22.05 «Все про все»
14.20 «Фестиваль «ТВ 

Старт»
15.20 «Восточные танцы»
17.15 «Тур-Гламур»
18.05 «Ukrainian Fashion 

Week»
19.05 Худ.ф. «Жестокий 

романс»
21.15 «Женские откро-

вения»
22.15 Портретные очер-

ки. Ольга Аросева
23.10 «КиноМакси»

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»
09:00 – 09:20 Новости 

регионов
09:20 – 09:35 Календарь 

событий
09:35 – 10:00 Новая волна
 19:00 – 19:30 День за 

днем
19:30 – 19:45 Мир про-

фессий
19:45 – 20:00 Украина в 

кадре

Неділя, 28 жовтня
Cхід 6.42 Захід 16.40
Тривалість дня 9.58

Схід 15.50 
Захід 5.11

ОвенЛукіан, Савин

УТ-1
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ПОНЕДІЛОК, 22 жовтня ВІВТОРОК, 23 жовтня СЕРЕДА, 24 вересня ЧЕТВЕР, 25 жовтня П’ЯТНИЦЯ, 26 жовтня СУБОТА, 27 жовтня НЕДІЛЯ, 28 жовтня
СПОРТ 1

06.15 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Эраклес 
- Аякс

08.10 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Азовмаш - Туров 
(Польша)

10.10, 04.00 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

10.45, 16.30 Футзал. Чемпионат 
Испании

12.40, 02.00 Футбол. Чемпионат 
мира 2014. Квалифика-
ционный раунд. Россия 
- Азербайджан

14.35, 04.30 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. ЦСКА - Рубин

18.25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Химки - БК Донецк. LIVE

20.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

21.30 Англия. Обзор Футболь-
ной лиги

22.05 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Черкасские 
Мавпы - БК Химик

00.05 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Азовмаш - Туров

СПОРТ 2
07.15, 20.20 Футзал. Чемпионат 

Испании
09.10, 17.50 Гольф. European 

Tour Weekly. Обзор
09.50, 18.25 Футбол. Англия. 

nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Бернли - Блэкпул

11.45, 02.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Эраклес 
- Аякс

13.35, 03.50 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Азовмаш - Туров 
(Польша)

15.25 Гольф. Первый украин-
ский опыт

15.55 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Манчестер Юнайтед 
- Ньюкасл

22.15 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Химки - БК Донецк

00.10 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Черкасские 
Мавпы - БК Химик

05.45 Футбол. Англия. Обзор 
Футбольной лиги

EUROSPORT
09.30 Мотоспортивный 

уикенд. 0+
09.45 Автоспорт. Чемпионат 

мира в классе Туринг. Сузука 
(Япония). Заезд 2. 0+

10.30, 17.00, 20.30, 00.15 Снукер. 
Европейский тур. Бельгия. 
Финал. 0+

11.45 Теннис. Открытый 
Чемпионат США. Финал. 
Женщины. 0+

12.45 Теннис. Турнир WTA. 
Токио (Япония). Финал. 0+

13.45 Теннис. Турнир WTA. 
Пекин (Китай). Финал. 0+

14.45, 01.30 Теннис. Турнир 
WTA. Москва (Россия). 
Финал. 0+

16.00, 19.15 Теннис. Чемпионат 
WTA. Стамбул (Турция). 
Финал. 0+

18.30, 23.30 Футбол. Евроголы. 
Журнал. 0+

21.45 Вот это да!!! 0+
22.00 Про рестлинг. Обзор 

WWE (World Wrestling 
Entertainment). 0+

22.30 Про рестлинг. Vintage 
Collection. США. 0+

02.30 Технический перерыв

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 10.00, 23.15, 01.30, 

03.35 Футбол NEWS
06.15 Интер - Катанья. Чемпио-

нат Италии
08.10 Сосьедад - Атлетико. 

Чемпионат Испании
10.15 Ворскла - Металлург З. 

Чемпионат Украины
12.00, 13.00, 19.00, 20.15 «Лига 

Чемпионов: обратный от-
счёт»

12.30 LIVE. Пресс-конференция 
М. Луческу. Лига Чемпионов 
УЕФА

13.30 Реал - Сельта. Чемпионат 
Испании

15.30 Журнал. Лига Чемпионов 
УЕФА

16.00 Депортиво - Барселона. 
Чемпионат Испании

18.00 Чемпионат Германии. 
Обзор тура. Премьера

19.30 LIVE. Пресс-конференция 
Р. Ди Матео. Лига Чемпио-
нов УЕФА

20.00 LIVE. Тренировка ФК «Чел-
си». Лига Чемпионов УЕФА

20.40 Чемпионат Италии. 
Обзор тура. Премьера

21.25 Чемпионат Англии. 
Обзор тура. Премьера

22.25 LIVE. Севилья - Мальорка. 
Чемпионат Испании

00.30 Чемпионат Испании. 
Обзор тура. Премьера

01.45 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

02.30 Чемпионат Германии. 
Обзор тура

03.50 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

04.50 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

05.50 Новости + Анонсы

СПОРТ 1
06.25 Футзал. Чемпионат 

Испании
08.20, 23.35 Англия. Обзор 

Футбольной лиги
08.55, 00.10 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

09.55, 04.50 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Химки - БК Донецк

11.50 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Эраклес 
- Аякс

13.45 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Черкасские 
Мавпы - БК Химик

15.40, 03.00 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Бернли - Блэкпул

17.35 Футбол. Россия. Премьер-
Лига. Анжи - Спартак

19.30 Екстра-футзал
20.00 Футбол. Россия. Пре-

мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор тура

20.35 Гольф. PGA. The McGladrey 
Classic. Обзор турнира

21.35 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Днипро - БК 
Днипро-Азот

01.15 Футбол. Чемпионат мира 
2014. Квалификационный 
раунд. Россия - Португалия

СПОРТ 2
06.20 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Эраклес 
- Аякс

08.15 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

08.50, 23.05 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013

10.45, 20.00, 04.30 Футбол. 
Англия. Обзор Футбольной 
лиги

11.20, 01.00 Футзал. Чемпионат 
Испании

13.15 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

14.15 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Рода - 
Твенте

16.10, 05.05 Футбол. Англия. 
Кубок Лиги. Вест Бромвич - 
Ливерпуль

18.10 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Химки - БК Донецк

20.40 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор тура

21.10 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Бернли - Блэкпул

EUROSPORT
09.30, 12.45 Футбол. Евроголы. 

Журнал. 0+
10.15 Конноспортивный 

журнал. 0+
10.30, 16.00 Теннис. Турнир 

WTA. Москва (Россия). 
Финал. 0+

11.30 Снукер. Европейский тур. 
Бельгия. Финал. 0+

13.30 Теннис. Открытый 
Чемпионат США. Финал. 
Женщины. 0+

14.30 Теннис. Турнир WTA. 
Токио (Япония). Финал. 0+

15.15 Теннис. Турнир WTA. 
Пекин (Китай). Финал. 0+

17.00, 02.00 Теннис. Чемпионат 
WTA. Стамбул (Турция). 
Групповой этап. 0+

23.00 Бокс. Бой за звание чемпи-
она мира по версии WBO. 0+

00.00 Автоспорт. Академия GT. 
Дорога в Дубаи. Журнал. 0+

00.15 Автоспорт. Чемпионат 
мира в классе Туринг. 
Журнал. 0+

00.45 Автоспорт. Мировая с. 
Рено. Барселона. Обзор. 0+

01.15 Автоспорт. Суперкубок 
Порше. Обзор сезона. 0+

01.45 Мотоспортивный 
уикенд. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 02.35 Футбол NEWS
06.10, 10.50 Чемпионат Герма-

нии. Обзор тура
07.05, 16.00 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
08.10 Тоттенхем - Челси. Чем-

пионат Англии
10.00, 15.40, 18.00 Футбол 

NEWS. LIVE
10.25, 15.00 «Лига Чемпионов: 

обратный отсчёт»
11.50 Street Style
12.00 Бавария - Челси (Финал 

20011/2012). Лига Чемпионов 
УЕФА. Премьера

17.00 Журнал. Лига Чемпионов 
УЕФА

17.30, 18.15, 21.00, 23.45 Ночь 
Лиги Чемпионов: главный 
матч

18.45 LIVE. Спартак - Бенфика. 
Лига Чемпионов УЕФА

21.30 LIVE. Лучшие моменты 
матчей. Лига Чемпионов 
УЕФА

00.40 Обзор дня. Лига Чемпио-
нов УЕФА. Премьера

02.00 Нордшелланд - Ювентус. 
Лига Чемпионов УЕФА. 
Премьера

03.55 Спартак - Бенфика. Лига 
Чемпионов УЕФА

05.50 Новости + Анонсы

СПОРТ 1
06.45 Футбол. Россия. Пре-

мьер-Лига. Анжи - Спартак
08.40, 23.40 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Обзор

09.15, 21.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Рода - 
Твенте

11.10 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. БК Донецк - Калев

13.05 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Днипро - БК 
Днипро-Азот

14.55 Англия. Обзор Футболь-
ной лиги

15.30 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

16.05, 00.15 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Химки - БК Донецк

18.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

19.05, 02.05 Футзал. Чемпионат 
Испании

21.00 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

03.55 Гольф. Обзор турнира 
Kharkov Open 2012

04.50 Футбол. Чемпионат мира 
2014. Квалификационный 
раунд. Россия - Португалия

СПОРТ 2
06.50, 00.10 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Рода - 
Твенте

08.45 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Химки - БК Донецк

10.40, 06.25 Баскетбол. Супер-
лига Украины. БК Днипро 
- БК Днипро-Азот

12.30, 02.05 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Бернли - Блэкпул

14.20 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

15.00 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор тура

15.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Эраклес 
- Аякс

17.25 Футбол. Англия. Обзор 
Футбольной лиги

18.00, 22.20 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013

19.50, 03.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. БК Донецьк - Калев 
(Эстония)

21.45, 05.45 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

EUROSPORT
09.30, 14.00, 17.00, 01.30 Теннис. 

Чемпионат WTA. Стамбул 
(Турция). Групповой этап. 0+

11.00 Автоспорт. Академия GT. 
Дорога в Дубаи. Журнал. 0+

11.15 Автоспорт. Суперкубок 
Порше. Обзор сезона. 0+

11.45 Снукер. Европейский тур. 
Бельгия. Финал. 0+

12.30 Велоспорт. Тур де Франс 
2013. Презентация марш-
рута. 0+

22.55 Бизнес класс. Журнал. 0+
23.00, 00.25 Избранное по 

средам. 0+
23.05 Новости конного спорта. 

0+
23.10 Гольф. USPGA. The 

McGladrey Classic. 0+
00.10 Гольф клуб. Новости 

гольфа. 0+
00.15 Яхт клуб. Новости парус-

ного спорта. 0+
00.20 Выбор Алексии. Журнал. 

0+
00.30 Event Discovery. Журнал. 

0+
00.35 Покер. Мировая с.
02.30 Технический перерыв

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 07.55, 00.50, 03.00 Футбол 

NEWS
06.15 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
07.00 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
08.10 Шахтер - Челси. Лига 

Чемпионов УЕФА. Премьера
10.00, 15.30, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE
10.25 Лучшие моменты матчей. 

Лига Чемпионов УЕФА
12.30 Street Style
12.35, 01.05 Спартак - Бенфика. 

Лига Чемпионов УЕФА
14.35 Нордшелланд - Ювентус. 

Лига Чемпионов УЕФА
16.40, 22.50 Шахтер - Челси. 

Лига Чемпионов УЕФА
18.40 «Один на один с Гамулой». 

А. Мелащенко. Премьера
19.10 Порту - Динамо 

(2008/2009). Лига Чемпио-
нов УЕФА. Премьера

21.10, 03.15 Обзор дня. Лига 
Чемпионов УЕФА

04.35 Чемпионат Германии. 
Обзор тура

05.35 Новости + Анонсы

СПОРТ 1
06.45 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

07.50, 17.35 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

08.25, 20.15 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

09.00 Гольф. European Tour. 
BMW Masters. Китай. Первый 
день. LIVE

13.10 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

13.45 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Химки - БК Донецк

15.40, 02.00 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Анжи - 
Спартак

18.15 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Донецк - БК 
Ферро-ЗНТУ

20.45 Гольф. European Tour. 
BMW Masters. Китай. Первый 
день

04.05 Футзал. Чемпионат 
Испании

СПОРТ 2
06.25 Футбол. Англия. nPower 

Championship. Сезон 2012-
2013. Бернли - Блэкпул

08.15 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

09.20 Футзал. Чемпионат 
Испании

11.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Рода - 
Твенте

13.10, 01.40 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

13.45, 02.40 Гольф. European 
Tour. BMW Masters. Китай. 
Первый день

18.55, 02.15 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Обзор тура

19.25 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013

21.20 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Эраклес 
- Аякс

23.15 Футбол. Англия. Обзор 
Футбольной лиги

23.50 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Химки - БК Донецк

EUROSPORT
09.30, 13.00, 17.00, 01.00 Теннис. 

Чемпионат WTA. Стамбул 
(Турция). Групповой этап. 0+

11.00 Автоспорт. Мировая с. 
Рено. Барселона. Обзор. 0+

11.30 Автоспорт. Чемпионат 
мира в классе Туринг. 
Журнал. 0+

12.00 Фигурное катание. Гран-
при Америки. Женщины. 
Произвольная программа. 
0+

23.00 Боевые искусства. 
Тотальный нокаут. 16+

00.00 Покер. Европейский тур
02.30 Технический перерыв. 

0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 07.55, 02.15 Футбол NEWS
06.15 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
07.10 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
08.10 Нордшелланд - Ювентус. 

Лига Чемпионов УЕФА
10.00, 15.40, 20.45 Футбол 

NEWS. LIVE
10.25 Спартак - Бенфика. Лига 

Чемпионов УЕФА
12.25, 16.30, 04.30 Обзор дня. 

Лига Чемпионов УЕФА
13.40 Русенборг - Байер. Лига 

Европы УЕФА
16.00 «Один на один с Гамулой». 

А. Мелащенко
17.40 Металлист - Рапид. Лига 

Европы УЕФА
19.40, 21.55, 00.00 «Путь к 

Амстердаму»
19.50 LIVE. Русенборг - Метал-

лист. Лига Европы УЕФА
22.20 LIVE. Лучшие моменты 

матчей. Лига Европы УЕФА
00.15 Рапид - Байер. Лига Евро-

пы УЕФА. Премьера
02.30 Русенборг - Металлист. 

Лига Европы УЕФА
05.50 Новости + Анонсы

СПОРТ 1
05.55, 15.00 Баскетбол. Журнал 

Суперлиги
06.30, 19.20 Футбол. Англия. 

nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Бернли - Блэкпул

08.25, 18.10, 04.20 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

09.00 Гольф. European Tour. 
BMW Masters. Китай. Второй 
день. LIVE

13.10 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Донецк - БК 
Ферро-ЗНТУ

15.40 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

16.15, 04.50 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Эраклес 
- Аякс

18.45 Англия. Обзор Футболь-
ной лиги

21.15 Гольф. European Tour. 
BMW Masters. Китай. Второй 
день

02.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Рода - 
Твенте

СПОРТ 2
07.10, 19.00, 00.00 Баскетбол. 

Журнал Суперлиги
07.45, 00.35 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013

09.35 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Эраклес 
- Аякс

11.30, 19.30, 02.25 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

12.05 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Химки - БК Донецк

14.00, 03.05 Гольф. European 
Tour. BMW Masters. Китай. 
Второй день

20.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Рода - 
Твенте

22.05 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Донецк - БК 
Ферро-ЗНТУ

EUROSPORT
09.30, 13.00, 17.00, 01.45 Теннис. 

Чемпионат WTA. Стамбул 
(Турция). Групповой этап. 0+

11.00 Снукер. Европейский тур. 
Бельгия. Финал. 0+

12.00 Фигурное катание. Гран-
при Америки. Мужчины и 
пары. Произвольная про-
грамма. 0+

23.00 Боулинг. PBA. 0+
00.00, 00.30 Сильнейшие 

люди планеты. Джайнтс. 
Англия. 0+

01.00 Автоспорт. Академия GT. 
Дорога в Дубаи. Журнал. 0+

01.15 Автоспорт. Суперкубок 
Порше. Обзор сезона. 0+

02.30 Технический перерыв

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 00.55, 03.40 Футбол 

NEWS
06.15, 12.40 Русенборг - Метал-

лист. Лига Европы УЕФА
08.10 Рапид - Байер. Лига 

Европы УЕФА
10.00, 15.40, 22.15 Футбол 

NEWS. LIVE
10.25 Лучшие моменты матчей. 

Лига Европы УЕФА
12.30 Street Style
14.40 Обзор матчей. Лига Евро-

пы УЕФА. Премьера
16.00, 17.20, 18.25, 20.55 Футбол 

LIVE
16.25 LIVE. Оболонь - Авангард. 

Чемпионат Украины. Первая 
Лига

18.55 LIVE. Металлург З - Черно-
морец. Чемпионат Украины

21.25 LIVE. Аугсбург - Гамбург. 
Чемпионат Германии

23.25 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру. Пре-
мьера

23.55 Чемпионат Италии. Пре-
дисловие к туру. Премьера

00.25 Futbol Mundial. Премьера
01.10 Чемпионат Англии. Пре-

дисловие к туру. Премьера
01.40 Металлург З - Черномо-

рец. Чемпионат Украины
03.55 Оболонь - Авангард. 

Чемпионат Украины. Первая 
Лига

05.50 Новости + Анонсы

СПОРТ 1
06.45, 19.00, 03.40 Баскетбол. 

Журнал Суперлиги
07.25, 16.20, 04.10 Гольф. 

European Tour Weekly. Обзор
08.00 Гольф. European Tour. 

BMW Masters. Китай. Третий 
день. LIVE

12.05 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Химки - БК Донецк

13.55 Футзал. Чемпионат Ис-
пании. LIVE

15.55 Екстра-футзал
16.55 Футбол. Англия. nPower 

Championship. Сезон 2012-
2013. Блэкпул - Брайтон. LIVE

19.40 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Одесса - БК 
Химик

21.40 Гольф. European Tour. 
BMW Masters. Китай. Третий 
день

02.50 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Бернли - Блэкпул

04.35 Первый украинский 
гольф опыт

05.05 Футзал. Чемпионат 
Испании

СПОРТ 2
07.20 Футбол. Россия. Пре-

мьер-Лига. Сезон 2012-2013
09.15 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. Азовмаш - Туров 
(Польша)

11.10 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Бернли - Блэкпул

13.05, 03.10 Гольф. European 
Tour. BMW Masters. Китай. 
Третий день

18.20, 01.15 Футзал. Чемпионат 
Испании

20.15 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Блэкпул - Брайтон

22.10 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

22.40 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

23.20 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Одесса - БК 
Химик

03.10 Гольф. Обзор турнира 
Kharkov Open 2012

EUROSPORT
09.30, 11.15 Теннис. Чемпионат 

WTA. Стамбул (Турция). 
Групповой этап. 0+

10.15, 13.00 Зимние виды. Ски 
Пасс. Журнал. 0+

10.30, 13.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зольден (Австрия). 
Слалом-гигант. Женщины. 
Заезд 1. 0+

13.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зольден (Австрия). 
Слалом-гигант. Женщины. 
Заезд 2. 0+

14.45, 02.00 Теннис. Чемпионат 
WTA. Стамбул (Турция). 1/2 
финала. 0+

19.00 Фигурное катание. 
Гран-при Канады. Парное 
катание. Короткая про-
грамма. 0+

20.00 Фигурное катание. 
Гран-при Канады. Парное 
катание. Произвольная про-
грамма. 0+

21.30 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Женщины. Про-
извольная программа. 0+

23.00 Фигурное катание. 
Гран-при Канады. Танцы. 
Короткая программа. 0+

23.45 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Танцы. Произ-
вольная программа. 0+

01.00 Боевые искусства. Бой-
цовский клуб. 16+

03.00 Технический перерыв. 
0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 01.00, 03.10 Футбол 

NEWS
06.15, 12.30 Чемпионат Испа-

нии. Предисловие к туру
06.45 Чемпионат Италии. Пре-

дисловие к туру
07.15 Чемпионат Англии. Пре-

дисловие к туру
07.45 Самые смешные футболь-

ные моменты
08.10 Русенборг - Металлист. 

