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g Реклама

Незаконне? Геть!

Читайте 3 стор. _______________________________________________________________________________________________________ Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Не у «форматі» справа

g Передплатникам на замітку
Запрошуємо до юриста

Традиційний прийом черво ногірничанського юриста, ви кладача Криворізького 
факуль тету Національного університету «Одеська юридична академія» Олени Анато-
ліївни Березовської відбудеться в понеділок, 28 січня, з 16 до 18 години в при міщенні 
редакції газети «Червоний гірник» за адресою: пр. Металургів, 28. Якщо ви потребу-
єте кваліфікова ної відповіді на запитання правової тематики, запрошуємо відвідати 
редакцію.

Передплатники «ЧГ» отримують консультацію без коштовно, тож не забудьте взяти 
з собою абонемент про передплату.

g Пряма лінія «ЧГ»
Щоб знати, де «соломки підстелити»

28 січня з 12-ї до 14-ї  години голова Координаційного центру страхових компаній 
Кривого Рогу Сергій Костирєв за телефоном 92-77-90 дасть вичерпні відповіді про 
особливості сучасного ринку страхових послуг. 

g Акція
Навздогін святу

«Помічники Діда Мороза» завітали на Старий Новий рік до притулку «Пролісок». 
Так називається акція молодіжного виконкому. Сироти – це не проблема сьогод-

нішнього дня, діти – це майбутнє країни, закликають студенти. Найактивніші та най-
сумлінніші представники різних криворізьких вишів розважали малечу. А на зібрані 
своїми силами гроші придбали для дітлахів символічні дарунки – солодощі.

– Це щорічна акція, – говорить Олександр Ворончук, заступник голови молодіж-
ного виконкому. – Від кожного вишу було по декілька номерів – танці, пісні, кон-
курси... Найбільше цього року попрацював Криворізький економічний інститут КНУ.

– Ми щороку їздимо до дитячих будинків, – говорить студентка 4 курсу еконо-
мічного інституту Олена Шевченко. – Жодну людину такі акції не можуть залишити 
байдужою. Коли ми розробляли конкурси, то намагалися орієнтувати дітей на вза-
ємовиручку, взаємопідтримку.
____________________________________________ Анна РОДІЧКІНА.



2 •ЧЕРВОНИЙ ГІРНИК•№6(21331)•ЧЕТВЕР, 24 СІЧНЯ 2013 РОКУ

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

g Вітання

g Новини країни та регіону

Подробиці

Шановні працівники Криворізької  
об’єднаної фінансової інспекції !

Прийміть щирі вітання з нагоди 20-ї річниці з часу 
створення Державної фінансової інспекції України!

Ви завжди стоїте на варті інтересів держави, ча-
туєте цілеспрямоване використання бюджетних 
коштів, попереджаєте фінансові порушення, працю-
єте в тісній співпраці з органами місцевого самовря-
дування, виконавчої влади, фінансовими та право-
охоронними органами.

Ваш професіоналізм і відповідальне ставлення до 
обраної справи є запорукою кваліфікованого й вчас-
ного вирішення питань життєдіяльності терито-
ріальної громади.

Бажаю вам кожного дня відчувати радість, на-
снагу та задоволення від нелегкої, але вкрай необ-
хідної праці. Подальшого професійного зростан-
ня, міцного здоров’я, виваженості й терпіння, му-
дрості та оптимізму, добра й добробуту, родинно-
го щастя!

Криворізький міський голова Ю. ВІЛКУЛ.

Шановні колеги! Вітаю вас із 20-ю річницею від дня створення Державної фінансової інспекції України!
Подія знаменна для чималої армії фінансових 

інспекторів і всіх причетних до роботи в орга-
нах державного фінансового контролю.  Дер-
жавний фінансовий інспектор – людина осо-
блива, бо й справу робить особливу. Важливу, 
державну. Фінансовий контроль є невід’ємною 
складовою урядового управління, що сприяє 
здійсненню ефективної загальнодержавної еко-
номічної політики. Завдяки високій професій-
ності та самовідданості працівників фінансо-
вої інспекції ведеться постійний нагляд за фі-
нансовими ресурсами нашої держави.

Переконана, що сумлінність і вірність про-
фесійному обов’язку кожного фінансового ін-
спектора й надалі будуть надійною складовою 
ефективного господарювання, своєчасного на-
повнення бюджетів, важливою умовою зміц-
нення економічного потенціалу нашої держави.

Ваша праця вимагає надзвичайно відповідаль-

ного ставлення до виконання своїх обов’язків, по-
всякденного грамотного застосування на прак-
тиці величезного комплексу нормативно-зако-
нодавчої бази, бездоганного виконання усіх, по-
кладених на вас, контрольних заходів.

Від вашого завзяття, енергії, наполегливос-
ті багато в чому залежить ступінь дисциплі-
нованості користувачів бюджетних коштів, 
ефективність бюджетних витрат.

Досвід, набутий вами, втілення в життя 
стратегічних напрямків щодо повного рефор-
мування структурних підрозділів дозволяють 
системно реалізувати визначену політику в 
сфері державного фінансового контролю.

Вас, шановні працівники Державної фінансо-
вої інспекції, називають ревізорами людської 
совісті й порядності. Тому ви повинні бути най-
кращим прикладом для тих, з ким доводить-
ся вам працювати. Хай обрана вами професія 

приносить задоволення і вам, і всім чесним лю-
дям країни.

З нагоди нашого професійного свята хочу 
висловити сподівання, що ви і надалі впевне-
но триматимете курс на забезпечення фінан-
сової стабільності, відповідально будете ви-
рішувати завдання державного значення, гід-
но виконувати свій професійний обов’язок, 
пам’ятаючи при цьому, що орган державно-
го фінансового контролю – невід’ємна складо-
ва державної служби, підрозділ виконавчої вла-
ди, покликаний вартувати бюджетні кошти, 
попереджати фінансові порушення і саме від 
вас залежить авторитет Служби, її здатність 
оперативно реагувати на запити громадян.

Прийміть від щирого серця мою вдячність за 
плідну працю, побажання здоров’я, щастя і до-
бробуту у ваших родинах.

Добра вам і злагоди на довгі роки.
З повагою начальник Криворізької ОДФІ Н. БУТЕНКО

g Зв'язок з виборцями

На прийомі у народного депутата
21 січня В’ячеслав Задорожний провів свій 
перший прийом громадян у статусі народного 
депутата України.

Згідно з графіком, прийом 
громадян був проведений у 
виконкомі Дзержинської ра
йонної у місті ради.

Криворіжці, жителі 33 
округу, від якого балотував
ся в народні депутати Украї
ни В.К. Задорожний, добре 
пам’ятають, скільки про
блемних питань вдалося ви
рішити після того, як вони 
побували на прийомі в гро
мадській приймальні. Тоді 
В’ячеслав Казимирович здій

снював прийом ще в якості 
кандидата в народні депута
ти України.

«Спектр питань, з якими 
сьогодні приходять жителі по 
допомогу, дуже широкий, але 
основу проблематики стано
вить комунальна сфера, – го
ворить В’ячеслав Задорож
ний. – Справжній депутат – 
це людина, яка зустрічаєть
ся зі своїми виборцями та по
стійно звітує про виконану 
ним на окрузі роботу, розуміє 

конкретику проблем та спро
можна їх вирішувати».

Графік прийому виборців 
народним депутатом Украї

ни В’ячеславом Задорожним 
на січень був опублікований 
у газеті «Червоний гірник» за 
17.01.2013 року.

Анжеліка ВОВКОЗУБ.

g До Дня Соборності та Свободи України

Заради єдності держави
22 січня далекого 1919 року з’явився Універсал 
Директорії УНР про возз’єднання Української 
Народної Республіки й Західно-Української На-
родної Республіки в єдину соборну Україну. Але 
тільки в незалежній Україні цей день був прого-
лошений офіційним святом. 

З цієї нагоди минулого ві
вторка на проспекті Карла 
Маркса поруч пам’ятника по
борника ідей незалежності та 
співця вільної України Тара
са Шевченка зібралися кри
воріжці.

Квіти Кобзарю поклали в.о. 
міського голови – секретар 
міськради Сергій Малярен
ко, заступники міського го
лови, народні депутати Украї
ни, голови районних у міс
ті рад, владика Єфрем, а та
кож численна громадськість, 
перетворивши підніжжя на 
різнобарвний килим і тим са

мим віддавши данину поша
ни тому, хто присвятив своє 
життя втіленню ідей держав
ності та єдності України.

– Сьогодні вся країна від
значає День Соборності та 
Свободи України, – наголо
сив С. Маляренко. – У січні 
1919го на Софіївській пло
щі Києва був підписаний 
Акт Злуки, за яким єдналися 
Східна та Центральна Украї
на із Західною, про це мріяли 
всі патріоти нашої держави. 
Криворізька громада покла
дає квіти до пам’ятника ви
датної людини – Тараса Гри

горовича Шевченка. Подібні 
заходи відбуваються й по ін
ших районах міста. Крім цьо
го, по школах, у бібліотеках 
та в інших закладах прохо
дять тематичні уроки або зу
стрічі. Щоб розповідати про 
це насамперед підростаючо
му поколінню, щоб ніколи 
наша Україна не була поділе
на з будьяких причин – полі
тичних, економічних або мов
них. На своєму рідному Кри
воріжжі всією громадою ро
битимемо все, аби наше місто 
й надалі процвітало та ста
вало якомога кращим. Щоб 
наші нащадки пишалися тим, 
що вони – криворіжці.

Бажаю у це свято всім взає
морозуміння, злагоди в сім’ях 
і всього найкращого.

Едуард БІЛИК, Микола КРАМАРЕНКО. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

Вклонилися 
Богдану

Сотні жителів Дзержинсько-
го району прийшли вранці 22 
січня у доволі оновлений  парк 
імені Богдана Хмельницького, 
до пам’ятника великому Бог-
дану, аби покласти до підніж-
жя живі квіти. Очолив урочис-
те покладання квітів голова 
Дзержинської районної у міс-
ті ради Сергій Степанюк. Нага-
даємо, що цей пам’ятник був 
установлений у зв’язку з ви-
значною датою – 300-річчям 
возз’єднання України з Росією.

* * *
В житломасиві Інгулець кві-

ти до пам’ятника Т.Г. Шевчен-
ку, встановленому з нагоди 
10-річчя Незалежності Украї-
ни, поклали голова Інгулець-
кої районної в місті ради Євген 
Рижков, представники трудо-
вих колективів, ветеранських 
організацій, учнівської молоді.

В Дзержинском районе новый  
руководитель парторганизации

21 января состоялась конференция Дзержинской 
районной в Кривом Роге Партии регионов, на кото-
рой были подведены итоги работы парторганиза-
ции, утвержден план деятельности на 2013 год.

В ходе партконференции состоялось переизбрание 
председателя районной организации Партии регионов. 
Единогласным решением делегатов новым председате-
лем был избран депутат Криворожского городского сове-
та, председатель депутатской фракции Партии регионов 
Юрий Иванов.

Председатель областной организации Партии регионов 
Александр Вилкул поздравил Юрия Иванова с избрани-
ем, выразил уверенность в дальнейшем укреплении по-
зиций Партии регионов в Дзержинском районе и пожелал 
успешной работы на благо жителей Кривого Рога и всей 
Днепропетровщины.
Обговорюється відмова  
від переведення годинників

Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
винесло на громадське обговорення законопроект 
про відмову від переведення годинників на літній 
час.

Документ розміщено на сайті Міністерства, щоб про-
вести громадські слухання, і всі бажаючі можуть взяти 
участь у цьому процесі, ознайомитися з цим документом, 
внести свої пропозиції. Законопроект передбачає, що ді-
ючий зараз зимовий час стане постійним: тобто, при пе-
реході Європи на літній час, Україна буде жити за європей-
ським часом, а з Росією буде різниця в 2 години.

У питанні доцільності переходу України на зимовий і 
літній час необхідно вивчити всі аспекти, спрогнозувати 
можливий вплив такого кроку на економіку і здоров’я лю-
дей, і головне – максимально врахувати інтереси грома-
дян. Про це заявив Прем’єр-міністр України Микола Аза-
ров, відповідаючи на запитання користувачів Фейсбуку.
Аптеки мають стати доступними  
для інвалідів

Тобто обладнати пандуси або спеціальні підйом-
ні платформи. Крім того, там повинні припинити 
відпускати рецептурні ліки дітям до 16 років.

Такі норми прописані в змінах до ліцензованих умов, 
розроблених Держслужбою лікарських засобів. Про це, як 
передає кореспондент «Коментарів», повідомив голова 
Державної служби з лікарських засобів Олексій Соловйов.

Крім того, за його словами, власник великої мережі ап-
тек повинен нести соціальну відповідальність. Так, вели-
кі підприємці будуть зобов’язані відкрити аптеку з вироб-
ництвом лікарських засобів або аптеку в сільській місце-
вості.
Медогляди учнів повертаються

Уряд повернув профілактичні медичні огляди 
учнів у навчальні заклади.

Відповідну постанову, якою внесено зміни до пункту 4 
Порядку здійснення медичного обстеження учнів загаль-
ноосвітніх навчальних закладів, Кабінет Міністрів при-
йняв 14 січня 2013 року. Як повідомляє Департамент ін-
формації та комунікацій з громадськістю секретаріату 
КМУ, згідно з документом, обов’язкові медичні профілак-
тичні огляди учнів загальноосвітніх навчальних закладів 
проводитимуться щороку медичними працівниками у за-
гальноосвітніх навчальних закладах.

За словами міністра освіти, науки, молоді та спорту 
Дмитра Табачника, проведення медичних оглядів саме у 
школах підтримують батьки, зокрема за таке рішення ви-
словилися понад 84% з них під час проведення нещодав-
но «загальноукраїнських батьківських інтернет-зборів».

МОНмолодьспорту доручено забезпечити умови для 
проведення медичних оглядів у школах, фахівців для 
здійснення кваліфікованого обстеження школярів нада-
ватиме Міністерство охорони здоров’я.

Підготував Володимир СКІДАНОВ.
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g Незаконне? Геть!

Не у «форматі» справа
Комісії при районних радах продовжують вивчати правомірність 
роботи тимчасових споруд торгівлі та демонтувати малі 
архітектурні форми, котрі не мають належних установчих 
документів.

Минулої п’ятниці в Жовтневому районі роз-
горнулось вилучення кіоску на мікрорайоні 
5-й Зарічний, неподалік універмагу «Диво-
цвіт».

Заступник голови Жовтневої районної у 
місті ради, голова комісії Олександр Швець 
розтлумачив ситуацію:

– На території району прибираються лише 
кіоски, які не мають дозволів на користування 
земельними ділянками. Усього знесено 16, дві 
споруди ліквідували самі власники. Черги очі-
кують ще 5 об’єктів.

Доки техніка і працівники комунального 
підприємства «Парковка та реклама» готу-
вались штурмувати напівсамобуд, його пра-
цівниця Світлана Рацик неквапливо збирала 
крам:

– Точної причини знесення ларка не знаю, 
кажуть: «Неформат». Мені тут працювалося 
зручно, товар розходився гарно...

Тож дивно, що власник так і не знайшов ко-
штів, аби узаконити точку прибуткової торгівлі.

Того ж дня було демонтовано ще один кіоск 
– на ринку 173-го кварталу.

Відомий опонент влади, голова громадської 
організації «Спілка підприємців Криворіжжя» 
Ірина Туровська, коментуючи ситуацію, що 
склалася навколо незаконних МАФів, в роз-

мові з кореспондентом «ЧГ» відвер-
то повідомила, що ніколи особисто 
не зазнавала тиску на бізнес (воло-
діє магазином автозапчастин) через 
свою громадську та політичну діяль-
ність. Додавши при цьому:

– Визнаю, частина знесених МАФів 
дійсно не мала повного пакета уста-
новчих документів, проте не вірю, 
ніби відсутні шляхи владнати такі 
моменти. Вважаю, до кожного ви-
падку слід підходити окремо, дех-
то насправді встановив торговельні 
точки самовільно, дехто не знає тон-
кощів процедури легалізації.

Варто нагадати, що власники не-
санкціонованих малих архітектур-
них форм попередження отримали 
заздалегідь і мали вдосталь часу, аби оформи-
ти все належним чином. 

– Багатьом власникам тимчасових споруд 
для здійснення підприємницької діяльнос-
ті просто вигідно працювати без відповідних 
документів, – говорить начальник управління 
містобудування і архітектури міськвиконкому 
Петро Гнатовський. – Це дає їм змогу суттєво 
економити на податках, платі за землю, окрім 
того, нема необхідності у додаткових витратах, 

пов’язаних із приведенням торговель-
них точок у відповідність до санітарних 
і протипожежних норм. Не варто також 
забувати і про те, що дуже багато кон-
струкцій залишають бажати кращого в 
естетичному смислі. Саме з метою впо-
рядкування підприємницької діяльності 
й повернення її в рамки законодавчого 
поля депутатами було прийнято відпо-
відне рішення сесії, яке корегує Поря-
док розміщення тимчасових споруд. Цей 
Порядок пройшов усю стандартну регу-
ляторну процедуру: був винесений на 
громадські слухання, опублікований 28 
листопада 2012 року на сторінках газети 
«Червоний гірник». Окрім того, на етапі 
обговорення кожен бажаючий міг внести 
свої пропозиції щодо оптимізації даного 
Порядку, і всі побажання були враховані. 

Але власники несанкціонованих  

МАФів такою можливістю знехтували. Відтак, 
їм доведеться відшкодовувати витрати «Пар-
ковці та рекламі», адже кожний демонтаж обхо-
диться в суму близько 3 тис. грн. Вивезені ятки 
зберігатимуться під охороною на спеціально 
обладнаному своєрідному штрафмайданчику.

Член постійної комісії міської ради з пи-
тань регулювання земельних відносин, плану-
вання та забудови міста, міської комунальної 
власності Геннадій Тенетко через свого прес-
секретаря заявив, що підприємницька діяль-
ність обов’язково має перебувати у правовому 
полі. Геннадій Михайлович як член «земель-

ної» комісії принципово відстоює по-
зицію дотримання вимог Генераль-
ного плану забудови Кривого Рогу, 
де чітко розписане розташування 
об’єктів торгівлі. Незалежно від особи 
власника, положень стратегічного до-
кумента необхідно дотримуватись – і 
ніякої політики тут не простежується.

За останніми даними, постійно ді-
ючі комісії з упорядкування розмі-
щення тимчасових об’єктів для здій-
снення підприємницької діяльності в 
ході інвентаризації виявили по місту 
грубі порушення в роботі 139 кіосків. 
У них господарювало понад півсотні 
комерційних структур. Демонтовано 
близько 100, причому 43 – добровіль-
но власниками.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Тернівський р-н

Висока оцінка  
Академії наук  
України

Підсумки науково-практич-
ної діяльності Криворізького 
ботанічного саду в 2012 році 
стали темою обговорення на за-
сіданні відділення біології Наці-
ональної академії наук України. 

Відзначалося, що науковці-біо-
логи Кривого Рогу не тільки успішно 
розробляють планові академічні 
наукові теми, поповнюють колекції 
рослин ботсаду, а й беруть участь у 
різноманітних науково-дослідниць-
ких та науково-прикладних проек-
тах. Так, наприкінці минулого року 
екологічний проект молодих вчених 
Криворізького ботанічного саду 
щодо рекультивації та збільшення 
рослинного різноманіття кар’єрів 
став переможцем міжнародного 
конкурсу, оголошеного компанією 
«ХайдельбергЦемент».

Другим питанням порядку денно-
го засідання стали вибори директо-
ра Криворізького ботанічного саду, 
оскільки добіг кінця термін його пе-
ребування на посаді. Щодо того, хто 
на наступні п’ять років має очолити 
цю наукову установу, розбіжностей 
думок не було – на затвердження 
Президії НАНУ була знову подана 
кандидатура Антоніни Мазур. За 
підсумками голосування, члени 
Президії, академіки НАНУ підтри-
мали її одностайно, про що й надій-
шло нині офіційне повідомлення. 
Нагадаю, 30 років свого трудового 
і наукового життя Антоніна Мазур 
присвятила створенню цієї природ-
ної перлини Криворіжжя.

Задатки лідерства 
формуються  
в дитинстві

Днями в ЦДЮТ «Терноцвіт» 
відбулася конкурсна програма, 
в якій взяли участь лідери учнів-
ського самоврядування тернів-
ських навчальних закладів. 

Слід сказати, що вже кілька років 
поспіль у районі успішно діє про-
грама для обдарованих дітей, яка 
дає можливість кожному школяреві 
випробувати себе як організатора 
шкільного і позашкільного життя 
своїх ровесників, виявити задатки 
лідера при вирішенні тих чи інших 
поставлених завдань, продемон-
струвати свої комунікативні зді-
бності, відчути відповідальність, 
яку неодмінно мусить брати на себе 
людина-лідер. Партнером програми 
котрий рік поспіль виступає ПАТ «Пів-
нічний ГЗК», яке, до речі, свого часу 
стало ініціатором запровадження в 
Тернівському районі почесного зван-
ня «Учень року» – його присвоюють 
кращим випускникам шкіл.

505 тонн обкотишів 
на годину

Таку потужність матиме за-
пущена днями в роботу після 
капітального ремонту випа-
лювальна машина LURGI 552 В  
у ПАТ «Північний ГЗК». 

А крім того, внаслідок ремонту 
машини, що тривав з вересня 2012 
р., підвищилась її енергоефектив-
ність (на 1,7 млн. кубометрів на 
рік знижується обсяг споживання 
газу), що позитивно позначиться на 
загальній собівартості виробленої 
продукції. Загалом же з допомогою 
відремонтованої машини LURGI  
552 В планується досягти виробни-
цтва обкотишів на рівні 10,5 млн. тонн 
на рік. Ремонт машини обійшовся 
комбінату більш як у 102 млн. грн.

Мотрона ПАНОВА.

Актуальна тема

Софія Скиба, 
телеведуча  
ТРК «Рудана»:

– До демонтажу 
незаконних кіосків 
ставлюся позитивно. 
Величезна кількість 
таких-от «забудов» кишить антисанітарією, про-
строченою продукцією тощо. Багато з них торгують 
забороненим товаром. Зробити будь-яке місто, не 
тільки Кривий Ріг, красивішим кіоски не можуть. 
Хоча сама я часто роблю покупки в таких торгових 
точках – біжучи повз, купую воду, жуйки та інші 
дрібниці. Щоправда, дуже небагатьом із них мож-
на похвалитися естетичним виглядом, таким, як у 
«Французької булочної». 

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

g Оголошення
Виконком Саксаганської районної у місті ради оголошує конкурс  

на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста  
відділу земельних відносин та будівництва

До участі у конкурсі запрошуються громадяни України з повною вищою освітою відповідного профе-
сійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста чи магістра, які вільно володіють 
державною мовою, мають навички роботи на комп’ютері та з відповідними програмними засобами.

Вимоги до кандидатів на посаду провідного спеціаліста – стаж роботи за фахом на службі в органах 
місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше одного 
року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше трьох років.

Документи для участі у конкурсі приймаються протягом місяця від дня публікації цього оголошен-
ня за адресою: 50071, м. Кривий Ріг, вул. Мелешкіна, 32, кім. 211, 212, телефони для довідок: 64-41-72 
(відділ земельних відносин та будівництва), 64-10-45 (відділ з питань служби в органах місцевого 
самоврядування та кадрової роботи).

Шановні мешканці міста!
Виконком Центрально-Міської районної у 

місті ради попереджає про небезпеку для жит-
тя мешканців міста, особливо дітей, яка ви-
никає під час виходу на лід водних об’єктів, та 
просить вас утриматись від виходу на лід, зи-
мового рибальства на Карачунівському водо-
сховищі, річках Саксагань, Інгулець, затопле-
них кар’єрах на житлових масивах Карнаватка, 
КДЗ, у зв’язку з нестійкістю крижаного покро-
ву на водоймищах.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Жовтневий район

Подробиці

Торгівлю  
організували,  
святковий настрій 
подарували

У новорічні та різдвяні свят-
кування на високому рівні було 
організовано торговельне та 
побутове обслуговування меш-
канців Жовтневого району.

– У п’ятнадцяти торговельних 
об’єктах району вирувала торгівля 
ялинковими прикрасами, сувені-
рами, дитячими новорічними по-
дарунками, – говорить завідуюча 
відділом розвитку підприємництва 
виконкому Жовтневої районної у 
місті ради Галина Ніконова. – У 25 
магазинах відбувались виставки з 
продажу продовольчих товарів та 
дитячих кондитерських виробів. 
У спеціально обладнаних місцях 
діяли 19 ялинкових базарів, 12 за-
кладів ресторанного господарства. 
У зимові свята відбулись ярмарки, 
зокрема біля торговельно-роз-
важального центру «Терра», що на 
мікрорайоні Зарічний, та на ринку 
«Північний» (вулиця Щепкіна) за 
участі місцевих товаровиробників. 
Були поздоровлені діти-сироти, для 
маленьких мешканців дитбудинків 
придбано солодкі дарунки, фрукти, 
дитячий одяг та взуття.

За підсумками районного кон-
курсу «Краща новорічна зіркова 
ніч» переміг ТРЦ «Терра» (у цьо-
му центрі взагалі було все чудово 
організовано – подарунки дітям, 
різноманітні святкові акції та бага-
то інших радісних розваг). А ось у 
номінації «Краще новорічне меню» 
пальма першості дісталась кафе 
«Бада-Бум». Окрім цього, з кращого 
боку відзначено понад 20 об’єктів 
господарювання району. Отож не 
дивно, що за такої продуманої орга-
нізації за підсумками вже міського 
огляду-конкурсу щодо святкового 
торговельного та побутового обслу-
говування населення саме Жовтне-
вий район – серед найкращих у на-
шому місті (він поділив перше місце 
з Дзержинським районом).