Лига Европы УЕФА
10.00, 13.30, 16.10, 18.40, 19.45, 

21.45 Футбол NEWS. LIVE
10.25 Шахтер - Челси. Лига 

Чемпионов УЕФА
12.20 Street Style
13.00, 13.40, 15.55, 16.15, 18.25, 

18.45, 20.55 Футбол LIVE
13.55 LIVE. Говерла - Кривбасс. 

Чемпионат Украины
16.25 LIVE. Таврия - Шахтер. 

Чемпионат Украины
18.55 LIVE. Металлург Д - Ворск-

ла. Чемпионат Украины
21.20, 22.55 LIVE. Чемпионат 

Испании
01.15 Таврия - Шахтер. Чемпио-

нат Украины
03.25 Говерла - Кривбасс. 

Чемпионат Украины
05.20 Новости + Анонсы

СПОРТ 1
07.00 Гольф. European Tour. 

BMW Masters. Китай. Четвер-
тый день. LIVE

11.10, 18.55 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

12.00 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Блэкпул - Брайтон

13.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Азовмаш - БК Донецк. 
LIVE

16.00, 19.30 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига

18.00 Гольф. Обзор турнира 
Kharkov Open 2012

21.35 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Валвейк 
- Твенте

23.35 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Киев - БК 
Днипро-Азот

01.30 Футзал. Чемпионат 
Испании

03.25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Азовмаш - БК Донецк

05.20 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

СПОРТ 2
07.40 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. Химки - БК Донецк
09.30, 00.50 Футбол. Англия. 

nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Блэкпул - Брайтон

11.30 Футзал. Чемпионат 
Испании

13.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Фейенорд 
- Аякс LIVE

15.25 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

16.05, 02.40 Гольф. European 
Tour. BMW Masters. Китай. 
Четвертый день

21.10 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Азовмаш - БК Донецк

23.05 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013

EUROSPORT
09.30 Зимние виды. Ски Пасс. 

Журнал. 0+
09.45 Горные лыжи. Кубок 

мира. Зольден (Австрия). 
Слалом-гигант. Женщины. 
Заезд 2. 0+

10.30, 13.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зольден (Австрия). 
Слалом-гигант. Мужчины. 
Заезд 1. 0+

11.30, 14.30, 20.45, 01.30 Снукер. 
Internationa Championship. 
Китай. День 1. 0+

13.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зольден (Австрия). 
Слалом-гигант. Мужчины. 
Заезд 2. 0+

16.30 Теннис. Чемпионат 
WTA. Стамбул (Турция). 1/2 
финала. 0+

17.00, 00.00 Теннис. Чемпионат 
WTA. Стамбул (Турция). 
Финал. 0+

19.00 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Мужчины. Про-
извольная программа. 0+

19.30 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Гала-концерт. 
0+

22.15 Бокс. Международный 
турнир. 0+

23.45 Конноспортивный 
журнал. 0+

02.30 Технический перерыв

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 20.30, 21.35, 00.30, 

02.45 Футбол NEWS
06.15 Говерла - Кривбасс. 

Чемпионат Украины
08.10 Чемпионат Испании
10.00, 12.40, 15.25 Футбол 

NEWS. LIVE
10.25 Журнал. Лига Чемпионов 

УЕФА. Премьера
10.50, 12.30 Предисловие к 

Челси - МЮ. Чемпионат 
Англии

11.00 Док.сериал « Выдающи-
еся футбольные тренеры 
мира «. О. Хитцфельд . 
Премьера

11.30, 14.55 «Один на один с 
Гамулой». А. Мелащенко

12.00, 04.55 Futbol Mundial
12.55, 20.45, 22.45 LIVE. Чемпио-

нат Испании
15.40, 16.50, 17.50 Футбол LIVE
15.55 LIVE. Ильичевец - Динамо. 

Чемпионат Украины
18.10 LIVE. Челси - МЮ. Чемпио-

нат Англии
20.05 Док.сериал « Выдающи-

еся футбольные тренеры 
мира «. О. Хитцфельд

00.45 Ильичевец - Динамо. 
Чемпионат Украины

03.00 Челси - МЮ. Чемпионат 
Англии

05.25 Новости + Анонсы
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Реклама

Вітання!

g Кроссворд

По горизонтали: 1. Престиж. 4. Ботинок. 7. Принцесса. 10. Триумф. 13. Кернер. 14. Ау-
дитор. 15. Азия. 16. Зола. 17. Пантеон. 18. Глаз. 19. Лото. 21. Скрипка. 23. Галета. 24. Ар-
тист. 27. Ротапринт. 28. Нормаль. 29. Шнауцер. 
По вертикали: 1. Попытка. 2. Тюрьма. 3. Жанр. 4. Боец. 5. Тостер. 6. Кочерга. 8. Дири-
жабль. 9. Антология. 11. Фуфайка. 12. Аистник. 13. Колонка. 18. Гегемон. 20. Октаэдр. 
21. Строфа. 22. Аренда. 25. Лань. 26. Грош.

По вертикали:
1.  Действие, поступок с целью осуществить 
что–нибудь. 2.  Учреждение, предназначен-
ное для отбывания наказания в виде ли-
шения свободы. 3.  Живопись на бытовые 
сюжеты. 4.  Рабочий на скотобойне. 5.  Элек-
трический бытовой прибор. 6.  Приспосо-
бление для перемешивания топлива в печи 
– толстый железный прут с прямо загну-
тым концом. 8.  Воздухоплавательный аппа-
рат. 9.  Сборник избранных произведений. 
11.  Ватник. 12.  Лекарственное растение. 
13. Столбец. 18.  Государство, класс, занима-
ющее первенствующее положение в руко-
водстве над другим государством, над дру-
гим классом. 20.  Восьмигранник. 21.  Часть 
стихотворного текста, объединяющая рит-
мически и по содержанию несколько строк. 
22.  Передача собственности во времен-
ное пользование на договорных условиях. 
25. Копытное семейства оленевых. 26. Мел-
кая разменная монета в Австрии.

Требуется
менеджер-
консультант
Обучение. Доход 2800 грн.

Тел. 067-345-2671.

По горизонтали:
1.  Влияние, уважение. 4.  Обувь, 
закрывающая ногу по щиколот-
ку. 7.  Дочь короля. 10.  В Древнем 
Риме — торжественная встреча 
полководца, возвращающегося с 
победой. 13.  Слесарный инстру-
мент. 14. Доверенное должностное 
лицо. 15.  Часть света. 16.  Ценное 
калийное удобрение, понижающее 
кислотность почвы. 17.  Усыпаль-
ница выдающихся людей. 18.  Ор-
ган зрения. 19.  Настольная игра. 
21.  Струнный музыкальный ин-
струмент. 23. Сухое печенье из пре-
сного теста. 24.  Человек, который 
обладает высоким мастерством в 
какой–нибудь области. 27.  Способ 
печатания малотиражных изданий. 
28.  Деталь установленного заво-
дом образца. 29. Порода собак. 

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

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

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

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

Не откладывайте на завтра!

Звоните и заказывайте 
прямо сейчас по  
телефону горячей линии  
(044) 3618825,  
(050) 7180516, 
(096) 6053052.

Пенсионерам
скидка 10%

АНОНиМНОСТь и КОНФиДеНЦиАЛьНОСТь ГАРАНТиРОВАНы.
«СИЛАТОН ПРОСТ» – ОТВЕТ СИЛьНОГО МУЖЧИНы.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ. Закл. ГСЭЭ № 05.03.0204/ 12307 от 6.03.2009 г.

гражданские, хозяйственные, админи ст ратив ные, 
трудовые споры; ПРА ВОВАЯ ПОМОЩЬ ПО УГОЛОВНЫМ 

ДЕЛАМ; признание права собственности на жилье; 
реконструкция; БТИ; наследование; раздел имущества 

супругов, в том числе и долговых обязательств; опре
деление порядка общения с детьми; установления 
места проживания детей; развод; алименты и т.д.Ул
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Все Виды юридических услуг:Все Виды юридических услуг:

Изготовим и установим 

металлические 
двери, решетки, оградки, 

заборы, гаражные ворота.
Тел. 4012436, 927943, 0676645943.

Требуется

з а м е с т и т е л ь  
руководителя
тел. 097-3959480

З/п  
3500 – 4200 грн.

реклама «ЧГ» •  067-7437902 •reklama@rminer.dp.ua • реклама «ЧГ» • 067-7437902 •   

КП ДОР «Криворізьке БТІ» згідно з рішенням Криворізької міської 
ради від 23.07.2008 р. за № 2639 (XXVIII cесії V скликання) 

«Про затвердження Порядків виявлення, взяття на облік, збереження, 
використання безхазяйного та відумерлого нерухомого майна у м. Кривому Розі» 

ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК 
як безхазяйний об’єкт одноповерхову нежитлову будівлю літ. 

«А-1», загальною площею 29,7 кв.м, розташовану за адресою:  
м. Кривий Ріг, вул. Житомирська, 2г.

Власників та балансоутримувачів даної будівлі просимо повідомити протягом одного року з дня взяття 
на облік безхазяйної нерухомої речі КП ДОР «Криворізьке БТІ» про свої права на вищевказану споруду.

Прекрасную женщину, мудрого педагога,  
справедливого директора  

КЗШ № 108, 1971-1985 учебного года,
Подлубную Анну Васильевну

поздравляем с 85-летием!
Лет до 100 расти Вам – без старости. Крепкого 
здоровья желают Вам ваши ученики и коллеги.
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Читайте нас на сайті:  
www.girnyk.com.ua

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

Міськдовідка

Актуальні вакансії від підприємств та підприємців
Станом на 12.10.2012 р.

Криворізький міський центр зайнятості.

Лікар 
Зар. пл. 1 711,00 грн. 
«Криворізький державний цирк» 

(0564) 92-87-73
Головний механік 

Зар. пл. 4 500,00 грн. 
Машиніст конвеєра 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
Механік дільниці 

Зар. пл. 4 300,00 грн. 
ПАТ Центральний гірничо-збага-

чувальний комбінат (056) 406-83-13
Модельник дерев'яних моделей 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
Слюсар з механоскладальних 
робіт, токар-розточувальник 

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
Слюсар із складання металевих 
конструкцій 

Зар. пл. 1 800,00 грн. 
ВАТ «КриворіжНДПІрудмаш» до-

слідний завод (0564) 27-14-93
Інженер з охорони праці 

Зар. пл. 1 400,00 грн. 
ДВНЗ «КБК» (056)462-82-28

Покрівельник рулонних 
покрівель та покрівель  
зі штучних матеріалів 

Зар. пл. 1 969,00 грн. 
Слюсар-сантехнік 

Зар. пл. 1 200,00 грн. 
Тракторист 

Зар. пл. 2 231,00 грн. 
ДКП ЖЕО №31 (0564) 50-30-71

Практичний психолог 
Зар. пл. 2 275,00 грн. 
ДКП КЗ Дитячий будинок № 2 

(0564) 95-63-86
Лікар-педіатр 

Зар. пл. 2 700,00 грн. 
ДКП ОКЗО Криворізька СЗОШ шко-

ла-інтернат для глухих дітей (0564) 
66-12-40
Соціальний робітник 

Зар. пл. 1 371,00 грн. 
ДКП ТЦСО У Жовтневому районі 

(0564)95-18-71
Репетитор з вокалу 

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
ДОЧП «Овація» ПАТ «Центральний 

ГЗК» (0564) 22-01-84, (056) 406-68-
01, (0564) 38-49-09
Механізатор (докер-механіза-
тор) комплексної бригади на на-
вантажувально-розвантажу-
вальних роботах, робітник на 
низькокваліфікованих ручних 
роботах у сільському господар-
стві, тваринник 

Зар. пл. 1 200,00 грн. 
ДП «СТЕПОВЕ» (056) 401-72-64

Пресувальник електродної 
продукції 

Зар. пл. 2 480,00 грн. 
ДП ВСП Криворізький регіональ-

ний відділ матеріально-технічного 
постачання ДП Придніпровська за-
лізниця (056) 408-31-02
Оператор пральних машин 

Зар. пл. 1 387,31 грн.
ЗАКЛ Комунальний заклад центр 

соціально-психологічної реабілітації 
дітей (0564) 64-43-35
Лікар-інфекціоніст 

Зар. пл. 1 987,00 грн. 
Лікар-педіатр 

Зар. пл. 1 624,00 грн. 
Лікар-хірург 

Зар. пл. 2 132,00 грн. 
КЗ Криворізька міська дитяча лі-

карня №2 (0564)71-66-34
Електромеханік 

Зар. пл. 1 127,00 грн. 
Сестра медична операційна 

Зар. пл. 1 243,00 грн. 
КЗ Міська клінічна лікарня №2 

ДОР (0564)65-21-53
Вихователь 

Зар. пл. 1 200,00 грн. 
КЗ Притулок для дітей «Пролісок» 

(056) 408-43-59
Сестра медична 

Зар. пл. 1 170,00 грн. 
КЗ Стоматологічна поліклініка № 7 

(0564)72-35-30
Водій автотранспортних засобів 

Зар. пл. 1 720,00 грн. 
КЗ «МСШМД» (056) 26-06-17

Сестра медична 
Зар. пл. 1 193,00 грн. 
Комунальна установа «Центр пер-

винної медико-санітарної допомо-
ги №2» Криворізької міської ради 
(0564) 51-33-53
Сестра медична з дієтичного 
харчування 

Зар. пл. 1 243,00 грн. 
Сестра медична з лікувальної 
фізкультури 

Зар. пл. 1 170,00 грн. 
Комунальний заклад «Криворізь-

кий дитячий санаторій Дніпропетров-
ської обласної ради» (0564) 27-04-13
Водій автотранспортних засобів 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
Машиніст екскаватора 

Зар. пл. 3 000,00 грн. 
Концерн Стальпромбуд (056) 401-

29-40
Електромонтер з обслуговуван-
ня електроустановок 

Зар. пл. 1 900,00 грн. 
Майстер дільниці 

Зар. пл. 3 163,00 грн. 
КП ЖЕО №20 (0564) 26-15-89

Електрогазозварник 
Зар. пл. 2 140,00 грн. 

Електромонтер з ремонту 
та обслуговування 
електроустаткування 

Зар. пл. 1 982,00 грн. 
КП ЖЕО №35 (056) 404-55-86

Електрогазозварник 
Зар. пл. 2 409,00 грн. 
КП ЖЕО №45 (056)407-26-30

Двірник 
Зар. пл. 1 586,00 грн. 

Електрогазозварник 
Зар. пл. 2 507,00 грн. 
КП ЖЕО №8 (056) 409-25-89

Охоронник 
Зар. пл. 2 000,00 грн. 
КП Криворізька муніципальна 

гвардія (0564) 64-75-45
Електромонтер з експлуатації 
розподільних мереж 

Зар. пл. 2 117,00 грн. 
КП Криворізьке міськсвітло (0564) 

26-15-30
Водій автотранспортних засобів 

Зар. пл. 2 900,00 грн. 
Монтажник санітарно-
технічного устаткування 

Зар. пл. 2 600,00 грн. 
КП Міський тролейбус (056) 409-

45-61
Соціальний робітник 

Зар. пл. 1 600,00 грн. 
КУ ТЦ СО у Дзержинському районі 

(0564) 74-34-13
Сестра медична 

Зар. пл. 1 197,00 грн. 
КУ Центр первинної медико-сані-

тарної допомоги № 4 КМР (0564) 410-
03-26
Лікар-педіатр 

Зар. пл. 1 460,00 грн. 
КУ Центр соціальної реабіліта-

ції дітей-інвалідів у м. Кривому Розі 
(0564) 64-63-10
Двірник 

Зар. пл. 1 267,00 грн. 
Слюсар-сантехнік 

Зар. пл. 1 326,00 грн. 
Міський комунальний дитячий 

будинок №3

Головний бухгалтер 
Зар. пл. 2 420,00 грн. 
Міський комунальний заклад куль-

тури «Народний дім» (0564) 26-08-23
Лікар-трансфузіолог 

Зар. пл. 1 580,00 грн. 
Обласний комунальний заклад 

«Криворізька станція переливання 
крові» (056) 407-10-48
Викладач (методи навчання) 

Зар. пл. 1 424,00 грн. 
ОКЗ «Криворізьке училище підви-

щення кваліфікації та перепідготов-
ки» (0564) 90-63-42
Водій автотранспортних засобів 

Зар. пл. 2 695,00 грн. 
Водій навантажувача 

Зар. пл. 1 824,00 грн. 
Електромонтер з ремонту та об-
слуговування електроустатку-
вання, слюсар-електрик з ре-
монту електроустаткування 

Зар. пл. 2 185,00 грн. 
Машиніст котельної установки 

Зар. пл. 1 204,00 грн. 
Штукатур 

Зар. пл. 1 890,00 грн. 
ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» 

(056) 404-98-21
Вантажник 

Зар. пл. 2 037,00 грн. 
Вибуховик 

Зар. пл. 3 000,00 грн. 
Водій автотранспортних засобів 

Зар. пл. 1 737,00 грн. 
Електрослюсар (слюсар) черго-
вий та з ремонту устаткування 

Зар. пл. 1 970,00 грн. 
Електрослюсар (слюсар) черго-
вий та з ремонту устаткування 

Зар. пл. 2 400,00 грн. 
Енергетик 

Зар. пл. 2 955,00 грн. 
Заступник начальника відділу 

Зар. пл. 4 000,00 грн. 
Заточувальник 

Зар. пл. 1 705,00 грн. 
Машиніст навантажувальної 
машини 

Зар. пл. 2 226,00 грн. 
Машиніст підземних установок 

Зар. пл. 2 266,00 грн. 
Начальник зміни 
(промисловість) 

Зар. пл. 2 660,00 грн. 
Оглядач вагонів, різальник 
металу на ножицях і пресах, 
слюсар-сантехнік  

Зар. пл. 1 579,00 грн. 
Перекидальник 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
Постачальник кріпильних мате-
ріалів у шахту 

Зар. пл. 2 260,00 грн. 
Стовбуровий (підземний) 

Зар. пл. 1 300,00 грн. 
Стовбуровий (поверхневий) 

Зар. пл. 1 436,00 грн. 
Технік-програміст 

Зар. пл. 1 675,00 грн. 
Тракторист 

Зар. пл. 1 777,00 грн. 
Черговий по залізничній станції 

Зар. пл. 2 420,00 грн. 
ПАТ «Євраз Суха Балка» (056) 404-

70-39, (056) 404-33-13
Водій автотранспортних засобів, 
інженер-конструктор (механіка) 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ПАТ «Криворіжхліб» (056) 404-36-75

Вантажник, оператор верстатів 
з програмним керуванням 

Зар. пл. 1 500,00 грн. 
Газорізальник, фрезерувальник 

Зар. пл. 2 100,00 грн. 
Електрогазозварник 

Зар. пл. 1 750,00 грн. 
Електрохімоброблювач, слюсар-
інструментальник

Зар. пл. 1 800,00 грн. 
Заточувальник, начальник 

(завідувач) виробничої 
лабораторії, токар-
револьверник, шліфувальник 

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
Коваль на молотах і пресах 

Зар. пл. 2 400,00 грн. 
Начальник дільниці 

Зар. пл. 2 700,00 грн. 
Обрубувач, полірувальник лопа-
ток, токар-розточувальник 

Зар. пл. 2 200,00 грн. 
Слюсар з механоскладальних 
робіт 

Зар. пл. 2 300,00 грн.  
Токар 

Зар. пл. 1 900,00 грн.  
ПАТ КрТЗ «КОНСТАР» (056) 404-06-

22, (056) 409-32-29
Інженер 

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
Інженер 

Зар. пл. 4 000,00 грн. 
Фахівець 

Зар. пл. 3 500,00 грн. 
ПАТ «ХайдельбергЦемент Украї-

на» (056) 404-45-25, (056) 404-44-70
Арматурник (будівель-
ні, монтажні й ремонтно-бу-
дівельні роботи), бетоняр, 
електрогазозварник, облицю-
вальник-плиточник, монтажник 
з монтажу сталевих та залізобе-
тонних конструкцій, піскостру-
минник, штукатур

Зар. пл. 1 800,00 грн. 
Виконавець робіт 

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
Електрослюсар будівельний 

Зар. пл. 1 700,00 грн. 
ПАТ «Криворіжжитлобуд» (056) 

409-49-70
Інструктор з навчання 
практичної їзди 

Зар. пл. 1 600,00 грн. 
ПО ППТНЗ Автошкола (0564) 51-

06-14
Вантажник 

Зар. пл. 1 200,00 грн. 
ПП «КЛІНІНГ-ЦЕНТР» (067) 638-34-64

Водій автотранспортних засобів 
Зар. пл. 1 700,00 грн. 