Надає практичні 
послуги  
спостережна  
комісія

Спостережна комісія при ви-
конкомі Жовтневої районної у 
місті ради постійно займається 
проблемними питаннями щодо 
тих осіб, які були умовно-до-
строково звільнені від відбу-
вання покарання. Регулярно 
ведеться прийом громадян, які 
звільнилися з місць позбавлен-
ня волі.

– Торік нами було прийнято 199 
таких осіб, – зазначає секретар 
цієї спостережної комісії, провід-
ний спеціаліст управління праці 
та соціального захисту населення 
Жовтневого райвиконкому Наталя 
Концевич. – Їм надавались послу-
ги різного характеру. Зокрема, 26 
особам було відновлено втрачені 
документи, у 34 випадках надава-
лась тимчасова реєстрація, у 26-ти 
– допомога в працевлаштуванні. 
А також спостережною комісією 
вирішувались питання щодо за-
безпечення житлом, оформлення 
пенсій, влаштування на стаціонарне 
лікування, призначення групи інва-
лідності тощо.

Протягом минулого року спосте-
режною комісією було проведено 
шість засідань стосовно осіб, умов-
но-достроково звільнених від від-
бування покарання.

Віталій ТКАЧУК.

g Дати
Голова профспілкового комітету ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Юрій Бобченко:

«Лакшмі Міттал ОБІЦЯВ  
перетворити наш комбінат  
на перлину світової металургії...»

Сердечно вітаю  
профспілкову організацію  
публічного акціонерного  

товариства «АрселорМіттал  
Кривий Ріг»  з нагоди  

80-річчя створення організації!
Ваша найчисельніша і найвпливовіша ор

ганізація посідає чільне місце у профспілко
вому русі нашої країни, проводить активну 
й послідовну діяльність із захисту трудових 
та соціальних прав працівників, бере ініціа
тивну участь у реалізації політики соціаль
ного діалогу й узгодженні балансу інтересів 
найманих робітників, держави і роботодав
ців, плідно співпрацює з Міністерством соці
альної політики, органами державної влади 
й місцевого самоврядування.

Висловлюю щиру подяку профспілковому 
колективу за ваші невтомність та енергій
ність, цілеспрямованість і небайдужість, 
розуміння необхідності покращення соціаль
ного захисту працівників підприємства та 
створення гідних умов їхньої праці.

Нехай потужне джерело вашої праце
здатності й натхнення, незламного опти
мізму та творча енергія будуть прикладом 
служіння справі профспілок, примножують 
їх славу, наповнюють їх скарбницю добробу
том процвітання та благополуччям кожно
го члена профспілки.

Бажаю всім міцного здоров’я, бадьорості 
духу, щастя, достатку, успіхів у вашій не
легкій справі, здійснення всіх добрих задумів 
та починань!

Народний депутат України  
В’ячеслав ЗАДОРОЖНИЙ.

м.Київ
18 січня 2013 року

Профспілці публічного 
акціонерного товариства 
«АрселорМіттал Кривий 
Ріг» виповнилося 80 
років. Її біографія 
розпочалася раніше, ніж 
запрацював Криворізький 
металургійний завод, 
і профспілковий орган 
спочатку називався 
«оргбюро завкому 
металургів». З нагоди цього 
солідного ювілею в Палаці 
культури металургів 
відбулися урочистості.

Відкриваючи зібрання, лі-
дер профспілки меткомбінату 
Юрій Бобченко не лише по-
дякував профспілчанам усіх 
поколінь за сумлінну роботу, 
а й закликав бути ще більш не-
похитними в нинішню епоху 
глобалізації, тісно взаємодіяти 
з колегами підприємств ком-
панії «АрселорМіттал» в інших 
країнах. «Щоб власник не міг 
діяти за принципом «розділяй 
і владарюй». І не було в компа-

нії підприємств із заниженими 
соціальними нормами».

Тут треба пояснити, що сьо-
годні прийому на роботу на 
комбінат немає, у планах ад-
міністрації підприємства, яку 
очолює Артем Поляков, – ско-
ротити кількість працюючих 
ще в 2,5 раза – із 32 тисяч сьо-
годні до 12,6 тисячі в 2017 році.

Сердечно привітав проф-
спілчан міський голова Юрій 
Вілкул, наголосивши, що це 

свята справа – захи-
щати людину праці, 
повсякчас дбати про 
добробут і здоров’я 
трудящих. Юрій Гри-
горович вручив наго-
роди найактивнішим 
працівникам проф-
спілки, зокрема від-
знаку міського голови, 
годинник, – Юрію Боб-
ченку.

Палкі поздоровлення юві-
лярам висловили голова ЦК 
профспілки металургів і гірни-
ків України Володимир Каза-
ченко, народний депутат Укра-
їни В’ячеслав Задорожний, 
голови профільної профспілки 
Дніпропетровської, Донецької, 
Запорізької та інших облас-
тей, голова міського комітету 
ПМГУ Анатолій Макаренко... І 
лише Артема Полякова не було 
з привітаннями. Виступили 
його заступники.

Протягом 3 годин тривали 
урочистості та багатий кон-
церт. У холі палацу запрошені 
з цікавістю оглянули фотовис-
тавку самобутнього майстра 
об’єктива Владислава Хоменка, 
котрий сьогодні по праву по-
сів місце серед найталановиті-
ших фотографів Кривого Рогу, 
Дніпропетровської області та 
України.

Микола КРАМАРЕНКО. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

g Битва ерудитів

Процес не менш важливий за результат
Минулої суботи в ДП «Овація» 
ПАТ «ЦГЗК» пройшов міський 
інтелектуальний турнір серед 
учнівської молоді «Що? Де? Коли?». 
Захід відбувся під егідою управління 
освіти та науки виконкому міської 
ради і ради лідерів Міської асоціації 
дитячих об’єднань.

Протягом листопада-грудня минулого року в ра-
йонних етапах виборювали путівки на головну битву 
найрозумніших 135 команд із 86-ти навчальних за-
кладів. Центрально-Міський район представляли 
аж 32 команди, гімназія №95 (Дзержинський район) 
виставила 5 «шісток» гравців. У фінальній баталії мі-
рятись розумом випало 28-ми командам молодшої та 
старшої ліг. Президент Криворізького інтелектуально-
го клубу «Ерудит», старший ви-
кладач металургійного інститу-
ту Криворізького національного 
університету Ігор Вацура подію 
того дня назвав інтелектуаль-
ним хрещенням міста:

– Дуже довго очікували цієї 
миті, перед юнацьким чемпіо-
натом постійно виникали якісь 
організаційні завади. Тоді як до-
рослі ведуть жваве суперництво 
майже два десятиліття. Нарешті 
звершилось! Не перебільшую 
зовсім, проте факт: завдячуючи 
допомозі Партії регіонів, вдалося 
залучити сферу освіти до інтелек-
туального руху. Колись я особисто 

постав перед необхідністю розвитку гостроти та гнуч-
кості мислення в молодих людях, не знайшов дієвішого 
шляху, аніж засади добре відомої, задовго до мене ви-
гаданої гри. Як і в гімнастиці для тіла, мозок вимагає по-

стійних тренувань, і, напевно, це 
саме той випадок, коли сам про-
цес вироблення здатності швидко 
аналізувати, запам’ятовувати, ро-
бити висновки не менш важливий 
за результат.

Заступник голови міської 
організації Партії регіонів Олег 
Жицький привітав юних знавців 
із їхнім прагненням пізнавати 
невідоме та корисно проводи-
ти дозвілля. Таке життєве кредо 
обов’язково принесе гідні плоди. 
Приміром, пригадав Олег Леоні-
дович, колись у складі команди 
Північного ГЗК на турнірах «Що?  
Де? Коли?» блискуче виступав 

Сашко Вілкул – де і хто він тепер, не потребує коментарів.
За регламентом битви розуму, в двох турах учасни-

кам одночасно задавались питання, протягом знамени-
тої хвилини тривало обговорення, розпорядники в залі 
збирали картки з відповідями, журі оцінювало вірність 
знайдених гіпотез. Перші дві головоломки виявилися 
«гробиками», ніхто не наблизився до правильних рі-
шень. І не дивно, бо легкої «прогулянки» ніхто й не обі-
цяв. Для ілюстрації – одне із завдань: «Яка субстанція у 
заставці телепередачі «101 гаджет, що змінив світ» пе-
ретворюється на моток скотчу?» У перерві вундеркіндів 
частували солодощами. За підсумком інтелектуального 
марафону перемогу в молодшій лізі здобула команда 
«Інсайд+» (школа №60, Центрально-Міський район), у 
старшій – «71-й кілометр» (спеціалізована школа №71, 
Жовтневий район). Проте на обласний чемпіонат мають 
шанс потрапити і ті, хто виборов «срібні» п’єдестали: 
«Широкий спектр» (природничо-науковий ліцей) та 
«Максимум» (педагогічна гімназія).

P. S. Відповідь на каверзний «гробик». На скотч пе-
ретворюється нуль.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Олег Жицький (праворуч) 
вручає Ігорю Вацурі грамоту  
від народного депутата України 
Костянтина Павлова.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Саксаганський р-н Закони – змінюються,  

законне право –  
залишається незмінним
З січня поточного року оформлення, зокрема, земельних відносин 
зазнало чималих змін. Як, власне, і вся сфера державної реєстрації 
речових прав. Тож і не дивно, що спілкування наших читачів на прямій 
лінії з начальником Управління Держземагентства у Криворізькому 
районі Сергієм Ніколаєвим велося переважно на цю тему. Велося, слід 
зазначити, досить плідно.

– Доброго дня. Це 
пряма лінія «Червоного 
гірника» із земельних 

питань?
– Так.
– Турбує Олена Петрівна з Ши-

рокого. Чула, що з 1 січня впро-
ваджується нова система реє-
страції права на власність. А я 
вступила у власність на земельну 
ділянку ще на початку минулого 
року, то доведеться знову побіга-
ти, оформлювати по-новому до-
кументи?

– Ні в якому разі. Якщо ви по-
вністю пройшли процедуру, стали 
повноправною власницею ділян-
ки, то вам турбуватися взагалі не 
потрібно. Права на нерухоме май-
но, що виникли та зареєстровані 
в установленому порядку до 2013 
року, визнаватимуться дійсними й 
з 1 січня 2013 року. Законодавство 
не передбачає обов’язку звертатися 
за їх «перереєстрацією».

– Ні за яких обставин? А мені 
ось знайомі казали…

– Не слухайте таких порад. Якщо 
не змінюється власник ділянки, ні-
чого не потрібно робити, нікуди 
не потрібно йти. Ще раз наголошу: 
законом передбачено, що всі дер-
жавні акти, видані згідно з законо-
давством, яке діяло на момент їх 
отримання, залишаються чинними. 
Тому, дізнавшись про новий закон 
щодо державної реєстрації земель-
них ділянок у новій кадастровій 
системі, не слід поспішати та пере-
робляти свої документи. У цьому 
немає потреби.

При зміні власників, тобто при 
купівлі-продажу, передачі земель-
ної ділянки у спадок, правила за-
лишаються попередніми – земель-
на ділянка залишається без змін її 
меж. Але ось що потрібно врахува-
ти: державний акт при цьому буде 
вилучено. Ця норма прописана в 
Законі України «Про державний зе-
мельний кадастр» і дійсна з 1 січня 
2013 року.

– Можливо, я трохи забігаю на-
перед, але що тоді видадуть?

– Витяг з Державного реєстру ре-
чових прав на нерухоме майно.

– Микола Савченко з 
Тернів телефонує.

– Слухаємо вас.
– У мене є земельна ділянка. Там 

споруджую собі будиночок. Як за-
кінчу, потрібно буде оформити 
право на нерухомість?

– Звичайно.
– Мені до вас звертатися?
– Ні. Що стосується таких 

об’єктів, як будинки чи квартири, 
то це не справа нашого відомства.

– Але ж будинок на окремій зе-
мельній ділянці, на яку я вже офор-
мив право власності.

– І все ж таки вам потрібно звер-
татися не до нас. У вашому випад-
ку мова йде про «первинну» реє-
страцію речових прав на нерухоме 
майно у вигляді житлового будин-

ку. Воно реєструється органом дер-
жавної реєстрації прав. З 1 січня 
2013 року в місті таким органом є 
реєстраційна служба Криворізь-
кого міського управління юстиції. 
Вона здійснює реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно, яке роз-
ташоване не лише в межах міста 
Кривого Рогу, але й на території 
Криворізького району. Ця служба у 
випадку, подібному до вашого, і ви-
дає свідоцтво про право власності 
на нерухоме майно.

– Валентина Персюк 
з Центрально-Місько-

го району. Нотаріус відкрив спад-
щину, яка складається з будин-
ку та земельної ділянки. Тобто я 
маю намір за спадком оформити 
всі права на це майно. Знайомі ка-
зали, що потрібно буде звертати-
ся до управління юстиції, нотарі-
уса недостатньо.