Машиніст бульдозера 
(будівельні роботи), машиніст 
екскаватора 

Зар. пл. 1 800,00 грн. 
ПП «Мехбудтранс» (0564) 92-94-50

Машиніст автовишки  
та автогідропідіймача 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ПП «ТЕХНОПАРК КР» (067) 914-65-50

Охоронник 
Зар. пл. 1 500,00 грн. 
ПП «Бастіон-К» (056) 404-96-90

Газозварник, газорізальник, 
комплектувальник меблів, ма-
шиніст екскаватора, машиніст 
крана автомобільного, монтаж-
ник будівельний, монтажник-
складальник металопластико-
вих конструкцій, покрівельник 
будівельний 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ПП «Будівник Кривбасу» (056)401-

45-22
Провізор, фармацевт 

Зар. пл. 1 700,00 грн. 
ПП «Гален» (056) 440-18-23, (056) 

404-40-57
Підсобний робітник 

Зар. пл. 1 300,00 грн. 
Столяр 

Зар. пл. 1 400,00 грн. 
ПП «Інтер'єр» (056) 404-99-45

Інженер-конструктор 
Зар. пл. 2 800,00 грн. 

Машиніст навантажувальної 
машини 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ПП «Паккас» (0564)66-34-32

Складальник верху взуття 
Зар. пл. 1 500,00 грн. 
ПП «Промтрейд» (056) 401-01-80

Перукар (перукар-модельєр) 
Зар. пл. 1 200,00 грн. 
ПП «Самей» (0564) 64-78-42

Технік-технолог з виробництва 
борошняних, кондитерських ви-
робів та харчоконцентратів 

Зар. пл. 1 140,00 грн. 
ПП «Сів» (096) 932-11-00

Ізолювальник (ізоляційні робо-
ти), обмотувальник елементів 
електричних машин 

Зар. пл. 2 300,00 грн. 
ПП «Спецконтакт» (0564) 50-22-60

Апаратник пастеризації 
(молочне виробництво) 

Зар. пл. 2 480,00 грн. 
Водій автотранспортних засобів 

Зар. пл. 1 900,00 грн. 
Майстер виробництва 

Зар. пл. 3 905,00 грн. 
Менеджер (управитель) із збуту 

Зар. пл. 6 710,00 грн. 
Начальник відділу збуту 
(маркетингу) 

Зар. пл. 5 600,00 грн. 
Тракторист 

Зар. пл. 2 080,00 грн. 
ПРАТ «КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКМО-

ЛОКОЗАВОД № 1» (0564) 27-18-35
Токар 

Зар. пл. 2 200,00 грн. 
СП ПАТ ММК ім. Ілліча ГЗК Укрме-

ханобр (056) 404-80-53
Електромонтер з ремонту 
та обслуговування 
електроустаткування 

Зар. пл. 1 600,00 грн. 
Моторист бетонозмішувальних 
установок 

Зар. пл. 1 400,00 грн. 
ТОВ «Будконструкція» (056) 401-

46-38
Опоряджувальник будівельний,  
штукатур 

Зар. пл. 1 700,00 грн. 
ТОВ «Будплюс» (056) 404-20-81

Токар, фрезерувальник 
Зар. пл. 3 000,00 грн. 
ТОВ «ГПЗ» (0564)92-04-41

Електрозварник на автоматич-
них та напівавтоматичних ма-
шинах, слюсар із складання ме-
талевих конструкцій

Зар. пл. 1 800,00 грн. 
Інженер-конструктор 

Зар. пл. 3 000,00 грн. 
ТОВ «МК-МОНТАЖ» (056) 404-85-62

Інженер-проектувальник 
(цивільне будівництво) 

Зар. пл. 1 600,00 грн. 
ТОВ «ПРОМЕТЕЙ» (0564) 92-55-51

Електромеханік з ліфтів 
Зар. пл. 1 422,00 грн. 
ТОВ «ПРОМЛІФТ» (0564)92-08-24

Вантажник 
Зар. пл. 1 500,00 грн. 
ТОВ «А-Полло» (0564)95-81-92

Бляхар 
Зар. пл. 1 600,00 грн. 

Зварник 
Зар. пл. 1 726,00 грн. 
ТОВ «Версія-Люкс» (056) 493-32-08

Лікар-стоматолог, лікар-стома-
толог-терапевт 

Зар. пл. 1 600,00 грн. 
ТОВ «Діадема» (0564) 92-04-01

Електрогазозварник 
Зар. пл. 1 142,00 грн.  
ТОВ «Дніпропромсінтез» (056) 

404-44-74
Керуючий рестораном (кафе, 
їдальнею і т. ін.) 

Зар. пл. 1 850,00 грн. 
Покоївка 

Зар. пл. 1 445,00 грн. 

Портьє 
Зар. пл. 1 390,00 грн. 
ТОВ «Дружба Люкс» (056) 409-82-10

Випробувач балонів 
Зар. пл. 2 000,00 грн. 
ТОВ ІВФ Ремтехгаз (056)404-15-80

Охоронник 
Зар. пл. 1 500,00 грн. 
ТОВ «ІНТЕРЛОК-КРИВИЙ РІГ» (056) 

410-44-56, (056) 409-70-57
Монтажник 

Зар. пл. 2 800,00 грн. 
ТОВ «КОМФОРТ-КРИВБАС» (056) 

409-25-25
Електромонтер з ремонту та об-
слуговування електроустатку-
вання, машиніст крана авто-
мобільного, слюсар-електрик з 
ремонту електроустаткування

Зар. пл. 3 500,00 грн. 
Слюсар з паливної апаратури 

Зар. пл. 3 000,00 грн. 
ТОВ «Кривбас-Белаз-Сервіс СП» 

(056) 406-45-29
Касир торговельного залу 

Зар. пл. 1 200,00 грн. 
ТОВ «Криворіжторгхліб» (056) 

401-15-94
Підсобний робітник 

Зар. пл. 1 700,00 грн. 
ТОВ «МЕТАЛОЦЕНТР СМАРТ» (056) 

409-21-00
Начальник відділу автомати-
зованої системи керування ви-
робництвом (аскв), програміст 
(база даних), технік з автомати-
зації виробничих процесів 

Зар. пл. 3 000,00 грн. 
ТОВ «Науково-технічний центр 

«Нігрі» (0564) 92-94-64
Машиніст крана (кранівник) 

Зар. пл. 3 500,00 грн. 
ТОВ «НВП Гонта-технологія» (0564) 

92-98-04
Менеджер (управитель)  
з адміністративної діяльності 

Зар. пл. 2 600,00 грн. 
ТОВ «НВП-Рудпромавтоматика» 

(056) 409-63-43
В'язальник 

Зар. пл. 1 150,00 грн. 
ТОВ «Сервіс-Упаковка» (056) 404-

89-34
Електрослюсар (слюсар) черго-
вий та з ремонту устаткування, 
інженер-технолог, майстер діль-
ниці, обрубувач, плавильник 
металу та сплавів 

Зар. пл. 3 000,00 грн. 
ТОВ «Спецсплав» (056) 409-12-17

Водій автотранспортних засобів 
Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ТОВ «Хайдельбергбетон Україна» 

(056) 404-45-25
Газорізальник, 
електрогазозварник 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ТОВ «Чорметавтоматика» (056) 

493-34-77
Оброблювач поверхневих де-
фектів металу (сталеплавильне 
та прокатне виробництва) 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ТОВ «АГРОМЕТ» (0564) 71-40-70

Електрогазозварник 
Зар. пл. 2 000,00 грн. 

Токар 
Зар. пл. 2 200,00 грн. 
ТОВ «НБС ТЕХНОЛОГІЯ» (0564) 23-

70-05
Електрозварник ручного 
зварювання 

Зар. пл. 1 875,00 грн. 
Машиніст (кочегар) котельної 

Зар. пл. 1 500,00 грн. 
ФІЛ Вагонне депо Мудрьона ДП 

Придніпровська залізниця (056)493-
08-01

g Офіційно      
ГРАФІК виїзних прийомів громадян керівництвом Криворізького МУ в районних відділах на 4 квартал 2012 року
№ п/п Посада, П.І.Б. Районні відділи КМУ

Ц-Міський Саксаганський Дзержинський Жовтневий Довгинцівський Інгулецький Тернівський
1 Начальник КМУ полковник міліції Шматов С. В. 12.12 ср 17.10 ср 14.11 ср
2 Перший заступник начальника КМУ полковник міліції  Портнов М. В. 08.11 чт 05.12 ср
3 Заступник начальника КМУ полковник міліції Залужний В. Г. 25.10 чт 25.12 вт 22.11 чт
4 Заступник начальника КМУ полковник міліції Коваленко О.М. 24.10 ср 14.11 ср 26.12 ср
5 Заступник начальника КМУ полковник міліції Хроленко І.Г. 04.12 вт 13.11 вт
6 Начальник СВ КМУ підполковник міліції Панчук В. І. 13.12 чт 15.11 чт

Особистий прийом громадян в районних відділах здійснюється з 11.00 до 13.00. Криворізьке міське управління міліції.
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Архіваріус

 Здесь лежит криворожанин Владимир Кучма.

Добірку підготував Володимир БУХТІЯРОВ, тел.: 097-280-18-76. 

g Письма павшего солдата
g В гостях  
       у пошуковцівПарень из Карнаватки

Было от чего побледнеть. Немецкий 
офицер выволок их во двор и уже гото-
вился выхватить из кобуры свой «валь-
тер». Еще миг-другой и небосвод потем-
неет для них навечно. Фашист минут 
пять тому назад завел свой автомобиль 
и готовился уже покинуть двор по ул. 
Шевченко, что на старинной Карнаватке. 
Техника дрожала, урчала, выбрасывала 
под маленькими окнами черную копоть. 
Кто-то из нежелательных постояльцев 
стал решительно махать руками и по-
казывать в сторону правого переднего 
колеса. 

Тот в форме вермахта, 
кто сидел за рулем, по-
кинул кабину и нагнул-
ся. Машина дала чуть 
заметный правый крен. 
Понятно: шина проби-
та. Из нее торчал ржа-
вый гвоздь. Гитлеровец 
бросился к дверям и 
всю злобу выместил на 
хозяйкиных ребятиш-
ках. И старшему Володе 
досталось, и младше-
му Сергею гитлеровец 
успел навесить тумаков. 
Во дворе братья остались 
на волосок от смерти. 

Немецкий капитан 
готов был выхватить 
пистолет, когда ему на 
руку бросилась мать. 
Она упала на колени и 
просила не трогать сы-
новей. Подействовало. 
Немец оттолкнул жен-
щину и быстро скрылся 
за калиткой. Так избежа-
ли смерти братья Вла-
димир и Сергей Кучмы.    
Дух перевели. Уже после 
освобождения Сергей 
признал, что это он под-
ложил гвоздь под колеса 
немецкого автомобиля. 
Старшему в доме уже 
не сиделось. Хотелось  
узнать, как там, в ос-
вобожденном городе. 
Владимир пошел к со-
седским мальчишкам. 
Соберет ватагу, и все по-
бегут в центр. Вернулся 
быстро и своим решени-
ем ошеломил близких: 
идет на фронт. Оказыва-
ется, у соседей работали 
представители полевого 
военкомата. Криворо-
жанин даже повестку не 
стал брать, а бросился 
домой, чтобы собраться 
и уйти на фронт. 

Несколько слов о нем 
самом. Кучма Владимир 
Никифорович – корен-
ной карнаватец. Родился 

в 1924 году. Учился в СШ 
№ 28. Там успел окон-
чить шесть классов. Сей-
час в его родной школе в 
главном вестибюле уста-
новлена мемориальная 
доска памяти учителей и 
учеников этого учебного 
заведения, которые пали 
в годы Великой Отече-
ственной войны. В офи-
циальных документах 
указана точная дата при-
зыва Владимира Кучмы 
в ряды РККА. Это про-
изошло 26 февраля 1944 
года, т.е. через четыре 

дня после освобождения 
Кривого Рога. 

Свое единственное 
письмо он написал с 
фронта 3 апреля 1944 
года. Тогда только нача-
лись бои в Молдавии. К 
этому времени парень 
из Кривого Рога уже де-
сятые сутки находился 
на передовой.

«Письмо пущено 3 
апреля 1944 г.

Здравствуйте, доро-
гие мамаша, Вера, Галя, 
Таня, Сергей и Витя.

Передаю свой красно-
армейский привет и со-
общаю, что я жив, здо-
ров, чего и вам желаю.

В первых строках сво-
его письма хочу сооб-
щить, что я уже написал 
два письма, но ответа не 
получил.

Мамаша, пишу пись-
мо после дневного боя. 
Я уже на передовой де-

сять дней, так что уже 
пришлось видеть всего. 
Идем все время вперед 
и вперед на запад, ско-
ро выйдем к государст-
венной границе. Жизнь 
веселая. Не успеваем ку-
рить и кушать немецкие 
трофеи. Немец бежит и 
все бросает.

Вера, пиши, как ваша 
жизнь, пишите все под-
робно: как вы живете, 
где ты работаешь, как 
хлопцы. Передавай им 
привет и всем знако-
мым, привет Нине.

Должность моя – связ-
ной у командира лей-
тенанта. Все ничего, 
только плохо, что нет 
хороших своих друзей. 
Но ничего. Участвовал я 
в боях на Буге, уже бла-
годарность получил за 
боевые действия. Неко-
торых друзей уже нет, 
убит Мишка Наконеч-
ный из ул. Киптиловка, 
убит мой командир, сей-
час другой и тоже ранен, 

Сенька К. тоже ранен. 
Нас разбили, почти пол-
роты, так что возле меня 
много молодых своих 
хлопцев. Шаблий В. и 
Серега Дидиченко, не 
знаю, где Слипченко В.

До свидания. Жду от-
вета, как соловей лета. 
Извини, что плохо и 
мало написал, в другой 
раз больше напишу и уз-
наю, как дома.

Привет всем знако-
мым.

03.04.1944 г. Володя».
По сути новобранца 

так и не успели записать 
в боевую часть. По край-
ней мере, мы не знаем 
ее номер и даже поле-
вой почты. Армия тем 
временем отбила у вра-
га цветущую весенними 
садами Молдавию. Род-
ные долгие годы не зна-
ли о судьбе Владимира. 
Сергей много лет потра-
тил на поиски места по-
гребения старшего брата 
и переписку. Настойчи-
вость вознаградила ста-
рания. 16 октября 1979 
года из Центрально-Го-

родского райвоенкома-
та пришел ответ Сергею 
Никифоровичу Кучме:

«Извещение. Изве-
щаю Вас с прискорбием 
о том, что Ваш брат 
гв. рядовой Кучма Влади-
мир Никифорович, 1924 г.  
рождения, уроженец  
г. Кривого Рога, верный 
военной присяге, проявив 
геройство и мужество, 
погиб 10 апреля 1944 года 

и похоронен в могиле де-
ревни Н-Красное Тира-
спольского р-на Молдав-
ской ССР.

Настоящее извеще-
ние является докумен-
том для возбуждения 
ходатайства о назна-
чении пенсии (пособия) 
и предоставлении льгот, 
установленных законода-
тельством Союза ССР.

Первичное извещение 
получила мать Кучма 
Прасковья Семеновна 8 
мая 1944 года.

Центрально-Город-
ской райвоенком г. Кри-
вого Рога подполковник     
(подпись) Плахотник».

Таким образом, кра-
сноармеец из Кривого 
Рога Владимир Кучма 
погиб через семь дней 
после того, как написал 
дошедшее к нам письмо. 
Его передала нам невест-
ка бойца-освободителя 
Галина Сергеевна Кучма. 
Она когда-то работала в 
славной бригаде стро-
ителей Героя Социали-
стического Труда Анны 
Армашевой. Отец тоже с 
фронта не вернулся.

Прах криворожанина 
Владимира Кучмы поко-
ится в с. Владимировка 
под Тирасполем. Мест-
ные жители ухаживают 
за братской могилой. В 
этой точке планеты Зем-
ля тоже золотом выбито 
имя освободителя Мол-
давии. В 1985 году брат 
Сергей вместе с женой 
Галиной побывали на 
могиле старшего. Цве-
ты положили, постояли 
молча…

 Его фамилия в списках похороненных.

 09.05.1985 г. Семья Кучмы у его могилы.

ВИБОРИ-38
ПІД ЗВУКИ  
МАРШІВ

Оркестр клубу ім. ІІІ Ін-
тернаціоналу ШУ ім. К. Ліб-
кнехта прийшов підтрима-
ти виборців на дільниці. В 
1938 році проходили вибо-
ри до Верховної Ради СРСР. 
Під звуки маршів веселіше 
й бюлетені в урни кидати.

Знахідки  
серед поля

Майже 70 років це поле орали, 
по ньому їздили сівалки, комбайни 
та вантажівки, що відвозили на тік 
щедрі врожаї наших степів. Мало 
хто пам’ятає про жорстокі бої кінця 
лютого 1944 року поблизу примісь
кого села Родіонівка. Там гудів, 
палав, стікав кров’ю Інгулецький 
плацдарм. 

Напругу цих боїв передає діорама, яка 
експонується в музеї Криворізького авіа-
технічного коледжу. По наших наступа-
ючих військах прямою наводкою били 
вкопані на висотах «тигри», давно при-
стрілялися по цілях німецькі батареї. І досі 
земля зберігає останки солдатів, що поля-
гли в цих боях.

 Зовсім недавно слідопити з патріо-
тичного клубу «Пошук» знайшли посеред 
лану трьох бійців Червоної Армії. Про-
шарок між ними та білим світом сягав не 
більше, як  півметра. Дивно, що орало 
жодного разу не зачепило те, що за-
лишилося від убитих. Лан спеціальним 
приладом досліджував розвідник тре-
тього загону Іван Гаман. «Голос» з-під 
землі подали, як виявилося,  заржавілі 
шоломи червоноармійців. Тут же про 
знахідку сповістив телефоном коман-
дира свого загону Вадима Шведова. 
Той по тривозі зібрав увесь свій особо-
вий склад. На місце приїхали швидко. 
Разом окреслили план дій. Заздалегідь 
кожен знав, що йому належить роби-
ти. Того сонячного дня на невеличкій 
ділянці лану, за 850 метрів на схід від 
Родіонівки, пошуковці підняли на світ 
Божий останки трьох солдатів-визволите-
лів. Мало що від них залишилося, хіба що 
ті три залізні шоломи. Загиблих поспіхом 
поховали місцеві мешканці невдовзі піс-
ля боїв. 

Аналітик загону Юрій Кузьменко вста-
новив більше 200 імен визволителів, що 
воювали на Інгулецькому плацдармі, 
загинули там, поховані в братських мо-
гилах як безіменні. А слідопити Дмитро 
Рязанцев, Павло Микитишин та Костян-
тин Щербина досліджують нові терито-
рії, де багато років тому вихором про-
неслася війна.

ВИБОРИ-38
АГІТАТОРИ

В 1938 році криво-
ріжці обирали депу-
татів міськради. На 
одному з округів бало-
тувався Андрій Клоч-
ков. Це його підтриму-
ють спортсмени під час 
агітпробігу на «ЗІСах». 
Андрій і сам займався 
спортом.
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Генеральная уборка
Затеяли генеральную уборку дома. Выделили  
для этого такой драгоценный выходной.  
Отправили детей и мужа к бабушке, засучили  
рукава... Вроде, все готово для великих  
свершений. Чистяще-моющие средства  
подобрали. Губки-тряпки все в наличии.  
Корзинки, пакеты для мусора, стремянку –  
все достали. Что дальше? Как организовать  
генеральную уборку, чтобы максимально  
сэкономить время и силы?

В первую очередь, со-
ставим план действий.

Если в доме есть за-
грязнения, которые 
нужно отмачивать, вно-
сим это занятие в список 
первым, чтобы потом не 
пришлось куковать на 
стульчике в томитель-
ном ожидании. Затем 
снимаем с окон занавеси 
и отправляем их в стир-
ку. Можно немного от-
влечься от уборки и по-
стирать тонкие занавеси 
(такие, как тюль) сразу, 
чтобы по окончании ра-
бот их можно было уже 
повесить на окна, дабы 
не провоцировать любо-
пытные взгляды.

Вторым пунктом на-
шего плана станут пол-
ки и ящики шкафов. 
Обнаружили вещи и 
предметы, которыми не 
пользовались уже пару 
лет? Вероятно, пришло 
время от них избавить-
ся. Откровенный хлам 
мы без сожаления вы-
брасываем, а пригод-
ные для использования 
вещи отдадим нуждаю-
щимся.