– Вас дещо невірно інформува-
ли. У вашому випадку йдеться про 
так звану «вторинну» державну ре-
єстрацію. І це буде здійснюватися 
саме нотаріусом, який реєструвати-
ме перехід права власності на неру-
хоме майно або, як я вже згадував, 
проводитиме «вторинну» державну 
реєстрацію нерухомості.

Таким чином, при посвідченні 
договорів купівлі-продажу, міни, 
дарування нерухомого майна та 
земельних ділянок, набуття права 
власності на успадковану нерухо-
мість тощо нотаріус здійснювати-
ме одночасно процедуру державної 
реєстрації права власності на неру-
хоме майно в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно.

– Навіщо мені цей реєстр, до-
статньо, здається, щоб був 
якийсь офіційний документ…

– Державна реєстрація прав зво-
дить до мінімуму можливість не-
добросовісних осіб реєструвати на 
себе права, які їм не належать. Від-
так, створює перешкоди для прове-
дення незаконних операцій з неру-

хомістю. 
– Оксана з Жовтне-

вого району. Не всти-

гла до кінця року оформити пра-
во власності на дачну ділянку, що 
отримала в спадщину. З січня до-
статньо, аби це зробив нотаріус?

– Не зовсім так. Право власнос-
ті на земельну ділянку буде набу-
ватися після державної реєстрації 
цієї земельної ділянки. Функції з 
реєстрації земельної ділянки ви-
конують державні кадастрові ре-
єстратори відповідного органу 
Держземагентства, зокрема наша 
установа – Управління Держзем-
агентства у Криворізькому ра-
йоні, яка утворилася внаслідок 
об’єднання Управління Держкомзе-
му у м. Кривий Ріг та Відділу Держ-
комзему у Криворізькому районі.

– І де вони знаходяться, ці реє-
стратори?

– Державні кадастрові реєстра-
тори Управління Держземагентства 
у Криворізькому районі Дніпропе-
тровської області працюють за адре-
сою: м. Кривий Ріг, м-н Праці, 1. Є 
також телефонна лінія: 409-12-97.

– Доведеться отримувати но-
вий державний акт?

– Про підтвердження реєстрації 
земельної ділянки надаватиметься 
Витяг з Державного земельного ка-
дастру. Це означає, що державний 
кадастровий реєстратор присвоїть 
кадастровий номер земельній ді-
лянці, таким чином сформувавши 
її. І вже по сформованому (іденти-
фікованому) об’єкту нерухомос-
ті в подальшому визначатиметься 
право щодо нього – буде наданий 
у власність та/або користування 
тощо. А вже безпосередня реєстра-
ція права власності на землю, від-
повідно до нового закону, буде здій-
снюватись спеціальним органом 
Міністерства юстиції – Укрдержре-
єстром.

– Анастасія Павлів із 
Саксаганського району. 
Власне, запитання це не 

моє, а сусідки. Вона отримує спад-

щину. І коли консультувалася у ва-
ших фахівців, то сказали, що ви-
дадуть на підтвердження якийсь 
витяг. У мене ж зовсім нещодавно 
була така сама історія, і видали 
державний акт про право власнос-
ті на землю. Чому ж нині цього не 
можна зробити?

– Усе вашій сусідці пояснили вір-
но. Ці зміни пов’язані зі вступом у 
силу нового законодавства. Відтак, 
у разі «вторинної» реєстрації, зо-

крема після переходу права на зе-
мельну ділянку, видається Витяг із 
Державного реєстру прав власнос-
ті.

– Він має таку ж підтверджую-
чу силу, як і державний акт?

– Цілком. До речі, у разі, якби 
людина провадила «первинну» реє-
страцію права на земельну ділянку, 
їй би також видавали не державний 
акт, а відповідне свідоцтво.

– Але ж воно якось незручно…
– Зрозумійте: відповідно до Зе-

мельного кодексу України право 
власності на земельну ділянку, а 
також право постійного користу-
вання та право оренди земельної 
ділянки, виникають з моменту дер-
жавної реєстрації цих прав. Право 
власності, користування земель-
ною ділянкою оформлюється від-
повідно до Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень». 
І від назви документа, який вида-
ється, це ваше право ніяким чином 
не залежить.

– Нарешті додзвони-
лася. Зінаїда Коршкова 
з Довгинцівського райо-

ну. Чула, що тепер кожен зможе ді-
знатися, хто є власником тієї чи 
іншої земельної ділянки. Мовляв, до 
бази даних вільний доступ…

– Дещо не так. Справді, з ін-
формацією про земельні ділянки 
в межах кордону України можна 
ознайомитись за допомогою Пу-
блічної кадастрової карти України, 
і в цьому, зокрема, полягають нові 
принципи в підході до проведення 
земельної реформи. Будуть доступ-
ні відомості про земельні ділянки, 
права на яких зареєстровані, а та-
кож вільні ділянки тощо.

– А коли я не бажаю, щоб про це 
знали сторонні люди?

– Загальнодоступною є інфор-
мація про межі та розміри ділянок, 
форму власності та цільове призна-
чення, зазначено і їх кадастрові но-
мери. При цьому персональних да-
них власників або орендарів землі 
у вільному доступі немає, оскільки 
це суперечить Закону України «Про 
захист персональних даних».

Запровадження нової системи 
у сфері землеустрою в країні, за-
певняю вас, тільки в плюс. По-
ява Національної кадастрової сис-
теми направлена на спрощення 
оформлення та прозорості про-
цесу реєстрації земельних діля-
нок. І Публічна кадастрова карта 
розміщена в Інтернеті з метою на-
ведення ладу в системі виділення 
земельних ділянок та виключення 
помилок при оформленні доку-
ментації. А у випадку їх виявлення 
(наприклад, коли межі земельних 
ділянок накладаються на сусідні ді-
лянки) з`явилася можливість опе-
ративного їх усунення.

Пряма лінія «ЧГ»

З 1 січня 2013 року в Україні дер-
жавна реєстрація речових прав на 
нерухоме майно (земельні ділянки, 
житлові будинки, квартири, будівлі 
та споруди тощо) проводиться за 
спрощеною процедурою за принци-
пом «єдиного вікна».

Ціна питання
10 січня 2013 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України, 

яка визначила вартість послуги реєстрації земельної ділянки в Держземагент-
стві. Отже, якщо в минулому році оформлення земельної ділянки коштувало 
власнику 255 гривень, то тепер ця сума складе 184 гривні. З них 65 гривень 
– плата за реєстрацію земельної ділянки в органах земельних ресурсів (кошти 
перераховуються безпосередньо до казначейства). Решта 119 гривень – за 
реєстрацію права власності в Укрдержреєстрі. Плата за державну реєстрацію 
прав на земельну ділянку встановлена у вигляді державного мита, що є одна-
ковим на всій території України.

Володимир СКІДАНОВ. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

Отримати додаткову інформацію чи проконсультуватися з питань, які не були розглянуті  
під час прямої лінії, можна за телефонами: 409-12-96, 409-12-93.

Особливу увагу – 
зверненням  
саксаганців

На засіданні виконкому Сак-
саганської райради розглянуто 
два основних питання: про стан 
роботи зі зверненнями грома-
дян (доповіла Лілія Чайка, за-
ступник завідуючого загальним 
відділом) та про стан і подаль-
ший розвиток дитячо-юнаць-
ких спортивних шкіл району 
(доповів Валентин Толбас, голо-
ва комітету з фізичної культури 
і спорту).

Присутні на засіданні проаналі-
зували стан роботи зі зверненнями 
громадян у виконкомі райради за 
2012 рік та поставили завдання для 
подальшого її вдосконалення, за-
безпечення ефективного та якісно-
го виконання звернень громадян, 
також визнали стан роботи дитячо-
юнацьких спортивних шкіл району 
як добрий і затвердили заходи щодо 
його поліпшення та подальшого 
розвитку на період до 2015 року.

На засіданні було розглянуто ще 
38 питань.

«Екоспецтранс»  
займеться  
негабаритом

У Саксаганському районі про-
ведено оперативну нараду 
районного штабу з підготовки 
житлового фонду, об’єктів соц-
культпобуту та комунального 
призначення до експлуатації в 
осінньо-зимовий період 2012-
2013 років за участю представ-
ників промислових та кому-
нальних підприємств району. 

Розглянуто питання щодо за-
безпечення мешканців якісними 
послугами тепловодопостачання, 
вивезення негабаритного сміття з 
контейнерних майданчиків. При 
цьому ТОВ «Екоспецтранс» має при-
ділити особливу увагу вивезенню 
негабаритного сміття з контейнер-
них майданчиків району. А КПТМ 
«Криворіжтепломережа» – здій-
снювати постійний контроль за усу-
ненням пошкоджень на мережах 
гарячого водопостачання.

Модно здобувати 
робітничу  
професію

Так сталося, що Криворізький 
професійний транспортно-мета-
лургійний ліцей на початку на-
вчального року перевищив план 
набору учнів, які побажали здо-
бувати робітничі професії. 

– А все тому, що в нашому ліцеї 
юнаки і дівчата здобувають важливі 
для Кривого Рогу та країни професії: 
машиніст електровоза, машиніст 
екскаватора, електрогазозварник, 
обмотувальник електрообладнання, 
провідник у вагонах поїздів, – гово-
рить викладач спецтехнологій авто-
транспортних дисциплін Ігор Кози-
рєв. – Вихід із ситуації, що склалася, 
знайшли безболісний. Рекомендува-
ли абітурієнтів до сусідніх з нашим 
ліцеєм навчальних закладів, де теж 
можна здобути робітничі професії.

Що ж до транспортно-металур-
гійного ліцею, то його керівництво 
уклало угоди з Південним ГЗК, 
«Укрзалізницею» про направлення 
випускників на роботу. Причому – 
гарантовану.

Оце і є справжня турбота про ро-
бітничі кадри Кривбасу в майбут-
ньому.

Микола КРАМАРЕНКО.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Довгинцівський р-н

Право  
на звернення

Упродовж 2012  року до ви-
конкому районної у місті ради 
з різних питань звернулося 
13137 мешканців району: керів-
никами структурних підрозділів 
прийнято 6539 громадян, сек-
тором «Служби відповідальних 
чергових» опрацьована 4701 за-
явка, у режимі «єдиного вікна» 
зареєстровано 771  звернення, 
виконано 598 процедур та вида-
но 725 документів.

Загалом у зверненнях було пору-
шено 1595 питань, що на 105 більше, 
ніж у 2011 році. Кількість порушених 
у зверненнях питань щодо комуналь-
ного господарства зросла майже на 
14% - з 866 до 1002. Як і раніше, вони 
залишаються найбільш актуальними 
та складають 63% від загалу. Неякіс-
не надання послуг та незгода з тари-
фами, необхідність проведення ре-
монтів будинків, покрівель та між-
панельних швів, відновлення систем 
центрального опалення, гарячого та 
холодного водопостачання, благо-
устрою прибудинкових територій ста-
ли причиною їх виникнення.

Єдиний підхід 
«єдиного вікна»

У районі зареєстровано 6749 
суб’єктів господарювання, з них: 
5137 – фізичні особи-підприємці, 
1612 – юридичні особи. 

Загальна кількість працюючих 
– 15325 чоловік. Середня заробіт-
на плата на підприємствах стано-
вить 1905 грн., а в підприємців - 
1142 грн. Для спрощення отриман-
ня погоджувальних документів у 
сфері підприємництва, виконко-
мом районної у місті ради в режи-
мі «єдиного вікна» упродовж 2012 
року опрацьовано 284 звернення 
суб’єктів господарювання, що на 
8% більше, ніж за відповідний пе-
ріод минулого року.

З метою недопущення випад-
ків працевлаштування найманих 
працівників без укладання трудо-
вих угод розроблено графіки об-
стежень об’єктів бізнесу, забез-
печено їх щотижневе виконан-
ня, а також ведеться систематич-
на масово-роз’яснювальна робота 
з роботодавцями. Завдяки цьому 
суб’єктами господарювання заре-
єстровано 77 трудових договорів з 
найманими працівниками.

Російська  
як регіональна

Днями на базі Криворізького 
науково-технічного металургій-
ного ліцею № 81 проведено ін-
формаційну зустріч з керівни-
ками та педагогічними праців-
никами закладів освіти району 
щодо обговорення проекту рі-
шення Криворізької міської ради 
«Про заходи щодо виконання За-
кону України «Про засади дер-
жавної мовної політики» на тери-
торії міста Кривого Рогу», участь 
у якій взяли понад 250 педагогів. 

Перед присутніми виступила го-
лова постійної комісії Довгинців-
ської районної у місті ради з пи-
тань освіти, культури, духовності та 
спорту, директор Криворізької за-
гальноосвітньої школи № 89 Вален-
тина Балюк, яка розповіла про ро-
боту своєї комісії.