Обнаружив сломан-
ные предметы и порван-
ную одежду, сложим их 
в отдельную корзину, 
чтобы затем отремон-
тировать. Сделать это 
нужно обязательно, по-
скольку, как мы помним, 
через дыры и щели уте-
кает от нас энергия, а 
мы этого не хотим. Вот 
только треснувшую или 
сколотую посуду жалеть 
не надо — ей место в му-
сорном контейнере. И 
дело тут даже не в том, 

что по поверьям раз-
битая посуда приносит 
несчастье, а в том, что 
сколы и трещины могут 
стать источником не-
приятностей. Если та-
кую посуду не отремон-
тировать, место скола 
начнет рано или поздно 
крошиться и микроско-
пические частицы фаян-
са, керамики и т.д. попа-
дут в наш организм. Ну, 
а если заклеить? Тогда 
велик риск отравиться 
химическими компо-
нентами, входящими 
в состав клея. Так что 
лучше не рисковать, а то 
экономия выйдет весьма 
сомнительная.

Далее действуем по 
правилу: сверху-вниз 
и от окна к двери. Уби-
раем на шкафах и пол-
ках, моем и полируем 
мебель, приводим в 
порядок кресла и ди-
ваны. Чтобы быстро и 
эффективно вымыть 
окна, моем сначала раму 
сверху, слева и справа, а 
потом занимаемся сте-
клами и заканчиваем 
работу нижней частью 
рамы и подоконником. 
Почему именно так? 
Наверное, вы уже дога-
дались — чтобы стека-
ющее по раме и стеклу 
моющее средство не за-
пачкало уже чистый по-
доконник.

Кстати, о подоконни-
ке. Чаще всего именно 
на нем живут комнат-
ные растения, а пройти 
мимо грязных поддо-
нов мы никак не можем. 
Поэтому, перед нача-
лом мытья окна, соби-

раем все поддоны в таз 
с моющим раствором и 
замачиваем — так мы 
потратим значительно 
меньше времени на их 
мытье.

Коль скоро мы за-
говорили о комнатных 
растениях, еще один со-
вет: протирая листья 
растений, нужно смах-
нуть сначала пыль сухой 
тряпкой, а только потом 
протирать их влажной 
салфеткой. В противном 
случае мокрые части-
цы пыли мы вотрем в 
верхний слой листьев и 
не только получим гряз-
ные, трудно смываемые 
разводы, но и испортим 
растение.

Теперь дошла очередь 
до самого загадочного 
— дальних углов. По-
чему загадочного? Так 
ведь сколько неожи-
данных и порой удиви-
тельных находок таят в 
себе они! Постараемся 
не лениться и добраться 
до как можно большего 
числа дальних углов и 
закоулков. Маленькая 
подсказка: чтобы пыль 
не начала скапливаться 
за шкафами и диванами 
слишком быстро, до-
бавьте в воду для мытья 
немного кондиционе-
ра для белья с антиста-
тическим действием. 
Опыт показывает: дей-
ствуя по такому плану, 
хозяйки экономят вре-
мя и силы на генераль-
ную уборку до двух раз.

Домовичок

Маленькие хитрости
	Если два тонкостенных стакана, 
вставленных один в другой, слиплись, 
не пытайтесь разъять их силой. Опустите 
донышко нижнего стакана в миску с горячей 
водой, а в верхний положите два-три кубика 
льда из холодильника. Вскоре стаканы легко 
разнимутся.
	Если железную сковородку протереть 
горячей солью, она будет блестеть как новая.
	Удалить накип в чайнике можно так: 
налейте воды, доведите ее до кипения, до-
бавьте питьевой соды (2-2,5 ст. ложки на 1 
литр воды) и кипятите 20-25 минут. После 
этого залейте раствор уксусной эссенции (0,5 
стакана на 4 литра воды) и вновь кипятите в 
течение 20-30 минут. Накип станет рыхлой. 
После удаления накипи чайник тщательно 
промыть чистой водой.
	Для удаления пригоревшей пищи, 
засыпьте то место в кастрюле обильным 
количеством соли, налейте немного воды и 
оставьте на несколько часов. Или залейте во-
дой с добавлением соли или питьевой соды и 
кипятите.
	На лакированной мебели остались следы 
от воды – удалить их можно так: присыпьте 
эти места мукой и протрите тряпкой, смочен-
ной в машинном или растительном масле.
	Протирать следы грязных пальцев на 
окрашенной мебели или стенах можно поло-
винкой вареной картошки. Затем промыть и 
следов не будет.

g На заметку

Для чего нам хозяйственное мыло?
На прилавках многих магазинов до сих пор мож-
но увидеть невзрачные, коричневого цвета куски 
хозяйственного мыла. Стоит этот продукт копейки, 
запах оставляет желать лучшего, при изобилии со-
временных моющих средств, кажется, что данный 
товар совершенно не конкурентоспособный на 
рынке.

В действительности хозяйственное мыло 
имеет ряд свойств, не присущих другим мою-
щим средствам. Первый плюс хозяйственного 
мыла в том, что продукт изготовлен только из 
натуральных и экологически чистых материа-
лов, растительных масел и животных жиров, 
мыло гипоаллергенно и совершенно безвред-
но для организма человека. Данный продукт 
часто рекомендуют использовать для стирки 

одежды и постельного 
белья маленьких детей. 
После стирки мыльной 
водой вы даже можете 
поливать свои домашние растения, 
вода не нанесет им вреда, потому как в мыле 
отсутствуют химикаты. Хозяйственное мыло 
– незаменимый помощник для дачника. Ис-
пользуйте его для чистки любых поверхностей 

и утвари. Можете мыть посуду без опасения, 
продукт чист и все останутся здоровы!

Хозяйственное мыло, как это не показалось 
бы странным, обладает способностью удалять 
даже сильные, стойкие загрязнения и пятна. 
Хозяйственное мыло имеет щелочной баланс 
pH 11-12, что придает этому моющему сред-
ству отличную очищающую способность. Ми-
нус только в том, что мыло сильно сушит кожу 
рук. Обязательно после работы необходимо 
использовать увлажняющий крем. Так же хо-
зяйственное мыло благоприятно влияет на ка-
чество некоторых тканей, например, шерсти. 
После стирки шерстяных изделий хозяйствен-
ным мылом они приобретают пышность и из-
начальную мягкость.

Хозяйственное мыло обладает прекрасными 

антибактериальными свойствами, это есте-
ственный антисептик, который защитит ваш 
организм от различного рода инфекций. Часто 
продукт используется в народной медицине. 
Получили небольшой порез или ожог? Мойте 
хозяйственным мылом, заживление прой-
дет быстрее. Ваш ребенок играет на улице и 
на своих игрушках тащит грязь и инфекцию в 
дом? Вымойте их хозяйственным мылом, тем 
самым вы обезопасите малыша от различных 
заболеваний. Мыльным раствором, для де-
зинфекции мойте полы, ведь ваш малыш кон-
тактирует с поверхностью пола постоянно.

Цифры на куске мыла – 72%, 70%, 65% – это 
процент содержания жирных кислот. Чем боль-
ше цифра на куске хозяйственного мыла, тем 
лучше оно справляется с грязью и инфекцией.

____________________________________________________________________________________________________________ По материалам Интернет-изданий.

А теперь немного практических 
советов по устранению  

отдельных проблем:
	Прекрасный натуральный освежитель воздуха 
можно сделать своими руками. В герметично закры-
вающуюся банку положите слоями лепестки розы или 
лилии, пересыпая слои мелкой солью. Сверху налейте 
3-4 ложки спирта или водки и дайте составу настояться. 
Периодически открываем банку на несколько минут и 
наслаждаемся свежим ароматом без риска отравиться 
продуктами химического производства.
	Запах табака исчезнет, а воздух станет чистым и 
ароматным, если повесить в помещении сильно влаж-
ную простынь или большое полотенце, при полоскании 
которых использовался кондиционер для белья.
	Чтобы вывести пятно от чая или кофе на ковре, 
смочите его смесью из 1 ст.л. уксусной кислоты и 0,5 л 
воды. Протрите пятно, промойте и высушите ковер.
	Следы от чернил на линолеуме можно убрать мел-
кой наждачной бумагой, а затем натереть это место 
растительным маслом или олифой и отполировать ку-
сочком шерстяной ткани.
	Жир с ковра удаляется, если натереть пятно смесью 
бензина и стирального порошка, оставить на несколько 
часов, а затем промыть горячей водой.
	Перед мытьем дверей и окон, лучше намочить всю 
поверхность — грязные подтеки трудно смывать с су-
хой поверхности.
	Если под рукой не оказалось специального сред-
ства для полировки мебели из ценных пород дерева, ее 
можно натереть репейным маслом.
	Очень грязные стекла протирают сырой картофе-
линой и моют холодной водой.
	Чтобы стекла окон медленнее загрязнялись, про-
трите их смесью из 30 гр воды, 70 гр глицерина и не-
скольких капель нашатырного спирта.
	Жирные пятна на паркете удаляют чистым бензи-
ном, а если пролился горячий жир, поверхность нужно 
сразу полить холодной водой или положить на пятно 
лед. Жир застынет и его можно будет без труда удалить.
	 Мебель из красного дерева заиграет красками, 
если протереть ее крепким чаем и вытереть сухой тка-
нью.
	 Грязные места на белой мебели чистят разрезан-
ной луковицей и протирают сухой салфеткой.
	Плетеную мебель прекрасно очистит щетка, смо-
ченная в крепком растворе поваренной соли.
	Потускневшие краски ковра или коврового по-
крытия освежит смесь: 2-3 картофелины, натертые на 
терке, и вода. Настоять 2 часа, процедить и протереть 
поверхность.
Хочется верить, что все эти нехитрые приемы 
сделают для вас генеральную уборку быстрой и 

не утомительной.

Совет: не включайте во время уборки телевизор – 
он будет отвлекать вас и растянет работу до беско-
нечности. Лучше включите быструю или веселую 
музыку, она станет прекрасным подспорьем.

Оберіг у дім  
приносить  
щастя

Традиція захищати 
свій дім оберегами – ві-
никами, віночками, пле-
теними тинами, ложками і т.д. сходить у сиву 
давнину. Люди вірили, що в кожному домі 
живе домовик, якого потрібно задобрювати, 
інакше він почне шкодити мешканцям дому. 
Щоб вмилостивити свого домовика, люди 
лишали йому щось смачненьке у закутках та 
вішали в домі «українські обереги» – так зва-
ні, символічні подарунки, щоб він завжди був 
задоволений і допомагав сім’ї в господарстві.

На оберезі повинні бути:  кукурудза, горох, 
квасоля, які гарантують багатство та доста-
ток в домі;  пучечки висушених трав – довго-
ліття; червоний перець – пристрасть та пал-
ке кохання; горіх, часник, цибуля – здоров’я 
на довгі літа; монети - достаток у сім’ї; хліб 
(колоски чи зерна пшениці) – злагода у домі; 
насінини, зернятка соняшника є запорукою 
сімейного щастя та благополучного попо-
внення в родині.
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Життя як життя

Е. МІСЦЕВИЙ.

Зоряне чаювання
-Л юбчику, це твоя киця 

дзвонить, – муркотів 
голос у слухавці. – Я 

нині така втомлена, що ніяких 
сил не лишилось.

«Ніби в тебе якось інакше бу-
ває», – промайнуло в його голо-
ві.

– Мені чогось помідорів так 
хочеться, а ще й яблук на дода-
чу до них.

«Знову якусь дурнувату дієту 
собі вигадала».

– То зайди, коханий, на базар, 
доки він ще працює, купи пару 
кілограмів того й того. Буду тебе 
дуже-дуже чекати.

«Прийшла додому ще години 
зо дві тому, вже могла б і сама по 
свої помідори збігати», – промо-
вив про себе, натомість уголос 
сказав інше:

– Гаразд, люба, обов’язково за-
біжу, коли там ще хтось є.

Вечірній базар уже потро-
ху згортався, пакуючи назавтра 
заготовлений на продаж товар. 
Протискуючись поміж навали 
цибулі та капусти, він добрався 
до прилавку, за яким продавщи-
ця когось виглядала – чи то ван-
тажника з його дебелою «крав-
чучкою», чи то припізнілих по-
купців.

– Мені два кіло помідорів і 
стільки ж яблук, – попрохав. – 
Тільки таких виберіть, щоб жін-
ка з хати не вигнала.

– Зараз доберу вам найкра-
щих, – зігнулася десь під прила-
вок, вкидаючи до пакунка про-
хане. А коли розігнулася, кинув-
ши пакет на ваги, додала. – Ось-
дечки вам найкращі, дружині 
вашій обов’язково сподобають-
ся. Лишень дарма переймаєтесь 
– жінки нині розумні, й таких 
чоловіків з хати ніколи не виже-
нуть.

– Яких – таких? – не зрозумів, 
дістаючи зім’яті купюри з кише-
ні.

– А таких, що після роботи не 
до пивбару з друзяками, а на ба-
зар за фруктами та овочами за-
ради сім’ї чимчикують.

Вона окинула його оцінюваль-
ним поглядом і додала:

– А коли що, – підморгнула, – 
приходьте, домовимось.

Ледь увіпхнувшись до марш-
рутки, притримуючи пакунок, 
він ніяк не міг забути слова про-
давщиці, які раз по раз прокру-
чувались в голові: «Таких чоло-
віків з хати ніколи не виженуть. 
Таких не виженуть. Не виже-
нуть…»

– Ну чому не реагуєш, втре-
тє прошу передати за проїзд, – 
штурхонула в бік дебела жінка, 
повертаючи його до тями. – За-
снув стоячки, чи що.

– Пробачте, замислився.
– Замислився він… Вдома бу-

деш замислюватись, а тут руха-
тись треба, бовдуре! Мені сумки 
держати, триматись за поручні і 
гроші тобі простягати незручно, 
того й гляди, впаду. А він, бач, 
замислився. Ну точно тобі йо-
лоп!

Від такого нахабства попут-
ниці він заціпенів, а потім, роз-
вернувшись до образниці, стиха 
промовив:

– Ще півзвука від тебе почую, 
то начувайся!.. Нині мене ліп-

ше не сердити, бо й так лють усю 
душу виїдає!

Щось у його голосі та вира-
зі обличчя засвідчило жінці, що 
цей чоловік не жартує. Тож вона 
аж відсахнулася від нього, пруд-
ко зайнявши місце, що якраз 
звільнилося. І враз перетворила-
ся на маленьке мишенятко, яко-
го чим менше хто бачить, то й 
краще.

Біля своєї квартири він за 
звичкою потягся за ключами, а 
потім, передумавши, міцно на-
тиснув на кнопку дзвінка. І тис 
доти, доки не клацнули замки 
й з’явилось здивоване обличчя 
жінки:

– Ти чого це? Що, ключів не 
маєш, чи забув, що я відпочи-
ваю?

– Нічого з тобою не станеть-
ся, відпочинеш ще, – здивував 
жінку ще більше своєю відповід-
дю, вручаючи пакунок. – Відни-
ні довго відпочиватимеш, а хоч і 
все життя.

– Яка тебе муха вкусила? – не 
зрозуміла та. – Ми тут з донькою 
голодні сидимо, на нього чека-
ємо, а він, бач, прийшов і гайда 
стосунки з’ясовувати.

– Байдуже мені до того, – від-
махнувся від неї, витягуючи ва-
лізу з-під ліжка.

– Як це байдуже? Тобі байду-
же до моїх слів? – не второпала 
вона.

– Байдуже, – підтвердив, пере-
бираючи речі на шафовій поли-
ці, кидаючи відібрані до відкри-
тої валізи.

– І що це ти, в біса, збираєш-
ся робити? – поцікавилась дру-
жина.

– Мати просила за її кварти-
рою доглядати, доки вона в се-
стри гостює. Піду туди, звідти й 
до роботи ближче. Поживу там 
кілька днів, а там побачу, може й 
надалі лишуся.

– Ти з дому йдеш? – з ознаками 
паніки в голосі ніяк не могла по-
вірити очевидному жінка. – А як 
же ми, ти про нас подумав?

– Усе життя тільки про вас і 
думав. Час подумати про щось 
інше.

– Ось у чому причина – у тебе 
інша є! І давно ви разом? Я таке 
давно підозрювала, – стала жін-
ка в позу переможниці.

Він відірвався на мить від 
складання речей:

– Дурна була, дурна й лиши-
лась. Дивуюсь тільки, як мені все 
це раніше не остогиділо, чому 
так довго терпів твої постійні 
вибрики.

– Які вибрики, що ти мелеш? – 
накручувала себе жінка в перед-
чутті скандалу.

– Постійні, – присів на ліж-
ко, пригадуючи, чи що не забув. 
Згадавши про приладдя для го-
ління, подався було до ванної, та 
дорогу загородила жінка з роз-
червонілим лицем.

– Не тікай, боягузе, ти відпо-
відай – які-такі вибрики й хто 
вона? Я її знаю? Я їй усі коси по-
вискубую, я їй усе обличчя роз-
дряпаю, я їй…

– Угамуйся, дорогенька, ніко-
го в мене немає. В усякому разі, 
не було до цього. А що буде далі 
– то один Господь відає. І припи-
ни оце все – марно, їй-бо. Ліпше 

я тобі казатиму, а ти 
запам’ятовуй: фарш – 
у холодильнику, я його 
для пельменів уже при-
готував, лишилось тіль-
ки наліпити. М’ясо для 
борщу – у морозилці, 
але в мікрохвильовці 
його краще не розморо-
жуй, а просто вкинь до 
холодильника, до ран-
ку воно розтане саме по 
собі. А потім борщу й 
звариш.

– Хто – я борщ вари-
тиму чи пельмені ліпитиму? – 
аж підскочила жінка. – Ти точ-
но здурів на схилі років! Я – не 
можу, я – не буду, тим паче з та-
кими нігтями, котрі тільки вчо-
ра в манікюрні зробила.

– Тоді голодуватимеш, – сте-
нув він плечима. – Кажуть, що 
для здоров’я навіть корисно ін-
коли поголодувати.

– А як же твоя донька? – ви-
клала жінка свій останній козир. 
– Ти про неї подумав?

– Це дійсно проблема, – ви-
знав чоловік. – Але, гадаю, така 
дбайлива матуся не залишить 
без вечері доньку. Утім, можу її 
також із собою забрати, удвох 
ми собі раду дамо.

– Не пущу! – жінка стала 
грудьми на порозі. – Нікуди тебе 
не пущу!

– От тільки не треба цих теа-
тральних жестів, – чоловікове 
лице скривилось у презирливій 
посмішці. – Не додавай дурощів 
до тих, що вже накоїла. А мені 
дійсно час, та й у тебе на кухні 
справ чимало. Хоч згадаєш, як 
це було, бо ж відколи туди тіль-
ки їсти приходиш.

– Петю, що ти робиш? – про-
котилася жінчиною щокою пер-
ша сльозинка, прокладаючи до-
рогу іншим. – Невже ти справ-
ді вирішив нас покинути? Чому?

 – Справді, – підтвердив той, 
взуваючи черевики. І вже на ви-
ході додав. – Лишень не знаю, як 
надовго чи може й назавжди. Ви-
знавати це гидко, але мушу – ти 
з мене якусь ганчірку зробила, я 
тут не чоловік – сім’ї господар, а 
хтось третьосортний, щось се-
реднє між кімнатними капцями 
і ополоником у табелі рангів. А 
так не можна. Набридло таким 
себе почувати, мушу наодинці 
розібратись. Сам у всьому розі-
братись, – додав, причиняючи 
двері вже із іншого боку.

***

М атерина квартира зу-
стріла його повною 
тишею. Він навіть 

світла не вмикав, ходячи знайо-
мими з дитинства темними кім-
натами, звично оминаючи стіль-
ці та кути меблів. Аж раптом з 
боку балкона почувся якийсь 
шурхіт, ніби на ньому хтось 
ящики совав. «Що за чортівня, 
невже на балкон влізли?»

Він обережно виглянув із-за 
фіранки на освітлений місячним 
сяйвом балкон – нікого. Рвучко 
відчинивши двері, майже вибіг 
на нього, озираючись навсібіч.

– Ой, дядю Петю, як ви мене 
налякали! – почувся дівочий го-
лос із сусідського балкона.

 – Людмилко, так це ти, – радіс-
но видихнув. – А я вже бозна-що 

п о д у м а в . 
Зачекай, а ти не надто сильно 
звісилась з балкона? Ще впадеш.

– І не зупиняйте мене – я вже 
все вирішила! Впаду, розіб’юсь 
та й усе!

– Не розіб’єшся, – з макси-
мальною переконливістю зау-
важив чоловік. – Хіба що ска-
лічишся, а опісля будеш як тіт-
ка Клава з третього під’їзду – 
все життя на інвалідному візку 
пересуватись, а за тобою хтось 
горшки носитиме.

– Чого це? – зупинила свій рух 
у нікуди дівчина.

– Бо це тільки третій поверх, а 
під нами ще й горіх росте. Коли 
й виплигнеш, то якраз на ньо-
го впадеш – гілляки падіння за-
мортизують, хоча об вогку зем-
лю гепнешся таки добряче. Купу 
кісток зламаєш, хребта пошко-
диш – і все, гаплик тобі: півроку 
в лікарні й потім усе життя в ін-
валідному візку. Ворогові такого 
не побажаєш.

– Тоді, ну тоді… – розгубилася 
дівчина. – Тоді я повішуся! Або 
газом удавлюся!

– На чому повісишся – на лю-
стрі? – трохи ближче до неї став. 
– Там такий благенький гачок, 
що ледь люстру тримає, а тебе, 
хоч ти й тендітна і струнка, ні-
коли не втримає. Це я тобі точ-
но кажу – разом з твоїм покій-
ним батьком люстру вам чіпляв. 
Щодо газу – теж не варіант, бо 
ним треба довго-довго дихати, 
аби дійсно отруїтись. А він та-
кий ядучий, ще й вибухонебез-
печний – усенький будинок піді-
рвеш. Воно комусь треба? Хтось 
обов’язково аварійку викличе.

– Хто, майже всі сплять, – 
уперлося дівча.

– Я, наприклад. Бо ми ж сусіди 
через стінку, у тебе вибух – нам 
також лихо. Не хочу такого.

– То що мені робити? – міцно 
вчепилася Людмила в балкон-
ний поручень, аж руки побіліли.

– Передовсім заспокоїтись…
– Я – спокійна! – істерично ви-

гукнула.
– І розповісти комусь, що ж з 

тобою сталося. Мені, скажімо, 
бо я поруч і змалечку тебе знаю. 
До слова, де твоя мати?

– На роботу пішла, – присі-
ла дівчина на ящик. – У неї ніч-
на зміна.

– А поки її немає, ти виріши-
ла такого лиха накоїти, – витер 
спітніле чоло Петро. – Ну що 
там нині трапилось, розповідай.

– Це не сьогодні трапилось, а 
раніше, – схлипнула дівчина. – 
Ми з Кирилом давно зустрічає-
мось, вже місяців зо три. Я вва-
жала його своїм хлопцем, а він, 
як тільки своє отримав, то й…

– …Кинув тебе, – здогадався 

чоловік. 
– Але не просто кинув, а ще й 
згадку залишив, яку ти нині під 
серцем носиш.

– А як ви дізналися? Я ж ніко-
му ні словечка…

– Це просто здогад. Не ти пер-
ша, не ти остання.

– Я вже давно підозрювала, а 
нині, коли мати в нічну пішла, 
тест купила й перевірила…

– А там дві смужки виявилось 
– ось ти й запанікувала. Давай 
йому одразу дзвонити, цьому 
Кирилу, а він у відповідь щось на 
зразок – це не моє діло, розби-
райся, мовляв, сама. Щось таке?

 – Так усе і сталося, – сум-
но підтвердила Людмила. – Він 
тільки й сказав, що чи-то не 
може, чи-то не хоче – до пуття 
не розібралася – та одразу ви-
мкнув мобілку. Скільки ще разів 
я після набирала, але постійно те 
саме – «абонент поза зоною до-
сяжності».

– Може чаю вип’ємо? – рап-
том запропонував Петро. – Ди-
вись, яка ніч гарна, як місяць сяє 
та які близькі зорі. Ось прямо 
тут і питимемо, на балконі. А ще 
в моєї матері є дуже смачне ва-
рення.

– Ой, особливо оте, суничне, 
– зовсім по-дитячому зраділа 
Людмила. – Воно таке смачнюче.

– Ну тоді чаю із суничним ва-
ренням. Тільки обіцяй, що допо-
ки чай готуватиму, ти ніяких ду-
рощів тут не накоїш.

– Обіцяю, – серйозно відпові-
ла сусідка.

Потім вони сиділи кожен на 
своєму балконі й пили запаш-
ний чай, до якого Петро потай 
додав трохи сон-трави, що мати 
собі інколи заварювала проти 
безсоння. Людмила чим біль-
ше пила, тим більше позіхала, 
раз по раз вибачаючись. Петро 
на те розуміюче розводив рука-
ми – мовляв, денна втома даєть-
ся взнаки, з кожним буває. І собі 
тер очі, які наливалися важким 
свинцем.

– А як ви тут опинилися? – по-
цікавилась Людмилка. – Мати 
казала, що ви живете на іншому 
кінці міста.

– Та я й сам не знаю, – ніяково 
посміхнувся Петро. – Мабуть, це 
доля, треба ж було тобі з кимсь 
чаю випити під нічними зорями.

– У вас там щось дзвенить, на 
мобілку ніби схоже.

– Нехай собі, не будемо псу-
вати вечір, який не дуже гар-
но розпочався, але, гадаю, гар-
но скінчиться. До слова, ти свою 
мобілку також далеко не відкла-
дай. Кирило той напевне тобі 
подзвонить.

– А як ви знаєте? – засвітилась 
надія в дівочих очах.

– Мені зорі підказали…
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Чемпіонат з карвінгу

Фігурні кавуни та делікатна морква

З самого ранку у павільйоні біля гіпермар-
кету – багато кухарів у білих кітелях з ковпака-
ми. У майстерності такої «декоративної куліна-
рії» приїхали поуправлятися карвінгісти з Києва, 
Дніпропетровська, Донецька, Макіївки і навіть 
з Іжевська, що в Росії.

– Цим заходом ми хотіли згуртувати учнів та 
майстрів карвінгу, показати криворіжцям, як 
можна прикрасити святковий та буденний стіл, 
– веде мову організатор чемпіонату Наталія Се-
менова. – Це новий напрямок у нашій країні. 
Поки що навіть слово «карвінг» мало кому про 
щось говорить. І цей чемпіонат якраз поклика-
ний познайомити людей з таким мистецтвом.

Кожен метушиться навколо свого столу, ви-
кладаючи композиції, привезені з дому. З од-
ного боку – столи новачків, з іншого – відточе-
ні роботи фахівців. Відбувався чемпіонат у два 
етапи. Першим конкурсом було так зване до-
машнє завдання – це конкурс готових виробів, 
які учасники підготували напередодні. А от в дії 
свою майстерність треба було довести в конкур-
сі «он-лайн», за три з половиною години витво-
ривши композицію із заданої кількості фруктів 
та овочів. Подивитися, як на кавунах і гарбузах 
з’являються філігранні візерунки, а з морквин і 
буряків – делікатні об’ємні фігури, прийшло ба-
гато криворіжців.

Завершивши останні приготування готових 
композицій, майстри та новачки рушають ви-
конувати друге завдання – вирізати овоче-
ві й фруктові скульптури на очах у глядачів.  

А виставка домашніх робіт потрапляє під спа-
лахи фотокамер захопленої публіки – фотогра-
фуються відвідувачі чемпіонату чи не з кожним 
доробком. Подбали організатори й про народ-
ну думку, запропонувавши гостям чемпіона-
ту віддати свій голос на користь якоїсь із ком-
позицій і таким чином вирішити долю призу 
глядацьких симпатій. Тим часом своїм прискі-
пливим оком домашнє завдання оглядає журі. 
Судити змагання карвінгістів покликали пре-
зидента Академії карвінгу України Марію Чер-
нець, начальника управління розвитку підпри-
ємництва виконкому міськради Ірину Рижкову, 
викладача Дніпропетровської школи карвін-
гу, переможця чемпіонатів у Росії, Люксембур-
зі та Німеччині Віталія Лапінського, завідувача 
кафедри декоративно-прикладного мистецтва і 
дизайну КНУ Володимира Щербину, а очолюва-
ла це журі організатор й ініціатор першого кри-
ворізького чемпіонату карвінгістів Наталія Се-
менова, викладач криворізької студії карвінгу 
«Ексклюзив».
Підняти ніж на красу

Мистецтво художнього вирізання по овочах 
та фруктах прийшло в Європу з Азії. Там, кажуть 
карвінгісти, воно виникло як необхідність при-
красити одноманітну рослинну їжу. У нас же та-
кий кулінарний декор використовують у різних 
цілях – ним можна і бенкетний стіл прикрасити, 
і дитину вмовити морквину-другу з задоволен-
ням з’їсти, говорить столична гостя Марія Чер-
нець. За її словами, в Україні карвінг офіційно 
«прописався» нещодавно – з 2009 року, коли 
було створено Академію карвінгу.

– А в цьому році створено ще й Асоціацію 
карвінгу, – говорить вона. – Я навчилася цьому 
мистецтву у тайського майстра, який п’ять ро-
ків жив у Києві. Нині курси для початківців є чи 

не в кожному місті, а от шкіл, де навчають цьо-
му мистецтву, зовсім небагато. В Дніпропетров-
ську є школа Віталія Лапінського, а в вашому 
місті відкрилася студія карвінгу «Ексклюзив». 
Загалом у нашій країні цей вид мистецтва стає 
дедалі популярнішим. Минулого року команда 
України повернулася з Міжнародних змагань з 
карвінгу, що відбувся у Москві, зі срібною наго-
родою, а цьогоріч – уже з золотою.

Карвінгісти зізнаються: у всьому цей вид 
мистецтва прекрасний – й естетикою, й прак-
тичною цінністю, про одне лише шкода – псу-
ються такі шедеври вже за добу.

– Та як би не було шкода, це ж у першу чер-
гу їжа! – усміхається Юлія Носова, кухар кафе 
«Етуаль». – Я готувалася до чемпіонату майже 
добу. Зміну відпрацювала, тож на підготовку 
«домашки» – тільки день і ніч. Закінчила при-
готування сьогодні, аж під ранок. Щоб навчи-
тися вирізати з овочів та фруктів такі гарні речі, 
їздила до столиці. Вирішила, що це мені знадо-
биться у роботі, тому закінчила всі п’ять рівнів. 

«Олімпійський» карвінг
На столах в учасників – цілі набори ножів з 

різноманітними лезами. Пересічному візитеру 
і не здогадатися, що можна виробляти тим чи 
іншим інструментом. Це, кажуть знані карвін-
гісти, для швидкості. Загалом же такі набори 
використовують в основному початківці. «Про-
фі» вирізають усе одним ножем – це показник 
майстерності.

– Звичайно, до новачків ставимося поблаж-
ливо, – говорить член журі Віталій Лапінський. 
Складніше, на його думку, учасникам показати 
себе в конкурсі «он-лайн» – треба працювати 
швидко й чітко. Сам він нещодавно повернув-
ся з Німеччини, де здобув «бронзу» на олімпі-
аді по карвінгу. Вона, до речі, як і спортивна, 
відбувається раз на чотири роки. Щоправда, 
ніякої фінансової винагороди – тільки медалі 
та кубки. Цього року там змагалися 52 країни.

– З домашнім завданням найкраще впора-
лися тайці, – розповідає бронзовий призер. – 
Такого, як вони зробили, не бачив ще ніде. А от 
коли розпочалося змагання «он-лайн», то вони 
почали відставати, бо ріжуть повільніше. Ком-
позиції у них дуже охайні, але по кількості про-
грали. Щоб взяти участь у такій олімпіаді, тре-
ба наймати тренера, який знає всі перспекти-
ви, всі тонкощі. Всі чотири роки потрібно тре-
нуватися. А крім того, на це йдуть великі гроші. 
Тому збірної України не було – я виступав ра-
зом з росіянами. Там з нами стався такий кур-
йоз. Ніхто й гадки не мав, що в неділю у Німеч-
чині ніде купити продуктів – вихідний, все за-
чинено. Добре, що на виставці були представ-
ники супермаркету і, зважаючи на кількість 
звернень, вони прийняли рішення відкрити 
одну касу на одну годину. А казус полягав в ін-
шому. Приїхали ми до супермаркету – касовий 
апарат зламаний. Касир вручну переписала 
штрих-коди продуктів, які ми взяли, і попроси-
ла розрахуватися… завтра. Уявляєте?

А от на криворізькому чемпіонаті ніхто до 
завтра чекати не став, і «розрахувалися» ме-
далями й дипломами того ж вечора. В учнів-
ській категорії найкраще впоралася з домаш-
нім завданням та у змаганні «он-лайн» криво-

рожанка Оксана Слюсарева. А от 
серед фахівців карвінгу нагоро-
ди розділилися – у домашньо-
му завданні перше місце відда-
ли донеччанину Павлу Орансько-
му, а перша нагорода в он-лайн- 
змаганні поїде до Росії, в місто 
Іжевськ, – її виборов Максим Ма-
тюшин. Публіка теж була солідар-
ною з думкою журі – більше сотні 
відвідувачів віддали свої голо-
си за роботу Павла. І це – тільки 
верхівка айсберга всіх нагород, 

адже організатори потурбувалися про те, щоб 
дипломами чи подарунками відзначити всіх. 
А от власники ресторанів, за словами кухарів, 
поки що не готові відзначати такі вміння своїх 
співробітників у грошовому еквіваленті.

– У нас вийшло чудове свято. Але воно мо-
гло б не відбутися, якби не наші партнери, – 
говорить співорганізатор, головний редактор 
«Червоного гірника» Ольга Калинюк. – Усі ово-
чі і фрукти були дбайливо підібрані за вагою та 
розмірами, аби учасники могли змагатися на 
рівних. За надання цього «матеріалу» ми вдяч-
ні директору підприємства споживчої коопера-
ції «Центральний ринок» Володимиру Вітюніну.

Йому, до речі, презентували сертифікат на 
безкоштовну прикрасу святкового столу та по-
дяку за спонсорську допомогу. Вдячні орга-
нізатори чемпіонату і директору гіпермарке-
ту «ЕпіЦентр К» Євгенію Вознюку за те, що гі-
пермаркет радо відчинив свої двері для тако-
го заходу.

Практика подібних змагань уже давно звич-
на для багатьох країн, в Україні ж це поки що 
третій відкритий чемпіонат. Та в оргкоміте-
ті запевняють: зберуть карвінгістів ще не раз 
прикрашати осінній криворізький урожай.

До речі
Карвінгом називається 
різьблення по льоду, 
камінню, а також стиль 
катання на гірських лижах 
та сноуборді і навіть спо-
сіб довготривалого хіміч-
ного укладання волосся. 
Карвінг у кулінарії — це 
фігурна різьба по овочах і 
фруктах. Його можна успішно ви-
користовувати в повсякденному сер-
віруванні домашнього столу: навіть 
найпростіший різьблений орнамент 
зробить більш апетитною будь-яку 
щоденну страву.

Анна РОДІЧКІНА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Цілі скульптури з кавунів, гарбузів та іншої городини ви
різали минулої суботи в гіпермаркеті «ЕпіЦентр К» кухарі 
з різних міст. Так, Кривий Ріг став третім українським 
містом, яке приймало у себе чемпіонат з карвінгу. Спів
організатором цього свята став і «Червоний гірник».
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Віддача від дачі

g Школа городника

Головні труднощі підзимової сівби
Орієнтовно до кінця жовтня можна висади-
ти ріпчасту цибулю та часник, а до першої 
половини листопада – моркву, петрушку, 
кріп, селеру, буряки.

За умови підзимової 
сівби моркви, буряків, се-
лери врожай можна буде 
зібрати на 2-3 тижні ра-
ніше, а грядки, що звіль-
нилися, використати по-
вторно під інші культури, 
які швидко дозрівають. 
Підзимова сівба вже на-
прикінці квітня дає мож-
ливість мати до столу ві-
тамінну зелень салату, 
петрушки, а перо цибулі 
– ще раніше.

Головні труднощі під-
зимової сівби полягають 
у тому, щоб правильно 
визначити термін її про-
ведення. Насіння не по-
винно прорости до про-
мерзання грунту, інакше 
сходи загинуть. Тому, ви-
значаючи терміни сівби-
садіння, важливо керува-
тися правилом: насіння 
має набубнявіти, але не 
прорости, а цибулини – 
вкорінитися, але не піти в 
ріст восени. Так, висадже-
ним цибулі і часнику на 
укорінення потрібно при-
близно 2-3 тижні без стій-
ких заморозків. Висівати 
насіння краще за темпера-
тури грунту 1-2 градуси.

Дуже важливо визна-
чити оптимальний тер-
мін підзимової сівби. Для 
цього грядки готують за-
здалегідь, а висівають на-
сіння тільки із настан-
ням стійких заморозків. 
Найнадійнішою можна 
вважати сівбу тоді, коли 
грунт уже сковує мороз і 
лише на кілька годин, по-
серед дня, його поверхня 
відтає.

При підзимовій сів-

бі норму висіву овочевих 
культур збільшують у 1,5 
раза порівняно з весня-
ною.

Зазвичай для таких на-
саджень відводять добре 
освітлену, родючу, забез-
печену вологою ділянку. 
При її підготовці ще до 
сівби вносять 3-4 кг пе-
регною на 1 кв.м. Грунт 
перекопують на глиби-
ну 20-22 см (на штик ло-
пати), загортаючи на ту ж 
глибину добрива.

Грунт до висіву обов’яз-
ково має осісти й ущіль-
нитись. Рівчаки не по-
винні доходити до країв 
грядки, аби осінні опади 
(і особливо талі води) їх 
не розмили.

Для засипання насін-
ня заздалегідь готують 
пухкий родючий грунт. 
Можна змішати у рів-
них частинах садову зем-
лю, перепрілий компост 
і річковий пісок. При-
готовлену суміш зано-
сять у сарай чи на терасу. 
Торф для мульчування 
так само потрібно підго-
тувати заздалегідь. Мож-
на набрати його у відра та 
мішки і покласти під на-
віс. Головне, щоб ґрунто-
ва суміш і торф не намо-
кали від осінніх дощів.

Після підготовки гряд-
ки ретельно вирівнюють і 
роблять рівчачки завглиб-
шки близько 4 см при ши-
рині міжрядь від 10 см, 
у які після настання мо-
розів буде висіяне насін-
ня. Засипають грядки за-
здалегідь підготовленим 
грунтом. Насіння культур 

повинно мати високу схо-
жість і бути сухим.

Сівбу можна проводи-
ти у рівчачки або по рів-
ній поверхні на певну 
глибину. На дно рівчач-
ків бажано насипати шар 
піску 1-2 см – це не дасть 
загнити денцям цибулин.

Глибину висаджування 
чи висівання розрахову-
ють, зважаючи на діаметр 
садивного матеріалу. За-
гальне правило: глиби-
на садіння має відповіда-
ти двом діаметрам насі-
нин чи цибулин. Ту ж ци-
булю-сіянку висаджують 
на глибину 2 см. Ший-
ку в цибулини не обрізу-
ють, аби не спровокувати 
загнивання. Вона повин-
на розміщуватися нижче 
рівня грунту на 1,5-2 см.

Відстань між рядками 
– 15-20 см, між цибули-
нами в рядку – 8-10 см. 
Можливе й гніздове ви-
саджування по 3-4 цибу-
линки у «гніздо».

Бульбочки часнику са-
джають на глибину 2-3 
см із відстанню між ряд-
ками 15-20 см, між буль-
бочками у рядку 2-3 см. 
Зубчики й однозубки са-
джають на глибину 5-8 см 
з відстанню в рядку для 
сортів, які йдуть у стріл-
ку, 10-15 см і 6-10 см – для 

тих, які не стрілкуються.
Відстань між рядками і 

для одних, і для інших од-
накова – 10-16 см. Зубчи-
ки й бульбочки часнику 
можна також висаджува-
ти в окремі ямки. Розкла-
дений у підготовлені ямки 
садивний матеріал заси-
пають зверху ґрунтовою 
сумішшю або торфом.

Після висаджування 
цибулю-сіянку загорта-
ють землею, грунт злегка 
ущільнюють і мульчують 
торфом або компостом 

шаром у 1,5-2 см. Поливу 
насадження не потребу-
ють. Якщо погодні умо-
ви сприятливі, то вкорі-
нення відбувається впро-
довж 2 тижнів.