На зустрічі керівник районного 
методичного об’єднання вчителів 
російської мови і світової літерату-
ри Т. Батурина висловила пропозиції 
щодо підвищення рівня викладання 
російської мови (як регіональної) у 
загальноосвітніх навчальних закла-
дах з українською мовою навчання.

g Зацікавленим поглядом

Пенсія як заробіток
Чомусь у нашому суспільстві стало звичним 
бідкатись на маленькі пенсії, що, мовляв, 
пенсіонери – це найбільш незахищена вер-
ства населення, що вони потребують до-
помоги й підтримки через, буцімто, надто 
маленькі статки. Це проходить стрижнем у 
багатьох зверненнях, як письмових, так і те-
лефонно-усних. І хоч зазирати до чужої ки-
шені нібито неввічливо, але спробуємо, щоб 
підтвердити: таки справді наші пенсіонери 
ледь животіють – чи навпаки: спростувати 
ці здогади як непідтверджені вигадки.

Субсидія  
гроші береже

А почнемо несподіва
но – із субсидії, тактак, 
саме із субсидії для оплати 
житловокомунальних по
слуг за державною програ
мою «Наш дім», запрова
дженої для допомоги саме 
малозабезпеченим, котрі 
неспроможні самостійно 
розраховуватись за вико
ристані послуги. Згідно з 
украй спрощеним поряд
ком призначення цього 
виду адресної державної 
допомоги, вона надаєть
ся, зокрема, пенсіонерам 
у тому разі, коли розмір 
їхніх житловокомуналь
них платежів більший за 
10 відсотків сукупного до
ходу сім’ї. Простіше кажу
чи, складаються докупи 
доходи дружинипенсіо
нерки та чоловікапенсіо
нера, з них вираховується 
10 відсотків. І якщо плате
жі  більші за цей показник, 
то все перевищення від
шкодовується за рахунок 
держави.

Йдемо далі. За інформа
цією управління праці та 
соціального захисту насе
лення виконкому міськ
ради, нині по місту налі
чується близько 200 тисяч 
пенсіонерів та понад 100 
тисяч сімей пенсіонерів. 
Натомість за відомостя
ми цього ж таки управлін
ня, отримувачів субсидії – 
які також обліковуються 
за родинами – налічуєть
ся тільки близько тридця

ти тисяч, причому в підсу
мок враховані всі сім’ї (як 
із працездатних, так і з пен
сіонерів). Переважна біль
шість отримувачів допо
моги, звісно, саме пенсіо
нери, але не тільки, є серед 
них і малозабезпечені, і ба
гатодітні, і навіть студенти, 
які мешкають у гуртожит
ках. Тож серед одержувачів 
субсидії пенсіонерів влас
не – три чверті, себто тисяч 
двадцять п’ять – двадцять 
шість, не більше.

Відтак, тільки одна пен
сіонерська родина з чоти
рьох користується можли
вістю економити на опла
ті послуг завдяки означе
ній державній програмі. 
А решта? Їм не дозволя
ють скористатись такою 
нагодою статки чи якісь 
інші обставини, що скла
лися по життю. Таким 
чином, виходячи з кіль
кості справді малозабез
печених пенсіонерів, які 
навіть самі за квартиру 
самостійно платити не мо
жуть, отримуємо, що тіль
ки чверть дійсно потре
бує державної підтримки 
і – що важливіше – таки 
отримує її у вигляді від
чутної знижки за квартир
ну плату. А три чверті мо
жуть обходитись без неї і, 
так би мовити, господарю
ють самостійно. І за це гід
ні заслуженої поваги, а ще 
більше – ті майже шістде
сят тисяч пенсіонерів, які, 
попри свій поважний вік 
та вже зароблену пенсію, 
продовжують працювати.

Сім перерахунків 
за один рік

Утім, все це комусь може 
видатись суто теоретич
ними, а тому малодоказо
вими розмірковуваннями. 
Може, вони й праві, адже 
саме в сумнівах народжу
ється істина. Відтак, пере
ходимо до практичної час
тини, надаючи слово фа
хівцю.

– За минулий рік було 
проведено 5 масових пе
рерахунків пенсій,  роз
повідає начальник управ-
ління Пенсійного фон-
ду України в Довгинців-
ському районі, коорди-
натор роботи управлінь 
ПФУ в Криворізькому ре-
гіоні Лариса Сітанська. 
– Вони були проведені з 1 
січня 2012 року, з 1 квітня, 
з 1 липня, з 1 жовтня та з 1 
грудня минулого року від
повідно до Закону Украї
ни «Про Державний бю
джет України на 2012 рік» 
у зв’язку зі зміною про
житкового мінімуму.

Крім цього, з 1 берез
ня 2012 року проведено 
перерахунок пенсії від
повідно до пункту 2 стат
ті 42 Закону України «Про 
загальнообов’язкове дер
жавне пенсійне страху
вання». А з початку трав
ня 2012 року на виконан
ня ініціатив Президента 
України урядом прийня
то постанову №327, відпо
відно до якої з 1.05.2012 р. 
проведено перерахунок 
пенсії майже 160 тис. пен
сіонерів у зв’язку з осучас
ненням заробітної плати.

– Тож за 2012-й маємо 
аж сім масових пенсійних 
перерахунків. Наскіль-
ки розумію, усі вони були 
спрямовані на збільшення 

розмірів виплат?
– Саме так, інакше й не 

може бути. Причому поде
куди пенсійні виплати піс
ля проведених перерахун
ків зростають в отримува
чів досить суттєво.

Водночас, з 1 січня 2013 
року проведено перераху
нок пенсій відповідно до 
Закону України «Про Дер
жавний бюджет Украї
ни на 2013 рік» також у 
зв’язку зі збільшенням 
прожиткового мінімуму. 
Вони триватимуть і на
далі разом зі зміною роз
міру прожиткового міні
муму. До слова кажучи, з 
1.01.2013 р. прожитковий 
мінімум для осіб, які втра
тили працездатність, ста
новить 894 грн.

Коли підсумувати, то 

внаслідок проведених пе
рерахунків середньомі
сячний розмір пенсійних 
виплат за рік збільшив
ся майже на 17%, або на 
246,36 грн., і станом на по
чаток нинішнього року до
рівнює вже 1704,49 грн.

– А коли говорити про 
розподіл пенсіонерів за 
сумами, то які маємо по-
казники?

– Розподіл пенсіонерів 
за розмірами отримува
них пенсій також відчутно 
змінився. Адже якщо на 
початок 2012 року в розмі
рі прожиткового мінімуму 
отримували пенсію 19879 
осіб, або майже 10% від 
загальної кількості пен
сіонерів, то станом на по

чаток нинішнього, 2013
го, тільки близько 1%, або 
2323 особи. Завдяки цьому 
зросла кількість пенсіоне
рів, які отримують пенсію 
більше прожиткового мі
німуму,  з 90% до більш 
як 98%.

Крім цього, якщо на по
чаток минулого року пен
сію в розмірі до 1000 грн. 
отримували 82979 осіб, 
або майже 40% від загаль
ної кількості пенсіонерів, 
то вже на початок 2013го 
– тільки 14% від загальної 
кількості пенсіонерів, або 
28468 осіб. У продовжен
ні можна зазначити, що 
коли станом на 1.01.2012 р. 
від 1000 грн. до 1500 грн. 
пенсію отримували 28% 
(58356 осіб) від загаль
ної чисельності пенсіоне
рів, то вже на початок ни
нішнього року їх кількість 
зросла до 44% (90354 осо
би). А ось якщо пенсії по
над 1500 грн. на початок 
минулого року отримува
ли 32% (67065) пенсіоне
рів, то на кінець 2012 року 
– 42% (87094) від загальної 
чисельності пенсіонерів.

Отже, можна зроби
ти висновок, що, з одного 
боку, зростають розміри 
пенсійних виплат, а з ін
шого – й кількість одержу
вачів, які отримують пен
сії в збільшеному розмірі. 
Як на мене, це дуже пози
тивний показник, котрий 
яскраво свідчить про те, 
що держава насправді тур
бується про своїх непра
цездатних громадян. Адже 
для пенсіонера пенсія – це 
як заробіток для працюю
чого, тільки зароблена під 
час чесної праці в праце
здатний період.

Сторінку підготував Е. МІСЦЕВИЙ.

по Україні по Дніпропетровській 
області

по Кривому  
Рогу

1438,30 грн. 1539,14 грн.  1704,49 грн.

Середня пенсія

g Між нами, споживачами

Дотримання закону звільняє від стягнень
Ситуація звичайна, майже буденна – спожи-
вач придбав щось у крамниці, а придбане 
чи не підійшло йому з якихось причин, чи 
виявилось не тієї якості, яка була обіцяна 
продавцем. 

Покупець повертається до 
магазину з проханням обмі-
няти покупку на щось справ-
ді варте витрачених на неї ко-
штів чи гроші. Натомість за-
мість ввічливого продавця, 
котрий мало не вмовляв ку-
пити його крам, наштовхуєть-
ся на відверту грубість цьо-
го ж таки «продавателя». І що 
ображеній людині в такій си-
туації зробити? Вірна відпо-
відь, щоб ефективно впли-
нути на порушника закону, - 
звернутись до відділу захис-
ту прав споживачів та ринко-
вого нагляду у Криворізькому 

регіоні Держспоживінспекції 
у Дніпропетровській області 
(вул. Косіора, 20, що поруч із 
Криворізькою гімназією №95, 
тел. 92-85-75, прийом грома-
дян по понеділках і середах у 
першій половині дня).

– Згідно із законодавством 
у разі планових перевірок ми 
зобов’язані мінімум за 10 
днів попередити заклад тор-
гівлі чи побутового обслугову-
вання про свій візит, – розпо-
відає начальник цього відділу 
Михайло Красовський. – Звіс-
но, що в такому разі суб’єкт 
підприємництва прибере все 

зайве й ефективність такої пе-
ревірки буде недостатньою. 
Натомість у разі скарги на ро-
боту СПД ми маємо право на 
позапланову перевірку, про 
яку, зрозуміло, не попереджа-
ємо. І в більшості, а точніше 
кажучи, практично в кожно-
му такому випадку факти, ви-
кладені в скарзі, підтверджу-
ються, а разом з ними знахо-
диться й чимало інших видів 
порушень законодавства.

Упродовж минулого року 
фахівцями нашого відді-
лу було проведено перевір-
ки більш як двохсот суб’єктів 
підприємництва, що займа-
лися реалізацією продоволь-
чих товарів, під час яких було 
виявлено чимало порушень. 
Унаслідок цього було забрако-
вано товарів на понад третину 

мільйона гривень через ви-
черпаний термін придатності, 
відсутність достовірної інфор-
мації, супровідної докумен-
тації тощо. Порушники були 
притягнуті до адміністратив-
ної відповідальності шляхом 
накладення штрафних та ад-
міністративних стягнень на 
суму близько чверті мільйо-
на гривень. І якщо хтось до-
бровільно не хотів оплачува-
ти накладені санкції, матеріа-

ли передавалися до виконав-
чої служби для примусового 
стягнення. А діяльність одно-
го підприємця через числен-
ні порушення довелось навіть 
припиняти.

Відтак простіше й вигід-
ніше працювати, дотримую-
чись настанов законодавства, 
аніж наражатись на стягнення 
з боку контролюючих органів, 
що стоять на сторожі інтересів 
споживача.

Актуальна тема
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g Україна очима американців

Боже, храни Україну, 
може, і я повернусь...
Прикметний факт – цьогоріч виповнюється 120 років 
україномовній газеті «Свобода», яку в Сполучених 
Штатах Америки видає Український Народний Союз. 
Газета виходить друком у Джерсі-Сіті, штат Нью-Джерсі. 
Придбати її можна за 1 долар.

Гортаю один з її примірників, да-
тований 7 грудня 2012 року. Його 
мені люб’язно надіслав на згадку 
всесвітньо відомий співак і банду-
рист, культурно-громадський діяч 
Володимир Луців. Справа в тому, 
що в цьому номері американської 
газети вийшла моя публікація про 
гастролі Голландського хору імені 
Лисенка у Кривому Розі. Володи-
мир Гаврилович був їх організато-
ром: на люб’язне запрошення мера 
нашого міста Юрія Вілкула хор гол-
ландців відвідав криворізьку землю 
з репертуаром українських пісень. 
Про непересічну культурну по-
дію я написала в газеті «Червоний 
гірник», а Володимир Луців неспо-
дівано переслав мій репортаж до 
заокеанського видання. Тож про 
криворізьку гостинність мали на-
году дізнатись у США.

І виріс я на чужині, 
і сивію в чужому краї…

Та повернімося до газети. При-
ємно дивує те, що всі ці 120 років 

наші земляки з-за кордону пильно 
стежать за подіями в давно поки-
нутій ними Батьківщині. При цьо-
му їх цікавлять не лише політичні, 
економічні, культурні й спортивні 
перипетії, а навіть погодні примхи 
та їх наслідки. Хоча, природно, в 
американських українців своє по-
трактування наших реалій. Вам 
цікаво дізнатись, що вони про нас 
говорять? Давайте зробимо корот-
кий огляд чужоземної преси і почи-
таємо, як сприймають наше життя 
колишні співвітчизники-емігранти 
та їхні нащадки – американці укра-
їнського походження.