Якщо заморозки бу-
дуть ранніми, а сніг до 
того часу ще не випа-
де, сіянка може не вкорі-
нитися і пропасти. Щоб 
цього не сталося, можна 
додатково вкрити наса-
дження дрібною струж-
кою (не тирсою), сухим 
опалим листям.

g Зверніть увагу
Щавель росте  
на бідному грунті
Ще влітку, в період ак-
тивної вегетації рослин, 
здорові, зелені листки 
раптом починають 
ставати блідими, зміню-
вати забарвлення, а то 
й зовсім опадати. Дехто 
помилково ці симпто-
ми сприймає за ознаки 
захворювання, хоча 
насправді дерева і кущі 
треба не лікувати, а під-
живити добривами.

Адже дефіцит того чи іншого 
елементу в живленні призводить 
до порушення обміну речовин у 
рослині, а це проявляється у зо-
внішніх ознаках.

Дуже багато залежить від типу 
грунту:
на карбонатних грунтах спо-

стерігається дефіцит марганцю, 
бору, цинку;
на легких піщаних і супі-

щаних рослини можуть потерпа-
ти від браку калію, магнію, сірки, 
йоду, брому;
на торф’яних – погано за-

свою ються мідь, марганець, бор і 
калій.

До речі, визначити надмір чи 
нестачу тієї або іншої речовини 
в грунті на ділянці можуть допо-
могти рослини-індикатори, котрі 
тут ростуть.

Наприклад, рясне розростання 
лободи, хмелю, кропиви дводом-
ної і жалкої, щириці, бузини чор-
ної свідчить про підвищений 
вміст азоту в грунті. А ось наяв-
ність конюшини, навпаки, – про 
нестачу азоту.

Про надмір кальцію свідчать: 
сонявка, степова айстра, порізник. 
Бідним на кальцій грунтам 
віддають перевагу вереск, папо-
роть-орляк, фіалка собача.

Про наявність значного 
вмісту поживних речовин у 
грунтах можуть свідчити такі 
рослини як блекота чорна, паслін 
солодко-гіркий, медунка, лунарія, 
зніт вузьколистий.

На грунтах із середнім за-
безпеченням поживними ре-
човинами ростуть купальниця 
європейська, куросліп, калюжни-
ця болотяна, перстач білий, суни-
ця, бересклет бородавчастий.

Про низький рівень вміс-
ту поживних речовин у грун-
ті свідчать такі рослини: лишай-
ники, щавель, чорниця, брусниця, 
вереск, журавлина.

Рослини-індикатори мо-
жуть підказати й те, наскільки 
близько до поверхні заляга-
ють грунтові води. Наприклад, 
очерет, плющ, болиголов, мати-й-
мачуха свідчать про досить близь-
ке залягання до поверхні. На таких 
місцях погано ростимуть плодо-
ві дерева (яблуня, груша, вишня). 
Це означає, що необхідний дре-
наж чи садіння дерев на горбах.

Таким чином, уважно приди-
вившись до рослин, які ростуть по-
ряд, можна визначити, яких еле-
ментів може не вистачати плодо-
во-ягідним культурам, і збільшити 
дозу їх внесення, а також вжити за-
ходів для окультурення грунту.

За матеріалами вітчизняних видань.

Щоб квітували конвалії
Ділянку для конвалій вибирають у затіне-

ному або напівзатіненому місці. Землю го-
тують восени, за рік до садіння, або навесні. 
Оброблюваний шар грунту має бути досить 
глибоким (25-30 см).

Конвалії віддають перевагу добре дренова-
ним, легким або середнім суглинкам, сирим, 
прохолодним, слабокислим (рН 5), непогано 
ростуть на нейтральних грунтах.

Сильнокислі ділянки завчасно слід провап-
нувати (200-300 г вапна на 1 кв. м), внести до 10 
кг/кв. м гною, перегною або торфяного компос-
ту, 100 г суперфосфату і 50 г/кв. м калійної солі. 
Добрива ретельно перемішують із землею при 
осінньому глибокому перекопуванні і весняному, дещо мілкішому.

Улітку ділянку краще тримати під паром, не даючи їй заростати 
бур’янами, або засіяти бобовими (горох, квасоля, боби тощо), які треба зі-
брати у вересні, залишивши в грунті їх корені.

Перед садінням грунт розпушують і роблять канавки завглибшки 15 см. 
Конвалії висаджують на таку глибину, щоб корені не загиналися, а паро-
стки були засипані землею на 1-2 см.

Як садивний матеріал для конвалій служать паростки зі шматочком ко-
реневища і мичкою коренів. Залежно від віку вони розрізняються за діаме-
тром і мають або квіткову бруньку, або лише зачатки листя.

Паростки висаджують у канавки рядками. Відстань між паростками – 
8-10 см, між рядками – 20-25 см. Висаджені таким чином конвалії на одно-
му місці можна вирощувати не менше 5 років.

Зелень сіють у листопаді
Моркву, буряки, редиску, селеру та зелень (кріп, петруш-

ку, салат, пекінську капусту) під зиму сіють у другій поло-
вині жовтня – на початку листопада на глибину 2-3 см із 
обов’язковим мульчуванням грядок шаром 3-4 см. До 
мульчування можна грунт злегка зволожити, аби ліквіду-
вати порожнини між насінням і землею.

Відстань між рядками для зелених культур та редиски 
– 8-10 см, для буряків, моркви та селери – 15-20 см. Пе-
кінську капусту сорту Хабінська, листяна маса якої навес-
ні наростає швидше, ніж у гібридів і насіння проростає на-
віть при низьких температурах, висівають у другій полови-
ні листопада. Рядки засипають заздалегідь підготовленим 
непромерзлим перегноєм шаром 2-3 см, а потім і посіви 
присипають снігом.

Салат і редиску можна висівати будь-яких сортів. Нор-
ма висіву – 0,6-0,7 г на 1кв.м площі, глибина загортання 
близько 2 см.

У листопаді також сіють шпинат та кріп будь-яких сортів. 
Петрушка сортів Цукрова, Урожайна дає більший приріст 
зеленої маси, якщо її висіяти під зиму. Цибулю-чорнушку 
на перо висівають 5-6 г на 1 кв. м площі.

Навесні, ще як лежить сніг, – зазвичай це кінець лютого 
– початок березня – грядки із підзимовими посівами ба-
жано вкрити плівкою.

Багаторічники 
потребують  
органіки

У жовтні, якщо це не було 
зроблено раніше, обрізають 
стебла і відмерле листя всіх 
зимуючих у грунті багаторіч-
ників (аквілегії, астильби, до-
ронікуму, гайлардії, гвозди-
ки, гіпсофіли (лещиці), дель-
фініуму, ірису) на 10-15 см 
від землі, дзвіночків, конвалії, 
ліхнісу, лілейнику, люпину, 
маку східного, рудбекії, піво-
нії, примули, королиці, піре-
труму і флокса. Після цього 
грунт біля них глибоко, але 
так, щоб не пошкодити коре-
ні, розпушують і посипають 

органічними добривами — по 
0,5 відра перегною або ком-
посту на 1 кв. м.

Коли викопувати 
бегонію

Ті, хто вирощує бульбову 
бегонію, викопують її після 
сильного заморозку, коли за-
мерзне основна частина кві-
ток і листя. Стебло обламують 
біля основи. Бульби викопу-
ють разом із коренями і груд-
кою землі, укладають в ящики 
в один шар. Бажано виконува-
ти цю операцію в суху пого-
ду, без морозу. Упродовж міся-
ця викопані бульби просушу-
ють у сухому провітрюваному 
приміщенні, яке не промерзає.

g На клумбі
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Чи створюються на Дніпропетровщині  
належні умови для виїзду сімейного лікаря  
на виклик до пацієнта додому?

На Дніпропетровщині в рамках модер-
нізації охорони здоров’я приділяється 
особлива увага розвитку первинної ланки 
медичної допомоги (сімейна медицина): 
проводяться ремонтні роботи лікувальних 
закладів, закуповується нове медичне об-
ладнання та автомобілі для амбулаторій 
загальної практики – сімейної медицини.

Наразі для амбулаторій придбано майже 
5 тис. одиниць сучасного медичного облад-
нання на суму 36 млн. грн. та закуплено 
360 легкових автомобілів марок «Нива» та 
«GEELY CK-2» на суму 34,5 млн. грн. Повно-
привідні «Ниви» призначені для сільської 
місцевості, «GEELY CK-2» - для міст. Таким 

чином, на сьогоднішній день усі 53 Центри 
первинної медико-санітарної допомоги 
Дніпропетровської області забезпечені 
власним автотранспортом.

Робота сімейного лікаря передбачає 
надання медичної допомоги як в амбу-
латорії загальної практики, так і вдома у 
пацієнта. Нові автомобілі дозволять ліка-
рям оперативно приїздити на виклик до 
пацієнта та у разі необхідності транспорту-
вати його до амбулаторії для проведення 
комплексних профілактичних оглядів (із 
залученням лабораторних досліджень та 
консультацій спеціалістів) або на планове 
лікування до стаціонарів.

Є ПИТАННЯ ЩОДО МОДЕРНІЗАЦІЇ  
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я? ЗВЕРТАЙТЕСЯ!
Телефон «гарячої» лінії Головного управління  
охорони здоров’я Дніпропетровської  
облдержадміністрації: 0-800-50-72-50

g Запитання-відповідь

g Точка зрения

Как переход на зимнее время влияет  
на организм
Ритм жизнедеятельности человека 
задает суточное вращение планеты, 
и искусственное вмешательство в 
этот процесс оказывает значительное 
влияние на организм. Специалисты-
биоритмологи и медики, опираясь на 
многолетние исследования, выдвигают 
несколько версий, обосновывающих и 
опровергающих рациональность пере-
хода на зимнее время.

Системой перевода стрелок 
часов весной и осенью сей-
час пользуются жители более 
110 стран мира, в том числе и 
Украина.

Переход на зимнее 
время: за

Перевод стрелок на час на-
зад воспринимается большин-
ством жителей безболезненно 
и практически не отражается 
на естественном биоритме че-
ловека, в отличие от перехо-
да на летнее время. Шведские 
ученые пришли к выводу, что 
увеличение ночного сна на 
один час способствует сниже-
нию частоты возникновения 
инфаркта миокарда на 5%.

Переход на зимнее 
время: против

Заложенный природой су-
точный ритм человека с тру-

дом приспосабливается к из-
менениям. Осенний перевод 
стрелок способен иницииро-
вать такие болезненные симп-
томы, как головная боль, сни-
жение аппетита, бессонница, 
нарушения пульса и артери-
ального давления. Переход 
на зимнее время может при-
вести к обострению гипер-
тонии, бронхиальной астмы, 
язвенной болезни желудка, 
эндокринных заболеваний и 
т.д.

Перевод часов вызывает 
временной стресс, сказываю-
щийся на психоэмоциональ-
ном состоянии человека. 
Нарушение синхронизации 
внутреннего биологического 
времени с внешним вызывает 
раздражительность, угнетен-
ность настроения, депрессию. 
Этому же способствует необ-
ходимость вносить изменения 

в сложившийся ритм повсе-
дневной жизни, подгоняя его 
под новый режим.

Как адаптироваться к 
зимнему времени

Болезненное состояние по-
сле перевода стрелок может 
длиться до двух недель. Что-
бы облегчить приспособление 
организма к новому времени, 
следует соблюдать некоторые 
правила.
	Не подвергать себя чрез-
мерным физическим нагруз-
кам, стараться меньше нерв-
ничать и раздражаться.
	Отводить для отдыха и сна 
больше времени.
	Для укрепления внутрен-
них ресурсов принимать ви-
таминные комплексы, имму-
ностимуляторы.
	Употреблять больше про-
дуктов, богатых витамином С.

___________________________________________________________________________________________________________ По материалам Интернет-изданий.

Без хвороб

g  Як поліпшити якість життя?

Чим хворіє душа
Статистика така: понад 450 мільйонів лю-
дей у всьому світі сьогодні страждають 
на психічні захворювання. Тож недарем-
но починаючи з 1992 року за рішенням 
Всесвітньої федерації психічного здоров’я та 
за підтримки ВООЗ 10 жовтня відзначається 
Всесвітній день психічного здоров’я.  

Напередодні в обласному 
комунальному закладі «Пси-
хоневрологічний диспансер 
Кривого Рогу» спільно з Кри-
ворізьким центром здоров’я 
відбулось спілкування міс-
цевих медійників із фахівця-
ми ПНД. Як було зазначено, 
сьогодні городяни не зали-
шаються сам на сам зі своєю 
проблемою.  Психіатричні та 
спеціальні психотерапевтичні 
служби займаються не тільки 
лікуванням психічних хвороб, 
але й сприяють звільненню від 
внутрішніх комплексів й пра-
вильно підійти до вирішення 
нагальних проблем. 

Психічне здоров’я – це су-
купність установок, якостей і 
функціональних здібностей, 
які дозволяють особистості 
адаптуватися до навколиш-
нього середовища. Людина, 
яка значно відхиляється від 
стандартів своєї спільноти, 
ризикує бути визнаною пси-
хічно хворою. У той же час 
ставлення до психічної хворо-
би в різні часи в тих чи інших 
культурах було неоднаковим.  
Кожна друга людина в жит-
ті бодай раз має проблеми з 

психічним станом. П’ять з де-
сяти найбільш важких хвороб 
за своєю природою пов’язані 
з психікою. У країнах Заходу 
кожна сьома людина є або ши-
зофреником, або схильною до 
депресії та алкоголізму. Спеці-
алісти прогнозують, що в 2020 
році психічні розлади увійдуть 
до світової п’ятірки хвороб-лі-
дерів. І все-таки, нині природа 
появи шизофренії, епілепсії й 
депресивного психозу зали-
шається для лікарів загадкою. 
Хоча, безумовно, відомі фак-
тори, котрі підвищують ризик 
їх розвитку: стресові ситуації, 
неправильне харчування, а та-
кож нескінченна маса нега-
тивної інформації, зокрема в 
ЗМІ. Зараз значно збільшилась 
кількість депресивних станів в 
Україні. Ці форми недугів, які 
називаються соматичними, ре-
тельно маскуються. Скажімо, у 
людини болить живіт, високий 
чи низький артеріальний тиск, 
головний біль. Із такими симп-
томами, зазвичай, звертаються 
до терапевта й отримують від-
повідне призначення. Терапевт 
може й не підозрювати, що у 
пацієнта замасковане психіч-

не захворювання, яке склад-
но виявити. Та при відповід-
ному лікуванні люди стають 
абсолютно здоровими. Про 
це, зокрема, йшлося і на прес-
конференції в ПНД Криво-
го Рогу зі спеціалістами цього 
мед закладу. 

– Фізичне й психічне 
здоров’я  людини взаємо-
пов’язані, – наголосив голов-
ний позаштатний психіатр 
Кривого Рогу В’ячеслав Со-
лонський. – Тому існує ре-
альна необхідність приділяти 
увагу проблемам психічного 
здоров’я з хронічними фі-
зичними недугами в рамках 
комплексного медобслугову-
вання. 

У нашому місті, за словами 
В. Солонського (головлікаря 
Криворізького ПНД), зараз 
зареєстровано майже 18 ти-
сяч осіб із психічними роз-
ладами. Майже 870 громадян 
виявлено вперше з ознаками 
психічних розладів. Це при-
близно 131 особа на 100 ти-
сяч населення. Це нижче, ніж 
у Дніпропетровській облас-
ті та в Україні. Під час прес-
конференції відбувся цікавий 
діалог, журналісти отримали 
вичерпні відповіді на свої за-
питання від спеціалістів Кри-
ворізького ПНД.

_______________________________________________________________ Віталій ТКАЧУК.

g  Личная гигиена
Грязные руки грозят бедой

Подавляющая часть заражений ки-
шечными инфекциями происходит по-
средством грязных рук. Не соблюдая 
правил личной гигиены, больной человек 
загрязненными руками переносит возбу-
дителей кишечных инфекций на предме-
ты домашнего обихода, дверные ручки, 
выключатели и т. д. Даже там, где суще-
ствуют все условия для мытья рук, моют 
их далеко не все. 

Как мы обычно моем руки? Подходим к 
крану, беремся за него грязными руками, 
открываем его. Ручка водопроводного кра-
на загрязняется. Помыв руки, снова берем-
ся за ручку крана, чтобы закрыть воду. При 
этом грязь, попавшая на ручку крана до мы-
тья рук, снова оказывается на наших руках.

А мыть ру-
ки правильно так: снимаем с рук все укра-
шения, затрудняющие мытье, открываем 
кран, моем руки с мылом, после чего опо-
ласкиваем ручку крана с мылом.  Снова на-
мыливаем руки (с внутренней и наружной 
стороны), смываем мыло с рук, закрываем 
водопроводный кран.

Помните: намоченные и не отмытые 
руки – прекрасная среда для размноже-
ния микроорганизмов; при использовании 
мыла в кусках должны использоваться 
мыльницы, позволяющие мылу высыхать 
между процедурами мытья рук; чем боль-
ше пенообразование мыла, тем больше его 
эффективность; полотенце для рук должно 
быть чистым и сухим.

Перед тим, як скористатися порадами,  
обов’язково проконсультуйтеся з лікарем

g Народная медицина

Конъюнктивит
Одним из способов лечения конъюн-
ктивита является лечение народны-
ми средствами. Большинство из них 
подразумевает промывание глаз или примочки настоями 
или целебными отварами. 

Проводиться данные процедуры 
должны на протяжении всего дня, 
как минимум, по 5-6 раз. Лечение 
конъюнктивита при помощи народ-
ных средств будет наиболее эффек-
тивным, если сразу чередовать не-
сколько разных рецептов.

Народные рецепты лечения 
конъюнктивита:

 Возьмите 1 ст. ложку цветков 
василька, залейте кипятком и на-
стаивайте в течение получаса. По-
сле этого процедите и данным на-
стоем промывайте глаза.
 Сделайте настой из цветков 

клевера: 1 ст. ложку цветков залейте 
стаканом кипятка и оставьте на 20 
минут. Полученным настоем делай-
те примочки.
 Можно также делать примоч-

ки с каланхоэ. Для этого выдавите 
сок из листьев каланхоэ и смешайте 
его с холодной водой. Воды добавь-
те столько же, сколько получилось 
сока каланхоэ.
 Если конъюктивит еще только 

начинается, тогда можете смело де-
лать примочки с соком укропа. Для 
этого просто смочите соком укропа 

ватный диск и наложите на глаза на 
15-20 минут.
 Также при конъюнктивите ре-

комендуется черничный чай. При-
готовьте его из сушеных ягод: зава-
рите ягоды крутым кипятком, затем 
потомите на слабом огне, примерно 
полчаса. Получившийся чай можете 
пить произвольно. На стакан тепло-
го отвара можете добавить 1-2 чай-
ной ложки меда.
 Поможет настой шалфея. Для 

его приготовления возьмите 2 чай-
ные ложки сухой травы и залейте ее 
стаканом кипятка.

Данным настоем промывайте 
глаза: смочите ватный диск в настое 
шалфея и не отжимая, приложите к 
пораженному глазу.
 Народная медицина также 

рекомендует для лечения конъюн-
ктивита народными средствами 
использовать листья древовидного 
алоэ. Из сухих листьев алоэ сделай-
те настой, а свежий сок алоэ раз-
бавьте кипяченой водой в соответ-
ствии 1:10. Любым из двух способов 
(настоем или соком) промывайте 
глаза 2 раза в день.
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Різне

g Реклама

g Народная  
      медицина

Закаливаем 
организм
«Если хочешь быть здоров – 
закаляйся». Всем известны эти 
крылатые слова. Закаливание 
солнцем, воздухом и водой 
издревле считалось верным 
средством укрепления здоро-
вья.

Врачи-косметологи советуют умывать-
ся по утрам холодной водой, а также в те-
чение одной-двух минут протирать лицо 
льдом из трав (одна столовая ложка сме-
си из ромашки, мяты и подорожника на 
1 стакан кипятка). Кратковременное дей-
ствие холода благотворно влияет на мяг-
кие ткани лица и шеи, улучшая крово-
обращение, стимулируя биологическую 
активность клеток кожи, повышая ее 
упругость. Кожа становится на вид более 
свежей, гладкой и эластичной. Бледная 
кожа приобретает розовый оттенок.

Если ваша кожа склонна к сухости и 
увяданию, умывайтесь только прохлад-
ной водой, протирайтесь льдом, после 
чего смягчите кожу кремом, нанося его в 
небольшом количестве медленными да-
вящими движениями. Крем после проти-
рания кожи льдом оказывает эффектив-
ное воздействие.