Насамперед в око впадає патрі-
отичне гасло газети «Пам’ятаймо 
Україну!» і дивовижний герб із зо-
браженням сонця, статуї Свободи 
та… українського Тризуба на її по-
стаменті (!). Мова публікацій – ста-
роукраїнська з уже знайомими нам 
із репортажів каналу СТБ «льоте-
реями», «діялогами», «плянами» та 
«катедрами». На сторінках газети 
ретельно відстежують тему Голодо-
мору та її віддзеркалення в сучасно-
му суспільстві – вшанування річни-
ці трагедії в різних регіонах нашої 
держави. На противагу формаль-
ному підходу в деяких українських 
регіонах журналісти наводять при-
клад вшанування сумної річниці 
в кількох храмах австралійського 
Мельбурна.

А у вас не все гаразд
Автори кількох статей вислов-

люють свій погляд і на зовнішній 

економічний курс нашої держави. 
Так, «Голос Америки» звернувся до 
аудиторії з запитанням щодо всту-
пу України до Митного союзу з Ро-
сією. 7% з опитаних підтримують 
цей союз, решта ж переконана у не-
обхідності асоціації з європейською 
спільнотою. Під рубрикою «Україна 
і світ» журналісти передають стур-
бованість і неприйняття членами 
Світової організації торгівлі «митної 
ініціативи» України – наміру зміни-
ти митні збори на імпорт 371 товару. 
США називають цю проблему без-
прецедентною і закликають Україну 
переглянути свої плани. З прикріс-
тю репортери «Свободи» констату-
ють, що Україні шкодить корупція 
і безкарність. У рейтингу за рівнем 
верховенства права наша держава 
87-ма із 97. З іншого боку, нам дають 
позитивну оцінку у захисті базових 
громадянських свобод (свобода 
релігії) і відносній безпеці від зло-
чинів. «Права власності – слабкі», 
– безапеляційно зазначається у до-
повіді Індексу за 2012 рік Проекту 
світової юстиції.

Погодьтесь, було б дивно, якби 
діаспора, яка давно покинула рідні 
терени, але дбайливо зберегла мову 
своїх предків, не торкнулася мов-
ного питання. Дописувачі видання 
нарікають, що наразі в Україні дер-
жавною мовою друкується лише 

30% газет, переважна більшість 
яких – районні видання, і лише 10% 
журналів. Тому світове українство 
гаряче підтримує громадянську 
ініціативу відомих в Україні діячів 
Михайла Слабошпицького, Олеся 
Донія, Івана Ющука, Володими-
ра Панченка щодо відзначення 12 
листопада Дня україномовної пре-
си. Такою ж передбачуваною, як і 
антимосковські настрої матеріалів, 
можна назвати й тему байдужос-
ті України до діаспори. «Україна – 
держава з чи не найбільшою в світі 
діаспорою у 20 мільйонів (в тому 
числі й трудових мігрантів) – бай-
дужа до світового українства: не 
підтримує, не налагоджує співпра-
цю, не сприймає позитивно ініціа-
тиви земляків з-за кордону», – за-
значає автор замітки. Між тим, та 
багатомільйонна лава впевнено (чи 
самовпевнено?) позиціонує себе як 
демографічний, інтелектуальний, 
культурний, політичний і еконо-
мічний ресурс України за її межа-
ми, запевняючи у своїй готовності 
до порозуміння.

Левова частина заміток торкаєть-
ся мистецьких та релігійних подій: 
повернення із забуття та відкриття 
нових імен письменників та музи-
кантів, історичні студії, інтерв’ю з 
Патріархом Київським і всієї Руси-
України УПЦ Філаретом, американ-
ські гастролі українських оркестрів, 
а також «дрібнички» на зразок ого-
лошення про пошук няні для ма-
люка (в елітний район Вашинґтону) 
з обов’язковою умовою – знання 
української мови і культури…

g Актуально

І знову про мову
У нашому місті зараз активно тривають 
обговорення в трудових колективах 
підприємств та організацій проекту 
рішення Криворізької міської ради 
«Про заходи щодо виконання Закону 
України «Про засади державної мовної 
політики» (на території Кривого Рогу). 

На одному з таких об-
говорень у Криворізь-
кому державному ко-
мерційно-економічному 
технікумі побували й ко-
респонденти «Червоного 
гірника».

Захід відбувся під го-
ловуванням директора 
технікуму Наталі Резні-
ченко у присутності за-
ступника голови Сакса-
ганської районної у місті 
ради Юрія Красножона. 
У своїх виступах мето-
дист технікуму Петро 
Поляков і заступник 
директора Сергій Боро-
давка ознайомили при-
сутніх з рішенням Дні-
пропетровської обласної 
ради від 17 серпня 2012 
року «Про підтримку 
мовної політики в Укра-
їні» та положеннями 
вищезгаданого проек-

ту Криворізької міської 
ради. Власну думку щодо 
мовної політики в Украї-
ні висловили й викладачі 
навчального закладу.

Позиція 55 членів ко-
лективу була не одно-
стайною. Ані дискусій, 
ані заперечень не викли-
кало питання статусу 
української мови як єди-
ної державної. Держав-
ною мовою має бути саме 
мова титульної нації. Це 
цілком відповідає держа-
вотворчій ролі україн-
ської нації, яка історично 
проживає на території 

України, становить аб-
солютну більшість її 
населення і дала назву 
державі. Стосовно ж роз-
ширення сфери функ-
ціонування на теренах 
Кривого Рогу мов націо-
нальних меншин, думки 
освітян розділились. 

Учасники зборів на-
голосили, що пріорите-
том мовної політики в 
нашій державі має бути 
утвердження і розвиток 
української мови, оскіль-
ки батьківська мова – не 
лише засіб спілкування, 
а енергетична духовна 
субстанція, у якій за-
шифровано генетичний 
код нашого народу.

У підсумку ж колектив 
технікуму більшістю го-
лосів підтримав проект 
рішення міської ради.

Нагадаю, відповідно 
до підписаного Прези-
дентом України Вікто-
ром Януковичем Зако-
ну України «Про засади 
державної мовної полі-
тики», мова набуває ста-
тусу регіональної, якщо 
кількість її носіїв на тери-
торії місцевості складає 
10 і більше відсотків від 
чисельності населення. 
Закон має забезпечити 
представникам націо-
нальних меншин більше 
можливостей для реалі-
зації права спілкуватися, 
навчатися, звертатися до 
органів державної влади 
і отримувати відповідь 
рідною для них мовою. 
У документі також за-
значено, що мова мен-
шин використовується 
на відповідній території 
у роботі місцевих орга-
нів державної влади, міс-
цевого самоуправління. 
Також її можна вивчати 
у навчальних закладах, 
використовувати в різ-
них сферах суспільного 
життя.

На часі

g Наука і діти
Лінгвістичне 
повноліття

Повноліття зустрічає престиж-
ний міський конкурс «Лінгва» 
– змагання талановитих юних 
гуманітаріїв. 

Цього року конкурс відбувся у вісім-
надцятий раз. Осередком пульсування 
творчої думки стала криворізька спе-
ціалізована школа №71. 17 січня 117 
обдарованих старшокласників із різних 
навчальних закладів нашого міста захи-
щали тут свої науково-дослідні роботи з 
гуманітарних дисциплін. Автори найці-
кавіших робіт отримали подарунки від 
Криворізької міської організації Партії 
регіонів. Устремління дітей до високого 
рівня освіти, їх активну життєву позицію 
схвалив заступник голови Криворізької 
міської організації Партії регіонів Олег 
Жицький. На його думку, потяг дітей до 
науки треба цінити й стимулювати.

Підростаючою інтелектуальною елі-
тою назвала учасників конкурсу мето-
дист Інформаційно-методичного центру 
Людмила Данилович. Вона відзначила, 
що під керівництвом педагогів діти 
плідно працювали над підготовкою ро-
біт протягом року. У числі кращих були 
відзначені 11 робіт з англійської мови, 
4 – з німецької та французької, 7 – зі сві-
тової літератури і 11 – із журналістики.

Попереду на дослідників чекає за-
хист своїх творів у Дніпропетровсько-
му відділенні Малої академії наук 
України. Сподіваємось, ці перші кроки 
у світ науки стануть стартовим майдан-
чиком для їх успішного особистісного 
зростання.

Відповідно до закону «Про засади державної мов-
ної політики», до регіональних мов віднесено 18 
мов національних меншин: російську, білоруську, 
болгарську, вірменську, кримськотатарську, гага-
узьку, молдавську, німецьку, польську, румунську, 
ідиш, словацьку, угорську, русинську, новогрецьку, 
ромську (циганську), караїмську і кримчацьку.

Тетяна ДРЄЄВА.

Не чекаючи 
танення

Готуй сані влітку, а про повінь 
пам’ятай ще за зими. Тим паче, 
що цього року погода підносить 
немало сюрпризів: коли зазви-
чай повинні тріщати морози, 
хмарить та ллє дощик, не встиг-
неш змигнути оком – намете 
кучугури снігу, а потім його від-
полірує відлигою.

У районі протистояти можливим 
вибрикам погоди готуються за-
здалегідь. Нещодавно у виконкомі 
Дзержинської районної у місті ради 
відбулося чергове засідання район-
ної комісії з питань техногенно-еко-
логічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій. На ньому розглядалися 
питання оперативного реагування на 
випадки ускладнення обстановки під 
час можливої весняної повені в 2013 
році. У ході засідання було затвер-
джено відповідні заходи, що повинні 
убезпечити від стихійного лиха.

Хто і скільки
Попри широкий розвиток ма-

газинної мережі, ринки зали-
шаються вельми приманливим 
місцем для покупців. 

Можливо, спрацьовує принцип: 
хоч подекуди і не так зручно, але все 
в одному місці. Вони ж зазвичай уні-
версальні: на одній території і продо-
вольство, і промислові товари.

У рамках заходів з перевірки до-
тримання Правил торгівлі на ринках 
м. Кривого Рогу в Дзержинському 
районі провели інвентаризацію тор-
гових місць на 4-х діючих на його 
території ринках. Як результат, на 
районних ринках організовано 2427 
торговельних місць, у тому числі для 
торгівлі непродовольчими товарами 
– 1214, продовольчими – 1213.

Другий сімейний
Від великих дитячих будинків 

– до сімейного виховання. 
Такий орієнтир встановлено в 

державі щодо опіки над дітьми, 
котрі не мають батьківського пі-
клування. І в місті та районі цьому 
питанню приділяють значну увагу.

 Так, у січні в Дзержинському ра-
йоні, згідно з рішенням райвикон-
кому, створено ще один дитячий бу-
динок сімейного типу. До нього вже 
влаштовано 5 дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Відтак, 
на сьогоднішній день у районі функ-
ціонують уже 2 будинки сімейного 
типу, в яких виховуються 13 дітей.

Тренува-
тимемось 
на «Олександрії»

Після зимової паузи продов-
жила тренувальну підготовку 
молодіжна команда «Кривбасу».

Як повідомили в клубі, до 25 січ-
ня гравці команди тренуватимуться 
в Кривому Розі. До тренувального 
процесу кривбасівської «молодіж-
ки» входять заняття на стадіонах 
«Металург» (пробіжки в підтрибун-
них приміщеннях), «Спартак», на 
футбольних полях міста і в трена-
жерному залі.

На цьому тижні «молодіжкою» за-
плановано два контрольних поєдин-
ки. Суперник – ПФК «Олександрія». 
Обидва спаринги мають пройти на 
полях команди першої ліги. До речі, 
для любителів статистики, склад 
команди зазнав деяких змін. Крив-
басівську «молодіжку» залишили 
Євген Пронак, Кирило Шевченко, 
Василь Берест, Руслан Мостовой та 
В’ячеслав Бурман. Цим гравцям на-
дано статус «вільних агентів».

Володимир СКІДАНОВ.
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Актуальна тема

g Компетентний співрозмовник
Начальник Центрально-Міського райвідділу у Кривому Розі ГУ ДМС України  
в Дніпропетровській області Віталій Романюк:

«Отримувати «біопаспорт» – це право,  
а не обов’язок громадянина»
Як відомо, 6 грудня 2012 року набрав 
чинності Закон України «Про єдиний дер-
жавний демографічний реєстр та документи, 
що підтверджують громадянство України, 
посвідчують особу чи її спеціальний статус». 
Відповідно до нього розпочато процес по-
ступового впровадження документів, що 
міститимуть безконтактний електронний носій із 
біометричними даними власника документа.

Про те, що таке біометричні до-
кументи, для чого вони потрібні, та 
інше щодо «біопаспортів» розпові-
дає нашому кореспонденту началь-
ник Центрально-Міського район-
ного відділу Державної міграційної 
служби України в Дніпропетров-
ській області В. Б. Романюк – стар-
ший у нашому місті серед колег-ке-
рівників.