Быстрый и надежный закаливающий 
эффект можно также получить, приме-
няя травы при закаливании, например, 
горла, стоп, поясницы и др. Если вы бу-
дете полоскать горло холодной водой, 
оно воспалится. Этого не произойдет 
при использовании холодного отвара 
корней растений, обладающих бакте-
рицидным и противовоспалительным 
действием. Рекомендуется следующий 
состав: аир болотный (2 ч. ложки), де-
вясил высокий (1ст. ложка), лапчатка 
прямостоячая (2 ч. ложки), щавель кон-
ский (1 ч. ложка). Смесь измельченных 
корней и корневищ залейте двумя ста-
канами воды и кипятите на медленном 
огне 15 мин. Отфильтруйте, охладите до 
30°С. Полоскать горло необходимо 4-5 
раз в день, лучше через час после еды. 
При этом нужно ежедневно снижать 
температуру отвара на один градус и 
довести до 10°С.

При закаливании области шеи и поя-
сницы, для профилактики радикулита 
резко возрастает чувствительность ног 
к холоду, особенно стоп. А их переохла-
ждение ведет к простудным заболевани-
ям. Приходится подключать и закалива-
ние ног, например, хождение босиком. 
Зимой же достаточно заранее засушить 
следующие травы: мяту, фиалку, тимьян. 
Взяв немного любой из них, слегка смо-
чите в воде, отожмите и положите в  
обувь. Возникающее при оздоровитель-
ной ходьбе или беге раздражение подошв 
стимулирует кровообращение.

Процедуры, основанные на быстром 
действии холода, будут способствовать 
сохранению красоты, молодости и здоро-
вья.

Управління комунальної власності міста виконкому міської ради оголошує про наміри  пе
редати в оренду об’єкти комунальної власності, щодо яких надійшли заяви

№
з/п

Балансоутриму-
вач

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

Найменування Місцезнахо-
дження

Загаль-
на 

площа,  
м2

Вартість  
майна 

за неза-
лежною 

оцінкою, 
грн.

Макси-
мально 
можли-

вий 
строк 

оренди

Мета використання

1 УБЖП Нежиле приміщення, вбудо-
ване у 1 поверх житлового 
будинку

Вул.  
Купріна, 116

45,6 53890,0
Станом на 
05.09.2012

2 роки  
11 міся-

ців

Під розміщення відділення 
поштового зв’язку

2 УБЖП Нежиле приміщення, вбу-
доване у цокольний поверх 
житлового будинку

Вул. 
Ярославська, 2

87,2 67825,0
Станом на 
21.09.2012

2 роки  
11 міся-

ців

Під  розміщення
комп’ютерного залу

3 УБЖП Окреме індивідуально ви-
значене майно – контейнери 
для сміття

Вул.  
Іллічівська, 2г

322 од. 791476,0
Станом на 
26.09.2012

1 рік Для здійснення виробничої 
діяльності у сфері поводжен-
ня з побутовими відходами

4 УКВМ Нежиле приміщення, вбудо-
ване у 2 поверх окремо роз-
ташованої нежилої будівлі

Вул. Отто  
Брозовського, 

56

65,52 69439,0
Станом на  
05.09.2012

2 роки  
11 міся-

ців

Під розміщення офісу

5 УКВМ Нежиле приміщення, вбудо-
ване у 1 поверх окремо роз-
ташованої нежилої будівлі

Мкр-н  
Сонячний, 22а

11,47 8191,0
Станом на 
04.09.2012

2 роки  
11 міся-

ців

Під розміщення майстерні 
з ремонту взуття та пункту 
прийому замовлень на виго-
товлення пам’ятників

6 Відділ освіти ви-
конкому Тернів-
ської районної у 
місті ради

Нежиле приміщення, вбудо-
ване у 1 поверх окремо роз-
ташованої нежилої будівлі

Вул.  
Косигіна, 29

56,5 55293,0
Станом на 
08.08.2012

2 роки  
11 міся-

ців

Для проведення спортивних 
занять

7 УБЖП Нежиле приміщення, вбудо-
ване у 1 поверх житлового 
будинку

Вул.  
Косигіна, 1

13,1 9980,0
Станом на 
13.09.2010

1 рік Під розміщення майстерні з 
ремонту взуття,  за умови зго-
ди всіх співвласників житлово-
го будинку

8 УКВМ Нежиле приміщення, вбудо-
ване у 2 поверх окремо роз-
ташованої нежилої будівлі

Вул.  
Мусоргського, 

13

108,2 116661,0
Станом на 
17.09.2012

2 роки  
11 міся-

ців

Під розміщення торгівлі не-
продовольчими товарами та 
складу

9 УКВМ Частина площі бетонного ви-
мощення та частина площі 
металевої освітлювальної 
вежі

Вул.  
Волосевича, 1а

24,9 75845,0
Станом на 
12.09.2012

2 роки  
11 міся-

ців

Під розміщення операторів 
телекомунікацій

10 УБЖП Нежиле приміщення, вбудо-
ване у 1 поверх житлового 
будинку

Вул. Мухіної, 15 95,3 105444,0
Станом на 
26.09.2012

2 роки  
11 міся-

ців

Під розміщення дільниці 
абонентської служби району

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються відділом дозвіль-
но-погоджувальних процедур виконкому міської ради протягом 10-ти ро-
бочих днів після опублікування оголошення в міській комунальній газеті 
«Червоний гірник». У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт 
оренди, орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди від-
повідно до абз.3 частини 4 ст.9 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» та рішення міської ради від 23.11.2011 №726 «Про 
затвердження Положення про порядок оформлення оренди об’єктів ко-
мунальної власності міста».

Довідки можна отримати  в  управлінні комунальної власності міста ви-
конкому міської ради (пл.Радянська,1, кімн. 361, 360,  тел.: 74-49-29,  74-
43-97).

g Оголошення
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Пластичної 
мініатюри

Василя Новіко-
ва з нагоди Дня 

українського 
козацтва. Май-
стер-клас з тех-
ніки пластичної 

мініатюри.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

«Полум’я 
та лід»

Виставка з 
фондів музею з 
нагоди 60-річчя 

М. Маковея.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

Персональна 
виставка

заслуженого ху-
дожника Украї-
ни Л. Давиден-
ка з нагоди Дня 

українського 
козацтва.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

Виставка
робіт образо-

творчого 
мистецтва 

криворізьких 
художників з 
нагоди Дня  
художника.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00. 
Тел.: 90-37-59.

«З Україною 
у серці»

Виставка робіт 
декоративно-
прикладного 

мистецтва Любові 
Боровикової та 

Віри Полової (ви-
шивка, в’язання, 
бісероплетіння).
Філія КЗК «Кри-

ворізький міський 
історико-крає-

знавчий музей» 
сел. Веселі Терни – 

10.00-17.00.

Докумен-
тальна  

міні-виставка
Про роботу 
підпільної 

групи «Черво-
ногвардієць» 

за матеріалами 
заслуженого 

вчителя України 
Л. Дроздова.

Філія КЗК «Кри-
ворізький міський 

історико-крає-
знавчий музей» 

сел. Веселі Терни – 
10.00-17.00. 

Тел.: 35-13-66.

«Скарби 
курганів 

Криворіжжя»
Нових надход-
жень з архео-

логії 2008-2011 
років.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00. 

Тел.: 90-27-56.

Золотий 
фонд музею

Виставка обра зо-
творчого мистец-

тва (із фондів 
музею).
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

Виставка
Декоративно-
прикладного 
мистецтва 
Вікторії 

Демченко 
(бісероплетіння).

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Образотворчо-
го мистецтва 
М. Рябоконя.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Робіт 
образотворчого 

мистецтва 
музичної 

школи №5 з 
нагоди 50-річчя 

мистецького 
закладу.
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00.

g Вистави

g Спорт

g Цирк

g Концерти

«Курочка 
Ряба»

Лялькова вистава.
Криворізький місь-
кий театр ляльок.  

20 жовтня  
об 11.00 та 12.30. 

Тел.: 26-61-45.

«Дюймовочка»
Лялькова вистава.
Криворізький місь-
кий театр ляльок, 

21 жовтня  
об 11.00 та 12.30.

«Бенкет під 
час чуми»

Пластична драма.
Криворізький ака-
демічний міський 

театр музично-плас-
тичних мистецтв 
«Академія руху». 
20 жовтня о 18.00. 

Тел.: 440-19-77,  
440-33-99.

g Виставки

Афіша

«Спляча красуня»
Державний цирк, тел.: 92-88-68. 

20 жовтня о 13.00, 16.30, 21 жовтня о 16.30.

g Кіно

«Петля часу»
Бойовик, 

фантастика.
Кінотеатр: 

«Одеса-кіно».

«Дикуни»
Трилер, драма, 

кримінал.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», 

«Олімп».

«Заручниця 2»
Бойовик, 
трилер.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно».

«Алекс  
Кросс»

Детектив, трилер.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

«Порочна  
пристрасть»

Містичний трилер.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

«Аеротачки» 
3D

Мультфільм.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

«Любов  
з акцентом»

Комедія,  
пригоди.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно».

«Паранормальне 
явище 4»
Жахи.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно», 
«Олімп».

«Пограбування 
казино»
Трилер.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно», 
«Олімп»  

тел.: 440-07-77.

«Франкенвіни»
Комедія, 

мультфільм.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», 

тел.: 493-09-09.

Відкритий 
міський турнір
з боротьби дзюдо 
серед юнаків та 
дівчат 1999-2001 
років народження

ДЮСШ №2,  
20 жовтня о 10.00.

Відкриття  
чемпіонату 

міста  
з кікбоксингу
СК «Барс», мкрн. 

5-й Зарічний, 69-а  
20 жовтня о 10.00.

Чемпіонат  
зі спортивно-

бальних танців
Відкриття чем-
піонату Дніпро-

петровської 
області.

ПМіС ДВНЗ «КНУ», 
20 жовтня об 11.00.

Святкова 
концертна 
програма

 Відкриття 47-го 
творчого сезону.
ПК ПАТ «ПівнГЗК» 
ДП «Овація» ПАТ 

«ЦГЗК».
20 жовтня о 16.00.

«Чарівний світ 
мистецтва»

 Відкриття 47-го 
творчого сезону.

ДП «Овація»  
ПАТ «ЦГЗК»

20 жовтня о 15.00.

«Єдина родина 
– моя Україна»

 ІІ міський 
фестиваль 

національних 
культур.

Пр. Карла Маркса 
(Ц-Міський р-н).

21 жовтня о 14.00.
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скидки!

Різне

Реклама. Оголошення

ІЗ ЧОРНОГО, ЧЕРВОНОГО, 
СІРОГО та ін. ГРАНІТІВ:

пам’ятники, вази, свічники, 
плитка та ін.

В наявності і на замовлення по каталогах 
та індивідуальних ескізах замовника. Про-
фесійне художнє оформлення, розстрочка, 
доставка, установка, безкоштовне зберіган-
ня до установки.
Трампарк,  
торговий центр, 1 поверх,  
вул. Каховська, 116, 
Тел. 4011627, 0679806960, 0982197663.

САЛОН-ВИСТАВКА
«ГРАНІТ+»
вироби

Знижки!

g Реклама

Куплю

Продаю

Загублене

Послуги

ООО «Этель – БЦД»

Утепление стен
Гарантия качества.

Тел. 4430353, 096.216.6025

помощник руководителя
Доход 3200 – 4100 грн.

Тел. 096-5783177.

Требуется

№ 1356. 1-комн. квартиру на 
Соцгороде, 1/5, общ. пл. 32 кв.м,  
бронированные двери, решетки. Тел. 
401-04-17, 050-4522502.

№ 1386. Усадьбу на КРЕСовском зали-
ве под застройку (земля, сад, виноград-
ник). Тел. 067-5397410.

№ 1086. Песок, щебень, шлак, гран-
шлак, цемент, керамзит. Тел. 067-
9847171, 067-7300639.

№ 1358. А/м «Волга-31029», один ха-
зяїн. Тел. 050-3215111.

№ 1424. Газовую буржуйку+баллон, 
отопитель на солярке, кислородный 
баллон, резак (керосин). Тел. 067-
7702489.

№ 1425. Свечи зажигания. Из 
обыкновенных – форкамерные. Пуск, 
динамика, экономия «СО» – вам понра-
вится. Тел. 067-7702489.

№ 1421. Очень дорого! Цена до-
говорная. Старинные награды, 
знаки, документы на них. Кинока-
меру «Красногорск-3», объективы, 
фотоаппараты, монеты, иконы, 
фарфоровые статуэтки, картины, 
часы, статуэтки, военную форму до 
1960 г., знамена, столовое серебро, 
корал. бусы, старин. книги, мебель, 
люстры, бивни мамонта, моржа, 
кашалота (изделия), ТВ, радио до 
1955 г. Нивелир, теодолит. Тел. 401-
17-42, 063-7670807, 066-1761807, 097-
0422903.

№ 1422. Фотоаппараты: «На-
рцисс» – 500 грн., «Горизонт» – 
350 грн., «Ленинград» – 150 грн., 
«Спорт» – 3000 грн., «Спутник» – 200 
грн., «Геодезия» – 2000 грн., «Ре-
портер» – 1500 грн., «Киев-88» – 300 
грн., «Лейка» – от 1000 грн., «Друг» 
– 200 грн., «Искра» – 200 грн., 
«ФЭД» – 100 грн., «Зоркий» – 100 
грн., «Киев-5» и «Алмаз» – 200 грн. 
ОБЪЕКТИВы: «Зодиак» – 400 грн., 
«Руссар» – 250 грн., «Калейнар-3» 
– 300 грн., «Вега-28» – 300 грн., «Ге-
лиос-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.

№ 891. Старі неробочі ТВ (лампові) – 
20-60 грн.; холодильники – 30-60 грн.; 
газ. колонки – 100-150 грн.; пральні 
машинки – 20-50 грн.; ванни чавунні – 
100-120 грн.; батареї, 1 секція – 12 грн.; 
метал. мотлох, брухт чорних металів. 
Тел. 097-6189585 (передзвоню).

№ 899. Лом черных и цветных мета-
ллов. Гаражи, дачные домики, бочки, 
металлоконструкции. Порезка, по-
грузка, самовывоз. Тел. 097-6189585 
(перезвоню).

№ 1220. ВАЗ или 
ИНОМАРКУ. ЗВОНИ-
ТЕ – ДОГОВОРИМ-
СЯ! Тел. 098-3287864.

№ 1329. ВАЗ-2101-099, «Славуту», 
«Таврию», «Ланос», «СЭНС», «Матиз». 
Тел. 067-9819673.

№ 1249. ВАЗ у будь-якому стані, ДЕУ, 
іномарку, «Славуту», «Таврію», мікро-
автобус. Дорого. Тел. 50-22-74, 067-
9209037, 050-0412760.

№ 1330. Покупка, продажа, ремонт 
компьютеров, мониторов, комплекту-
ющих. Запись с кассет на DVD. Пульты 
– продажа и ремонт. Соцрынок, маг. 
«Ковры». Тел. 401-33-74, 067-5980996.

№ 1379. Газовую колонку б/у на зап-
части. Тел. 401-45-06, 097-6999168.

№ 1420. Свідоцтво багатодітної роди-
ни АЕ 016508 на ім’я Грабаренка Влади-
слава Андрійовича вважати недійсним.

№ 1406. Посвідчення дружини лікві-
датора аварії на ЧАЕС № 006703 від 1 
липня 2005 р., видане Дзержинським 
відділом соціального захисту населен-
ня на ім’я Фомішкіної Галини Миколаїв-
ни, вважати недійсним.

№ 1407. Свідоцтво про право влас-
ності за № С-797 від 13.04.2007 р. за 
адресою: вул. Тинка, 3-49, видане 
згідно з розпорядженням УЖКГ від  
20.12.2006 р. № С-2461 на ім’я Русіна 
Іштвана Ласловича, Русіної Людмили 
Анатоліївни, вважати недійсним.

№ 1408. Свідоцтво про право влас-

ності на квартиру за адресою: проспект 
Гагаріна, буд. 47, кв. 35, видане 6.01.2000 р. 
ЗАТ «Кривбасрудбуд» згідно з розпоря-
дженням № 2417 від 16.12.1999 року, та 
свідоцтво про право на спадщину ВВТ 
№ 140080 від 9.12.2004 р., видане Сьо-
мою нотаріальною конторою м. Криво-
го Рогу (в реєстрі за № 2-6445) на ім’я 
Віхаревої Ольги Григорівни, вважати 
недійсними.

№ 1409. Свідоцтво про право влас-
ності на квартиру за адресою: мкрн. 
Сонячний, 29-43, видане Саксаганським 
виконкомом 26.08.1997 р. на ім’я Мака-
ренко Людмили Еммануїлівни, вважати 
недійсним.

№ 1410. Диплом, виданий Криворізь-
ким гірничорудним інститутом, факуль-
тет «Промислове і цивільне будівництво» 
в 1980 р. на ім’я Циганського Олега Ми-
хайловича, вважати недійсним.

№ 1391. Атестат НЛ-01-058811 від 
1993 р., виданий на ім’я Дубровського 
Євгена Євгеновича, вважати недійсним.

№ 1421. Свідоцтво про право на спад-
щину за законом № 3626 від 27.12.1971 р. 
та свідоцтво на право власності на част-
ку в спільному майні подружжя № 3628 
від 27.12.1971 р., видані нотаріусом 
Першої Криворізької державної нотарі-
альної контори Гонтаренко Л.А. на ім’я 
Нестерук Раїси Матвіївни за адресою: 
вул. Косарева, буд. 5, вважати недійсни-
ми.

№ 1422. Свідоцтво про право влас-
ності на житло № С-1951 від 13.10.1998 р., 
видане управлінням житлово-комуналь-
ного господарства на ім’я Павлючкової 
Ганни Олексіївни та Павлючкової Ганни 
Петрівни за адресою: вул. Паркова, буд. 
13, кв. 10, вважати недійсним.

№ 1423. Свідоцтво про право влас-
ності на дачний будинок № 105, розта-
шований за адресою: м. Кривий Ріг, СТ 
«Нива», видане 22.08.1997 р. Централь-
но-Міською районною у місті радою на 
ім’я Бєлікова Костянтина Аркадійовича, 
вважати недійсним.

• побутова техніка
№ 15. РЕМОНТ ХОЛОДИЛьНИКІВ. 

Гума. Будинок «Ремпобуттехніка», пр. 
Миру, 29в-8. Тел. 74-52-59, 401-50-38, 
067-5993757. Професіоналізм.

№ 681. РЕМОНТ ХОЛОДИЛьНИКІВ 
ВДОМА. Гарантія. Тел. 95-66-68, 067-
3165901, 050-5614766. Ремонт праль-
них машин. Тел. 440-38-10, 401-57-12. 
Майстерня – вул. Кремлівська, 28.

№ 16. РЕМОНТ ХОЛОДИЛьНИКІВ. 
Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 401-02-

85, 097-7795606. Дешево.
№ 1156. Гарантійний ремонт холо-

дильників вдома. Заміна ущільнюваль-
ної гуми. Тел. 401-23-92, 067-9678246, 
28-28-72.

№ 1302. Ремонт ПРАЛьНИХ МАШИН, 
МІКРОХВИЛьОВОК, ТV, КОФЕ-МА-
ШИН, БОЙЛЕРІВ. Тел. 440-18-10.

№ 701. Ремонт ТВ. Тел. 401-82-63, 067-
3981097.

№ 1367. Ремонт ТВ любых. Тел. 74-62-
78, 097-2824057, Кондратьевич.

• пам’ятники
№ 846. Гранит (каталог – бо-

лее 90 образцов), крошка, бе-
тон; оградки, столики, скамей-
ки. Укладка плитки недорого 
и качественно. Тел. 440-50-39, 
401-17-82, 098-1229633, ул. Те-
левизионная, 1а.

№ 1360. ПАМЯТНИКИ. Пл. АРТЕМА, 
3. Тел. 401-26-28. Выставочный зал (бо-
лее 80 образцов). Профессиональное 
художественное оформление. Беспро-
центная рассрочка. Срочные заказы от 
трех дней. Хранение бесплатно. Благо-
устройство места на кладбище. Пенсио-
нерам скидки. Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 401-
26-28, 098-0421494.

 • меблі

№ 1419. Перевезу меблі та ін. По-
слуги вантажників. Недорого. Тел. 
401-31-05, 067-5671948.

№ 1416. ПЕРЕТЯЖКА И ИЗГОТОВЛЕ-
НИЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. РАССРОЧКА 
НА 10 мес. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА, 
БОЛьШОЙ ВыБОР ТКАНИ. Тел. 410-12-
88, 406-28-77.