– Біометричними називають 
документи, що посвідчують осо-
бу та містять електронний носій 
інформації, на якому зберігають-
ся відомості про біометричні дані 
власника документа з метою його 
ідентифікації, – говорить Віталій 
Борисович. – Передбачається, що 
такі документи будуть і в Україні 
найбільш захищеними від підро-
бок та виключать можливість ко-
ристування ними будь-якою осо-
бою, окрім власника. Головна ідея 
впровадження більш захищених 
документів, які забезпечують іден-
тифікацію особи, – це суттєве під-
вищення захищеності суспільства 
від проявів злочинності та міжна-
родного тероризму.

– Поінформуйте, будь ласка, у 
чому переваги біометричних доку-
ментів для громадян?

– Паспорт громадянина України 
виготовлятиметься у формі плас-
тикової картки, буде більш зручним 
та зносостійким, ніж паперовий 
аналог. Наголошу, що перша вида-
ча паспорта громадянина України 
здійснюватиметься безкоштовно. 
Скажу й про те, що біометричні 
паспорти – це зручно. Так, для зчи-
тування інформації, наприклад на 
кордоні, будуть використовува-
тись автоматизовані контрольно-
пропускні системи для власників 
біометричних паспортів. Це, по-
перше, виключить суб’єктивність 
та можливість зловживань під час 
проходження контролю, а по-друге 

– зменшить час, необхід-
ний на таке проходження.

Ну, і нарешті, подорожі 
до країн, які використо-
вують автоматичні про-
пускні системи, стануть 
більш зручними, без ви-
снажливих черг. Аналогіч-
но, будуть створені умови, 
необхідні для спрощення 
та прискорення внутріш-
ньодержавних процедур 
надання адміністративних 
послуг, які передбачають ідентифі-
кацію особи.

– Віталію Борисовичу, як вигля-
датимуть українські біометрич-
ні документи і які дані в них бу-
дуть внесені?

– Технічні описи документів, 
передбачених зазначеним зако-
ном, мають бути затверджені Кабі-
нетом Міністрів України. Як тіль-
ки Державна міграційна служба 
України отримає чинний норма-
тивно-правовий акт, інформація 
обов’язково буде оприлюднена на 
офіційному веб-сайті ДМС Украї-
ни.

До паспорта громадянина Украї-
ни вноситиметься наступна інфор-
мація: назви держави і документа, 
ім’я особи, стать, громадянство, 
дата народження, унікальний но-
мер запису в Реєстрі, номер доку-
мента і дата закінчення строку його 
дії. А також дата видачі документа, 
уповноважений суб’єкт, що видав 
документ (код), місце народження, 
оцифровані фото і підпис громадя-
нина.

Окрім того, до паспорта громадя-
нина України за письмовим клопо-
танням заявника, а стосовно осіб, 
які не досягли шістнадцятирічного 
віку, – їхніх батьків (усиновлюва-
чів), опікунів, піклувальників або 
інших представників, може бути 
внесена також додаткова змінна ін-
формація, передбачена законом.

– Скільки будуть коштувати 
паспорт громадянина України, за-
кордонний паспорт тощо?

– При оформленні документів, у 
залежності від типу документа та 
обставин його оформлення, гро-
мадяни сплачують державне мито, 
вартість адміністративних послуг і 
вартість бланка. Для деяких доку-
ментів та обставин окремі 
або всі з перелічених пла-
тежів відсутні. Детальніше 
про порядок оформлення 
документів можна дізнати-
ся в розділі «Адміністратив-
ні послуги» офіційного веб-
сайту ДМС України.

Ще раз нагадаю, що від-
повідно до закону в перший 
раз паспорт громадяни-
на України буде видавати-

ся безкоштовно, як і сьогодні. Для 
того ж, щоб відповісти на запитан-
ня, яка буде вартість бланків біоме-
тричних документів, що видавати-
муть в інших випадках підрозділи 
ДМС України, необхідні затвер-
джені урядом технічні описи таких 
документів та проведення заходів 

щодо закупівлі таких бланків від-
повідно до чинного законодавства. 
Одразу після завершення зазначе-
них заходів інформація про всі пла-
тежі, які необхідно буде здійснити 
при оформленні документів, буде 
розміщена на офіційному веб-сайті 
ДМС України.

– І коли ж міграційна служба по-
чне видавати біометричні доку-
менти?

– Для того, щоб розпочати 
оформлення та видачу біометрич-
них документів громадянам, необ-
хідно завершити роботи з розроб-
ки та затвердження підзаконних 
актів (стосовно технічних описів 
документів та порядку їх оформ-
лення й видачі), а також забезпе-
чити технічні умови для фотогра-
фування громадян, зчитування 
відбитків пальців і внесення даних 
до відомчої інформаційної системи 
в усіх підрозділах ДМС України, які 
видаватимуть такі документи. Те-
риторіальних підрозділів (громадя-
ни часто називають їх паспортними 
столами) в Україні налічується 679. 
Одразу після завершення підготов-

чих заходів буде визначено дату, з 
якої територіальні підрозділи по-
чнуть приймати заяви з оформлен-
ня біометричних документів, що 
буде оприлюднена на офіційному 
веб-сайті ДМС України.

– А чи обов’язково буде міняти 
вже видані документи на нові – 
біометричні?

– Відповідно до чинного зако-
нодавства, паспорт громадянина 
України, що видається сьогодні під-
розділами ДМС України, має необ-
межений строк дії, а тому, навіть піс-
ля впровадження паспортів нового 
зразка, такі паспорти залишаться 
чинними. Змінювати їх на біоме-
тричні – це право, але не обов’язок 
кожного громадянина України.

Паспорт громадянина України 
для виїзду за кордон сьогодні ви-
дається терміном на 10 років (кін-
цева дата дії зазначена в паспорті), 
і навіть після впровадження доку-
ментів нового зразка такий паспорт 
буде чинним до зазначеної кінцевої 
дати дії. Громадяни зможуть вільно 
перетинати кордон з такими пас-
портами, отримувати в них візи 
тощо. Разом з цим, у разі бажання 
громадянина, він зможе обміня-

ти цей паспорт на паспорт нового 
зразка. Аналогічною є ситуація з ін-
шими документами, передбачени-
ми  Законом України  «Про єдиний 
державний демографічний реєстр 
та документи, що підтверджують 
громадянство України, посвідчу-
ють особу чи її спеціальний статус»: 
до завершення строку дії докумен-
тів старого зразка їх заміна на біо-
метричні не є обов’язковою.

– Якщо я сьогодні подам заяву 
про видачу паспорта, який доку-
мент отримаю: старого зразка 
чи вже біометричний?

– Враховуючи те, що при оформ-
ленні біометричних документів 
буде дещо змінено процедуру по-
дачі заяви, такі документи будуть 
видаватися тільки в разі подання 
заяви вже за новою процедурою. 
Державна міграційна служба за-
здалегідь оприлюднить інформа-
цію про дату, починаючи з якої гро-
мадяни будуть подавати заяви на 
отримання документів нового зраз-
ка після завершення підготовчих 
заходів щодо впровадження таких 
документів.

Микола КРАМАРЕНКО. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

Для особливо цікавих
Біометричні паспорти набувають 

усе більшого поширення у світі. Від-
повідно до інформації Всесвітньої 
організації цивільної авіації (ICAO) 
більше 90 країн зі 193 держав – чле-
нів ООН у даний час видають такі 
документи, при цьому ще більше 
двадцяти держав готові до впро-
вадження таких документів у най-
ближчі роки.

Близько 45 країн з числа тих, які 
видають біометричні документи, 
зберігають на документах одночас-
но і відбитки пальців, і зображення 
особи. У той же час більше 30 країн 
використовують лише оцифроване 
фото власника документа. Решта 
країн використовують тільки зобра-
ження обличчя, але найближчим 
часом планують використовувати й 
дані дактилоскопії.

Для особливо цікавих
За даними ICAO, більше 15 країн у даний час використовують автоматизовані 

контрольно-пропускні системи для власників електронних паспортів. Для того, 
щоб пройти процедуру паспортного контролю, мандрівник може скористатися 
електронними воротами, які звіряють його біометричні дані з інформацією, що 
зберігається на чипі документа. Серед країн, які читають (сканують) е-паспорти 
в аеропортах і на кордонах, – США, Великобританія, Сінгапур, Португалія, Нова 
Зеландія, Японія, Індонезія і Німеччина.

НАЧАЛЬНИКИ РАЙОННИХ ВІДДІЛІВ У КРИВОМУ РОЗІ  
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ  

УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ:
Центрально-Міський РВ – Романюк Віталій Борисович –  92-50-50
Дзержинський РВ –  Реутова Ірина Леонтіївна –  92-85-00
Жовтневий РВ –  Євтушенко Інна Миколаївна –  440-32-64
Довгинцівський РВ –  Левицька Ірина Анатоліївна –  71-23-66
Саксаганський РВ –  Лелеко Андрій Миколайович –  64-42-75
Інгулецький РВ –  Стрельцов Олександр Васильович –  21-12-25
Тернівський РВ –  Прокопенко Ігор Володимирович –  35-24-00

Студентська 
рада відзнакам 
рада

Під час районних урочистос-
тей «Людина року-2012», при-
свячених підсумкам роботи ра-
йону в минулому році, у театрі 
драми та музичної комедії ім. 
Тараса Шевченка в різних номі-
націях були відзначені найкра-
щі діячі й підприємці району. 
У номінації «Молодіжний рух» 
перемогу здобула студентська 
рада Криворізького коледжу 
Національного авіаційного уні-
верситету.

Студентська рада Криворізького 
коледжу НАУ представляє інтере-
си студентів перед адміністрацією 
коледжу та іншими громадськими 
організаціями. Її діяльність охоп-
лює п’ять секторів: інформаційний, 
культурно-масовий, спортивний, 
соціальний і сектор зовнішніх 
зв’язків. Хороші результати пока-
зав і новостворений сектор «Сту-
дентське містечко». За зізнанням 
голови студради Гюнель Мірзоєвої, 
нагорода приємно стимулює акти-
вістів до подальшої плідної роботи 
задля розвитку свого навчального 
закладу і району загалом.

Суворо спитати  
і з мами, і з тата

Холодної зимової погоди ви-
никає загроза для здоров’я, а 
іноді й для життя малолітніх 
дітей, що зростають у неблаго-
получних сім’ях. Тож відповід-
ні служби посилюють пильну 
увагу за умовами проживання 
таких діток.

Нещодавно службою у справах 
дітей виконкому Центрально-Місь-
кої районної у місті ради, спільно 
з Криворізьким міським центром 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді і районним відділенням 
кримінальної міліції у справах дітей, 
був проведений профілактичний 
рейдовий захід «Сім’я», в ході якого 
було обстежено умови проживання 
16 дітей, що опинились у складних 
життєвих обставинах. З батька-
ми проведено профілактично-
роз’яснювальну роботу.

Усього ж діток, які опинились 
у складних життєвих обставинах, 
на обліку в службі у справах дітей 
виконкому районної у місті ради 
перебуває 156. Протягом 2012 року 
до адміністративної відповідаль-
ності за ухилення від виконання 
батьківських обов’язків було при-
тягнуто 83 особи.

Вчити і вчитись
Постійне самовдосконалення 

і запровадження новацій – що-
денний клопіт освітян. Цього 
разу районний семінар, що від-
бувся у КЗШ № 12, зібрав учи-
телів початкових класів. Мова 
йшла про інтерактивні техно-
логії для розвитку та самореа-
лізації особистості першоклас-
ника на засадах упровадження 
нового Державного стандарту 
початкової загальної освіти.

На майстер-класі учасники 
семінару вчилися працювати з 
мультимедійним підручником «На-
вчання грамоти», слухали доповіді 
«Інноваційна діяльність сучасного 
вчителя в умовах креативного ін-
формаційного простору» та «Діяль-
нісний метод навчання математики 
у 1 класі за науково-педагогічним 
проектом «Росток». Під час прове-
дення фрагменту уроку математи-
ки педагоги й самі побували в ролі 
першокласників.

Тетяна ДРЄЄВА.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Інгулецький р-н

Люди і долі

g З роси вам і з води

Золото родини Джаненків
Три дні поспіль вирувало в господі весілля.  
Приходили все нові й нові гості.  
Кричали «Гірко!», зичили молодим добра,  
здоров’я та всіляких інших гараздів.  
Вслухаючись у те багатоголосся, 
мимоволі думала собі: яке ж то 
красиве життя повинні були прожити 
ці двоє людей, аби й на старості літ не 
розхлюпати ніжності своїх почуттів, 
зберегти навколо себе стільки друзів. 
9 січня нового, 2013 року тернівчани 
Валентина Карпівна та Георгій 
Антонович Джаненки в колі рідних і 
друзів відзначили 50 років подружнього 
життя, своє золоте весілля.

Як розповідала мені Валенти-
на Карпівна, коли вони з Жорою 
в січні 1963 року понесли заяву 
до ЗАГСу, то день весілля їм при-
значили через місяць, тобто в лю-
тому. І тоді Валина мати запро-
тестувала, мовляв, не годиться в 
лютому ані женитися, ані заміж 
іти, бо лютий – місяць короткий, 
неповний. Таким, отже, буде й по-
дружнє життя.