• інше

№ 1314. Врезка замков. Утепле-
ние, обшивка дверей, балконов, ло-
джий пластиком. Тел. 401-35-15, 098-
2413969.

№ 989. Спил деревьев. Порезка, 
вывоз, корчевка, обрезка кустов. Тел. 
097-0341978.

№ 1192. Спил деревьев бензопилами 

(с автовышкой). Порезка, вывоз, кор-
чевка. Продаю дрова круглогодично. 
Тел. 098-6929955.

№ 1402. УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Все 
виды работ. Пенсионерам скидки. Тел. 
097-0011962.

№ 1336. ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ 
И ВыГРЕБНыХ ЯМ. Тел. 097-3406107.

№ 1368. ЭМАЛИРОВКА ВАНН. 
ВыБОР ЦВЕТА, ГАРАНТИЯ. Тел. 096-
2452758, 27-58-95.

№ 1393. Эмалировка старых ванн 
на дому у заказчика. Выбор цвета. Га-
рантия. Тел. 36-16-44, 098-5083623.

№ 1394. Ремонт, установка бойлеров, 
колонок, стиральных машин, счетчиков 
воды, тепла; замена труб. Тел. 66-05-47, 
098-4842663.

№ 1411. ПРОФЕСІЙНИЙ ЕЛЕКТРИК! 
Ремонт та заміна електропроводки. Га-
рантія 5 років. Ліц. АВ № 409987. Тел. 
096-2082864, 066-7435434.

№ 1395. Изготовление ворот любой 
сложности, евроограждения бетонные, 
столбики виноградные, фильтры расти-
тельного масла. Тел. 097-2941705.

№ 1403. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Все 
виды работ. Пенсионерам скидки. Тел. 
097-0011962.

№ 1396. СТО круглосуточно. Сварка 
авто, покраска, замена деталей. Быстро, 
качественно и в срок. Тел. 097-2941705.

№ 128. Адвокат – юридичні кон-
сультації, захист інтересів у суді. Св. 
№ 617 від 11.02.2011 р. Тел. 401-68-86, 
091-3256886.

№ 203. АДВОКАТ. Всі види юри-
дичних послуг. Звертатись: вул. Кур-
чатова, буд. 7, кв. 3 (р-н кінотеатру 
«Юність»). Св. № 420. Тел. 401-32-75, 
050-5600358.

№ 1139. АДВОКАТ: усі види юри-
дичної допомоги. Звертайтеся: пр. К. 
Маркса, 52 («Мрія»), офіс 313. Дзвоніть 
заздалегідь: 401-04-34, 097 – 0444425. 
Свід. 2254.

№ 1012. Спутниковое ТВ. Продажа, 
установка, ремонт. Тел. 401-29-64, 097-
5085088.

№ 1412. Школа крою та шиття. Сайт: 
www.liza.dp.ua.

№ 1315. СДАЮ ДОМИК НА ГДАН-
ЦЕВКЕ. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. Тел. 096-
6495386.

№ 1193. ПОКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ. 
ПОГРУЗКА, ПОРЕЗКА, ВыВОЗ. КУПЛЮ 
ГАЗ. КОЛОНКИ, АККУМУЛЯТОРы б/у. 
Тел. 096-7193735. Лиц. АВ № 548802 
МППУ.

№ 1194. КУПЛЮ ГАРАЖ МЕТ. ИЛИ 
КАПИТАЛьНыЙ в КООПЕРАТИВЕ. Тел. 
401-39-19, 098-5469967.

№ 1413. СНИМЕМ КВАРТИРУ НА 
ДЛИТЕЛьНыЙ СРОК. Тел. 401-39-19, 
067-7659992.

№ 474. Сдаются в аренду помещения 
под офис и почасово актовый зал по 
адресу: проспект Металлургов, 36а. Тел. 
92-13-90.

№ 1340. Київський лікар психотера-
певт-нарколог Гарницький В.П. допомо-
же бажаючим позбавитись АЛКОГОЛЬ-
НОЇ, ТЮТЮНОВОЇ, ІГРОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ. 
Виводить із запою, зменшує зайву вагу, 
лікує енурез, заїкання, гіпертонію, не-
вроз. Прийоми: 20, 21, 22 жовтня, 3, 
4, 5 листопада 2012 р. Тел. 401-25-42, 
067-7992465. (Ліц. МОЗУ № 492005 від 
14.12.2009 р.).

№ 1373. Київський лікар-психоте-
рапевт ГАЛИНОВСьКИЙ В.М. лікує 
за один сеанс алкоголізм, тютюнопа-
ління, ожиріння. Після сеансу 6 мі-
сяців гарантовано обслуговування 
безплатно. Прийом 26 жовтня у ПК 
«Будівельник», зуп. «1 дільниця». Тел. 
408-04-79, 74-49-72, 068-4160768, 096-
2617564. Ліц. МЗОУ АГ № 602609 від 
21.07.2011 р.

№ 1341. ПРИЕМ ВРАЧА-
ЭНДОКРИНОЛОГА 1 КАТЕГОРИИ РАХ-
МАН А.М. в ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОЙ 
АПТЕКЕ по ул. ПУШКИНА, 14. Лиц. АВ 
431404 от 2.10.08. Тел. 493-80-46, 493-
80-47.

№ 1380. Сім’я з 2 чол. шукає 3-кімн. 
квартиру в р-ні від Космонавтів до Юві-
лейного, можна Вечірній, Сонячний. 
Тел. 097-6981888.

№ 1381. Курси перукаря і кравця. 
Тел. 096-6699770.

№ 1375. Предприятию требуются: 
монтажники; сварщики; резчики; кро-
вельщики; подсобные рабочие. Тел. 
462-53-20, 097-7797217.

№ 1348. Требуется серьезный, 

толковый молодой человек. Работа в 
офисе с оптовыми клиентами. Перспек-
тива карьеры с доходами более 8500. 
Обучение. Умение играть в футбол при-
ветствуется. Тел. 097-7949313.

№ 1376. РАБОТА В ОХРАНЕ ДЛЯ 
ВОЕННыХ ПЕНСИОНЕРОВ, В ПРЕ-
ДЕЛАХ ГОРОДА (ПОСМЕННО). УЛ. 
ЛЕОНИДА БОРОДИЧА, 8/310. Тел. 
401-22-18, 093-5659438.

№ 1349. Заместитель на оптовые до-
говора. Перспектива – руководитель 
филиала с доходом более 13500 грн. 
Тел. 097-7949313.

№ 1230. !РАБОТА! ДЛЯ ГОССЛУЖА-
ЩИХ! С НОРМАЛьНыМ ГРАФИКОМ, 
СТАБИЛьНыМ ДОХОДОМ 4000-
8000 грн. Тел. 096-5783177.

№ 1231. ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР-
ОПЕРАТОР, 2800-3500 грн. Тел. 096-
5783177.

№ 1232. !КЛАДОВЩИК! ПРОЙДИ 
ПЕРЕПОДГОТОВКУ И ПОЛУЧИ РАБО-
ТУ. 4000-6000 грн. СТАБИЛьНО. Тел. 
067-3452685.

№ 1233. ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК С 
ОПыТОМ КРЕДИТНОГО ЭКСПЕРТА. 
Тел. 099-2769580. ДОХОД 3500-5000 
грн. ОБУЧЕНИЕ!

№ 1350. Диспетчер-администратор. 
Кладовщик. Педагог-психолог – до-
говорной отдел. Доход от 2800+пре-
мия. Возможно подработка. Тел. 098-
2077499.

№ 1308. Требуется руководитель. Тел. 
097-2077323.

№ 1344. Требуется диспетчер на 
входящие звонки, 2100 грн. Тел. 063-
2418758.

№ 1347. Воспользуйся наилуч-
шими возможностями! Солидные 
перспективы для людей любого возрас-
та. Тел. 067-7835074.

№ 1364. Требуется помощник юриста 
в договорной отдел. Доход 3000-5000. 
Тел. 096-7048849.

№ 1351. Требуется сотрудник в 
информационный отдел. Тел. 067-
7994315, 099-9860806.

№ 1365. Требуется диспетчер, кла-
довщик, оператор ПК, офис-менеджер, 
секретарь-референт в договорной от-
дел. Возможно совмещение, доход и 
график по итогам собеседования. Тел. 
096-7048849.

№ 1366. Требуется толковый, 
надежный, легкообучаемый молодой 
человек в договорной отдел. Работа 
с оптовыми клиентами. Перспектива 
– начальник отдела с доходом более 
10000 грн. Тел. 096-7048849.

№ 1355. Диспетчер на входящую ин-
формацию, муж./жен., пятидневка. Тел. 
098-8206227.

№ 1414. ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР, 
2000 грн. Тел. 067-9446864.

№ 1415. ТРЕБУЕТСЯ ПРИЕМЩИК. 
Тел. 097-3052016.

№ 1417. Требуется помощник по ка-
драм. Оплата высокая, обучение. Тел. 
098-2435429.

№ 1418. Требуется диспетчер. Входя-
щие звонки, оплата высокая. Тел. 098-
2435429.

№ 1397. Работа в офисе, интересная и 
несложная, без ограничения в возрас-
те. Тел. 096-7749530, Николай Павлович.

№ 1400. ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК 
В ОФИС ДЛЯ РАБОТы ПО ПРИЕМУ 
ЗВОНКОВ. МОЖНО БЕЗ ОПыТА. ДО-
ХОД 1500-1800 грн. Тел. 098-1563602.

№ 1399. РАБОТА. МОЛОДыМ ПЕН-
СИОНЕРАМ. ДРУЖНыЙ КОЛЛЕК-
ТИВ. ДОХОД 1800-2000 грн. Тел. 067-
5865391.

№ 1398. СТАБИЛьНАЯ РАБОТА В 
ОФИСЕ. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛьНОСТь В КОЛЛЕКТИВЕ ПРОФЕС-
СИОНАЛОВ, 2000-2500 грн. Тел. 067-
5865108.

реклама «ЧГ» •  067-7437902 

ремонт и перетяжка
мягкой мебели

изготоВление
рассрочка 10 мес.

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

9 днів  
світлої пам’яті

Криворізьке міське об’єднання 
Всеукраїнського товариства  

«Просвіта» імені Тараса Шевченка, 
Криворізька міська організація 

НСЖУ 
висловлюють глибоке 

 співчуття члену «Просвіти»,  
члену НСЖУ 

Зубко Людмилі Іванівні  
з приводу тяжкої втрати –  
передчасної смерті сина

Назара.
Правління Криворізької 
«Просвіти», правління  

Криворізької міської організації  
НСЖУ.

Шановні мешканці Тернівського району!

Бережіть свій 
будинок  
та своє майно!

Сплатіть заборгованість  
і ви отримаєте гідні  

умови проживання в ньому!

металлопластиковые
немецкий профиль,  
фурнитура «МАСО», 
«WINKHAUS». Гарантия.

Маг. «АТБ», второй этаж.  
Тел. (056) 410-14-04,  

моб. 098-8977573.

Балконы, 
лоджии,
ролеты, откосы, 
жалюзи.
Цены завода- 
производителя.

Гарантия 5 лет.
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станом на 16.10.2012 р. 
(грн. за 100 од.)

1. Нема помітних збурень.
2. Невеликі збурення.
3. Слабка геомагнітна буря.
4. Мала геомагнітна буря.
5. Помірна геомагнітна буря.
6. Сильна геомагнітна буря.
7. Жорсткий геомагнітний шторм.
8. екстремальний шторм.

Хмарно
За даними Українського гід-

рометцентру, у четвер очіку-
ється хмарна погода. Темпера-
тура вночі до 15 градусів тепла, 
вдень до 16 градусів тепла. Вітер 
північно-західний та західний, 
4-5 м/сек. Атмосферний тиск 
751…755 мм рт. ст. 

g Погода

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,30 25,718 1036,772

УкрСиббанк
811,50 25,50 1042,00
816,50 26,40 1066,00

ПриватБанк
814,00 25,70 1040,00
816,50 26,70 1070,00

Промінвест
банк

812,00 25,90 1045,00
815,90 26,60 1068,00

Райффайзен 
Банк Аваль

814,50 25,90 1045,00
816,50 26,90 1080,00

Форум
812,50 25,90 1036,00
816,50 27,10 1070,00

Південком
банк

814,50 25,00 1045,00
816,00 26,30 1080,00

Укрексімбанк
809,00 25,70 1047,00
811,00 26,40 1065,00

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

13 27 28 29 31 38

17 та 18 жовтня

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

ДЖЕК ПОТ 
наступного 
розіграшу 
7 200 000 гривень

g Лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1202 
виграшні номери 13.10.2012 

джек-пот 7 100 000

g Курси валют

0:00 2 2
3:00 2 2
6:00 2 2
9:00 2 2

12:00 2 2
15:00 2 2
18:00 2 2
21:00 2 2

СПІВ
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 2 9992.00
4 129 216.00
3 2967 16.00
2 23434 6.00
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Калейдоскоп

g Гороскоп

Овен (21.0320.04)
Ви з особливою вiд по вi дальнiстю 
вiзьметеся ви рiшу вати проблеми 
близьких та/або побутовi питання. 
Найприємнiшим буде кiнець тижня 
– будьте готовi до нових знайомств.

Телець (21.0421.05)
На вас чекає успiх у ділових по-
чинаннях. Настає сприятливий 
перiод як для розвитку особис-
тих талантiв, так i для робочих 
моментiв. Новi знайомства дещо 
змiнять у вашому життi.

Близнюки (22.0521.06)
Починайте тиждень активно, 
тодi будуть пiдстави чекати хоро-
ших результатiв. Попереду дiловi 
успiхи, тож не гайте часу. 
Рак (22.0623.07)
Стосунки з оточуючими значно 
погiршаться, якщо ви будете 
нав’язувати їм свою точку зору. 

Лев (24.0723.08)
Цей тиждень може стати доленос-
ним. Берiться смiливо за все, не 
залишайтеся в тiнi. Але уважнiше 
ставтеся до здоров’я. Найближчі 
дні – час імовірних травм та заго-
стрення хвороб.

Діва (24.0823.09)
Зараз головне – серйозний 
пiдхід до всього. Якщо впевненi 
у тiй справi, яку задумали, вона 
справдi буде успiшною, а якщо 
сподiваєтеся на волю випадку – 
просто чекайте.

Терези (24.0923.10)
На початку тижня ви будете гострi 
на язик, що може спровокувати 
сварку. У другiй половинi тижня 
вас супроводжуватиме удача в 
особистому житті. Для покращен-
ня здоров’я варто взяти відпустку.

Скорпіон (24.1022.11)
Тиждень сприятливий для важ-
ливих поїздок. Ви ризикуєте при-
йняти помилковi рiшення. Осте-
рігайтеся зрадників. Ситуацiя з 
грошима поки що нейтральна.

Стрілець (23.1121.12)
У другiй половинi тижня варто 
сконцентруватися на роботi. Ви 
зможете нарештi закiнчити давнi 
справи. Друзi порадують вас ціка-
вими пропозиціями та, можливо, 
подарунками. Сприятливий час 
для освідчень та весіль.

Козеріг (22.1220.01)
На цьому тижнi ви ще раз упев-
нитеся в простiй iстинi: все, що б 
не робилося, – на краще. Будьте 
готовi до перемiн. До вас можуть 
звернутися за порадою. Уникайте 
фiнансових втрат.

Водолій (21.0119.02)
 Тиждень буде доволi напруже-
ним. Будьте готовi розставити 
всi прiоритети, приймати швид-
ко рiшення. Саме час повторити 
яскравi моменти особистого життя.

Риби (20.0220.03)
У першiй половинi тижня у вас 
буде депресивний стан, все на-
вколо видаватиметься сiрим. Уда-
ча посмiхнеться вам знову, якщо 
уважніше поставитеся до порад 
друзів та близьких.

на 22 – 28 жовтня 
g Обрії мистецтва

Свято пензля, свято барв
«Мистецтво – це порятунок від правди життя», – вважав 
Ніцше. Але споглядаючи мистецькі витвори криворізь-
ких художників, можна натрапити на вповні реалістич-
ні сюжети, які ту саму правду життя якраз і розкривають.

До Дня художника у міській ви-
ставковій залі традиційно відкри-
лась виставка художніх полотен 
наших найталановитіших земля-
ків – більше сотні картин маститих 
і зовсім юних митців. Цьогорічна 
експозиція вразила відвідувачів як 
кількістю робіт, так і різноманіттям 
представлених жанрів.

– Виставка прекрасна, – поді-
лилась враженнями директор ви-
ставкової зали Ольга Валенська. 
– Цього року вона приурочена до 
20-ліття Криворізького осередку 
Національної спілки художників 
України, яке ми відзначатимемо 
21 грудня. Зала світиться й сяє від 
чудових картин, мабуть, ніщо так 
не радує шанувальників, як об-
разотворче мистецтво. Сьогодні 
хочу згадати митців, які різцем і 
пензлем залишили глибокий слід 
у культурному розвитку нашого 

міста, – Івана Авраменка, Юрія 
Сича, Дмитра Грибка, Анатолія 
Ярошенка. На жаль, їх уже немає 
серед нас, але ми й досі милуємося 
їхніми роботами. Мистецтво таки 
вічне: художник іде в інший світ, 

а його витвори залишаються і да-
рують людям світло. Радісно й від 
того, що молоді художники-по-
чатківці, які тільки-но закінчили 
факультет мистецтв педінституту, 
вже проявляють себе як яскраві 
особистості. Прекрасну дитячу і 
персональну виставки нещодав-
но зробив Анатолій Лабунський. 
Приємно, що молоде покоління 
переймає естафету і вносить щось 
нове, креативне, новаторське. Ба-
жаю всім митцям творчого довго-
ліття і самовдосконалення.

У мистецькому просторі 
Криворіжжя творять понад 300 
художників, більше 100 з них 
працюють з дітьми у студіях 
естетичного виховання.

Художників привітали заступ-
ник начальника управління культу-
ри і туризму виконкому міськради 

Наталія Стрига, заступник голови 
Центрально-Міської райради Ната-
лія Гонченко. Обласними, міськими 
і районними відзнаками були наго-
роджені кращі представники твор-
чого Криворіжжя, серед яких – Ма-

ріанна Любас, Микола Рябоконь, 
Валентина Козловська, Віктор 
Маклок, Анатолій Руденко, Віктор 
Букрєєв, Федір Чорномор, Оксана 
Поліщук, Олександр Козарець-
кий, Леонід Давиденко, Юрій Зе-
лений, Степан Головатий та інші 
обдаровані художники.

– Дійсно, виставка цього разу 
як ніколи широко представляє ху-
дожню палітру Кривого Рогу, та 
й самих митців прийшло багато, 
– погоджується відомий майстер 
пензля Микола Рябоконь. – Моїх 
тут представлено три пейзажі, на-
писані цього року. Загалом мені 
подобаються реалістичні робо-
ти, авангард я не сприймаю. Але у 
кожного художника – своя манера 
письма. Мені до смаку ось ця сви-
ня з півнем Маклока (на фото). 
Дуже талановитою вважаю молоду 
художницю Дробот.

Побачити й оцінити доробки 
криворізьких митців ви зможете 
на власні очі, відвідавши виставку, 
яка триватиме протягом місяця.

 Микола Рябоконь  уподобав 
реалістичні роботи.

g Запрошуємо
Фестиваль  
іде вабанк!
У неділю, 21 жовтня, о 14.00 на пр. 
Карла Маркса, біля театру драми та 
музичної комедії ім. Тараса Шевчен-
ка, розпочнеться другий міський 
фестиваль національно-культурних 
товариств Кривого Рогу  
«Єдина родина – моя Україна». 

Тетяна ДРЄЄВА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Головним сюр-
призом буде виступ 
групи «Ва-банк», до 
складу якої входять 
герої «Майдансу» 
– хореографи Коля 
і Жора! 

Учасники фестивалю 
– представники десяти 
національно-культур-
них громад Кривого 
Рогу та запрошених до 

міста колективів (зо-
крема, зразковий гру-
зинський ансамбль 
«Сакартвело») –  запро-
понують до вашої уваги  

виставку виробів деко-
ративно-ужиткового, 
образотворчого мис-
тецтв, національних 
костюмів. Не обійдеть-
ся й без смакування 
оригінальними стра-
вами національних ку-
хонь. Родзинкою свята 
стануть концертні ви-
ступи етнічних колек-
тивів і танцювально-
розважальна програма.

Тетяна ДРЄЄВА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.
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