Не годиться  
в лютому жениться

– Я тоді, недовго думаючи, взяв 
Валю під руку та й повіз у село 
Недайводу, де нас розписали в 
той же день, 9 січня, – сміючись, 
згадує тепер Георгій Антонович. 
– Взагалі, у нас із нею якось усе 
дуже стрімко розвивалось. Влітку 
1962 р. я служив строкову службу 
в Західній групі військ у Німеч-
чині. Тоді ж за досягнуті відмінні 
успіхи на військових навчаннях 
мене нагородили відпусткою на 
Батьківщину. Звісно, я вистри-
бом, бо ж і додому кортіло, та й ді-
вчина мене там чекала. Після від-
пустки ще послужив до листопада 
– і демобілізувався. Приїхав додо-
му, а моя дівчина за ці буквально 
кілька місяців, виявляється, всти-
гла і заміж вискочити, і розлучи-
тися. Валю ж я перший раз поба-
чив на танцях. Було це в грудні 
1962-го. На другий вечір, прига-
дую, теж удвох протанцювали. На 
третій – сходили разом у кіно. На 
четвертий день я спитав, чи піде 
вона за мене заміж. І Валя відпо-
віла: «Піду». А на початку січня  
1963-го й розписалися.

А за тії кучері  
любий він мені

– А як же ви так швидко зголо-
силися? – запитую у Валентини 
Карпівни. – Чим він вас так з на-
льоту полонив?

– Мабуть, така Доля, – відпо-
відає. – До зустрічі з Жорою я 
навчалася в Дніпропетровсько-

му індустріальному технікумі, де 
хлопців було більше, ніж дівчат. 
А, бачте, жодний якось до сер-
ця не припав. У 1962 р. отримала 
призначення в залізничне управ-
ління тресту «Ленінруда», де й 
пропрацювала на різних поса-
дах усе життя. І Жору свого часу 
його дядько Василь Трохимович 
Ліщина, до речі, кавалер ордена 
Леніна, привів у рудоуправління 
ім. Орджонікідзе «Ленінруди». 
Звідти пішов в армію, туди й по-
вернувся. Гарний був, кремезний, 
волосся густе-густе й кучеряве. 
Розписатись-то ми розписались, 
проте кожний з нас після того по-
вернувся до себе додому, – про-
довжує Валентина Карпівна, – бо 
Жорина мати поставила умову. 
Хочу, сказала, щоб моя невістка в 
хату ввійшла, як годиться: у фаті і 
в білому весільному вбранні, а не 
в чім попало. Так що весілля ми 
згуляли через три тижні, 27 січня. 
Отож стільки й можна справляти 
наш сімейний ювілей. Навіть гад-
ки тоді не мала, що доживемо до 
золотого весілля. Та й нині якось 
аж не віриться, що ми оце з Жо-
рою 50 років разом. Куди те життя 
поділося, Господи?

Дивлюсь на них, і в осені своїй 
красивих, і милуюся ними. Ва-
лентина Карпівна – стримана, не-
багатослівна. Георгій Антонович, 
навпаки, – клубок емоцій. І як їй 
тільки вдається незримо управ-
ляти цією стихією, цією нестрим-
ною енергією?

Умій сказати,  
умій помовчати

– Жіноча мудрість полягає в 
умінні, коли треба, змовчати, 
коли треба – вчасно осмикнути 
чоловіка, – говорить Валентина 
Карпівна. – За півстоліття, що 
живемо разом, я завжди впуска-
ла чоловіка до хати, яким би він 
додому не прийшов. Нічого не 
треба робити зопалу. Треба вміти 
вибрати час, коли твоє одне тихе 

слово важитиме більше, ніж гуч-
ний скандал.

– А траплялося ж усякого, – хи-
тро сміється Георгій Антонович, 
– часом на другий день не знаєш, 
куди ті очі подіти. Клянеш себе в 
душі на чім світ. Через те я всім 
кажу так: дружина в мене не хо-
роша, а… дуже-дуже хороша. Зна-
єте, вона все трудове життя керу-
вала чоловічим колективом. Так 
мені її хлопці не раз признавали-
ся, що як попадеш до Карпівни, то 
стільки діла за день переробиш, 
а наче й не втомився, бо робота 
в неї йде наче сама собою, зави-
грашки.

– Просто своїх працівників не 
засмикувала по дрібничках, – по-
яснює Валентина Карпівна, – та й 
удома в мене не було такої моди. У 
нас у сім’ї кожний знав свою ро-
боту. На ньому вся чоловіча робо-
та, на мені – наварити, випрати, 
дітей попорати.

– Е, не скажи, – заперечує 
Георгій Антонович, – і я, коли 
треба, зумію суп приготувати, 
картопельку посмажити. У нас 
донька вже в третьому класі теж 
супчик уміла зварити. А один 
раз я Валю дуже здивував. Пере-
дали мені були з Карпат хлопці 
білих грибів, так я, поки Валя на 
роботі, з них суп зварив. Пахощі 
стояли на весь під’їзд. Поверта-
ючись з роботи, вона й не підо-
зрювала, що це з нашої кухні та-
кий апетитний аромат. Як наш 
син одружувався, я майбутній 
невістці такий наказ давав: щоб 
у тебе про людей завжди в запа-
сі добра пляшечка стояла, щоб 
ти вміла чи то вдень, чи вночі 
за кілька хвилин на стіл зібрати. 
Зайшла до тебе в хату людина, ти 
її спочатку привітай, почастуй, 
нагодуй, а тоді вже про справи 
запитуй. У нас з матір’ю так, і у 
вас щоб так було.

– Сина як женили, – докидає 
слова Валентина Карпівна, – тоді 
саме Горбачов антиалкогольну 

кампанію оголосив. То ми з Жо-
рою з того переляку так бутель з 
горілкою в городі закопали, що 
до сьогодні знайти не можемо.

– Ось напишу про це в газеті, 
– сміюсь, – то ваш город завжди 
буде скопаний. А розкажіть про 
ваших дітей, уже ж, мабуть, і вну-
ки виросли…

Нема роду переводу
– Беріть вище! – не без гордос-

ті каже Георгій Антонович, – уже, 
дав Бог, правнуків діждали: одній 
5 рочків, другому – півтора. Син 
свого часу був майстром спорту 
СРСР, чемпіоном України з авіа-
модельного спорту. Закінчив пе-
дагогічний інститут. Вчителював 
у Магдалинівському районі. До-
чка в торгівлі працює. Гарні діти 
– гріх скаржитися. І внуки хоро-
ші. На Новий рік он правнучка 
так витанцьовувала, що гай-гай! 
Ось наше родинне золото! Зна-
чить, недарма ми з моєю Карпів-
ною життя прожили. Отак заду-
маєшся, бува, що ж нас стільки 
років тримає одне коло одного. 
І одна відповідь: любов. Хай нам 
уже за 70, а я її бачу все такою 
ж юною, цнотливою, як і 50 ро-
ків тому. І те, що я в неї перший 
і єдиний чоловік, гріє мені душу 
все життя.

– Тепер узаконили цивільні 
шлюби, – підтримує чоловіка Ва-
лентина Карпівна, – а я – проти. 
Для жінки важливо розуміти, що 
не погратися з нею хочуть, а все 
життя пройти рука об руку. Коли 
внучка на порі стала, я казала їй: 
хочеш, аби чоловік тебе шану-
вав, шануйся сама. Принеси йому 
свою цноту як коштовний посаг, 
і все у вас буде добре. Спасибі їй, 
послухалася. Тішуся, що тепер 
у неї гарна родина. А ще скажу: 
сім’я – це повсякденна робота, яка 
тримається на любові, взаємопо-
вазі, взаєморозумінні, взаємопід-
тримці, взаємовиручці. І тоді двоє 
людей стають як одне.

g Поважна дата

Столітня ювілярка
Напередодні Водохреща, 18 січня 2013 року 
відзначала свій 100-й день народження тернівчанка 
Домнікія Терентіївна Явтушенко. 

Родом вона з села Сергіївки Софі-
ївського району. 27 років трудилася 
в колгоспі, працювала на землі, яка, 
можливо, й дала їй такі потужні життє-
ві сили. Навіть важко собі уявити, що за 
життя однієї людини відбулося стільки 
епохальних подій – Перша світова ві-
йна, Жовтнева революція, яка доко-
рінно зламала звичний уклад, Друга 

світова війна і Велика Вітчизняна, учас-
ницею якої була і ювілярка. Домнікія 
Терентіївна нагороджена медалями 
«Захисник Вітчизни» та «60 років Пере-
моги у Великій Вітчизняній війні».

Велике щастя для людини, коли і її 
пізня життєва осінь зігріта родинним 
теплом, любов’ю та повагою рідних. 
Зараз ювілярка живе разом із донь-

кою, а ще – оточена турботою двох 
онуків, чотирьох правнуків, діжда-
лася вже навіть одного праправнука. 
Може, через те у свої сто років вона 
ще така гарна і бадьора.

Привітати Домнікію Терентіїв-
ну з поважним ювілеєм прийшли 
представники міського і районного 
управлінь праці та соціального за-
хисту населення. Начальник міського 
управління Інеса Благун вручила юві-
лярці вітальний лист від Президента 
України Віктора Януковича та 1000 

гривень від міського голови Юрія Віл-
кула. З поздоровленнями та цінними 
подарунками завітали на гостини до 
іменинниці працівники Тернівського 
райвиконкому, районної ради вете-
ранів, Пенсійного фонду України. Усі 
зичили їй доброго здоров’я та гарного 
настрою.

Домнікія Явтушенко – друга сто-
літня жителька Тернівського району. 
У грудні 2012 року своє 100-річчя від-
значила Ганна Прохорівна Булах.

Мотрона ПАНОВА. Фото автора.

Нові кар’єрні  
велетні

18 січня на ІнГЗК прийнято в 
експлуатацію два нові самоски-
ди БєлАЗ вантажопідйомністю 
130 тонн. 

Під час церемонії першого запуску 
техніки в роботу директор Гірничо-
рудного дивізіону Групи Метінвест 
Микола Іщенко вручив бригадирам 
екіпажів символічні ключі та наго-
лосив, що опора на сучасні засоби 
виробництва є цілеспрямованою 
політикою динамічного розвитку 
компанії, спрямованою на підви-
щення конкурентоспроможності та 
рентабельності, також першочерго-
вим завданням залишається ство-
рення безпечних та комфортних 
умов праці.

Могутні автотрударі оснащені сис-
темами кондиціювання, відеоспос-
тереження, пожежогасіння, навігації, 
контролю за роботою агрегатів. Торік 
придбано 5 кар’єрних велетнів. Лише 
за перший місяць 2013-го, згідно з 
інвестиційною програмою, до праці 
приступили 4 БєлАЗи та гусеничний 
бульдозер, сума капіталовкладень 
сягнула понад 50 млн. грн.

13 млн. для  
належної гігієни 
виробничого  
середовища

Першим наказом, підписа-
ним на Південному ГЗК у 2013-
му році, став план заходів з 
покращення на підприємстві 
стану охорони праці, екологіч-
ної та промислової безпеки. 

Дев’ять додатків обумовлюють 
конкретні дії з попередження трав-
матизму, професійних захворювань, 
аварій, створення безпечних умов 
трудової діяльності в структурних 
підрозділах. На досягнення належ-
ної гігієни виробничого середовища 
виділено 13 млн. грн. Так, на рудо-
управлінні передбачено встанов-
лення 10 ланок якісного контролю за 
станом ізоляції високовольтних ліній 
електропередач, ремонти адміні-
стративно-побутових комплексів 
охоплять управління залізничного 
транспорту, цех шламових порід і 
ремонтно-будівельний цех.

Стрілець  
з «великої дороги»

28-річний водій старенької 
«Лади» очікував на дорозі будь-
якої халепи, тільки не такої... 

З кущів по вулиці Вересневій ви-
скочив добряче захмелілий чоло-
вік, перегородив шлях. При спробі 
поспілкуватись і з’ясувати причину 
затримки, невідомий вистрілив шо-
феру в груди з вогнепальної зброї. 
Далі нападник утік, а поранений 
звернувся за медичною допомо-
гою. Правоохоронці швидко зна-
йшли стрільця, інспектора служби 
приватної охорони, 1983 року наро-
дження. Пістолет системи Флобера 
вилучено. Мотиви своєї злочинної 
поведінки по суті колега міліціоне-
рів так і не пояснив.

Погостювали...
Мінорно завершилось для не-

працюючого інгульчанина, 1989 р. 
н., запрошення до себе на гостини 
трійці малознайомих приятелів. Ви-
пивши в помешканні запаси спирт-
ного, вони побили господаря та віді-
брали дорогий мобільний телефон і 
цифрову фотокамеру. Злочинна 
група затримана. Двома парубій-
ками 1987 і 1991 р. н. верховодила 
30-річна жінка.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Криворізький р-н

Ціни, товари, послуги

Кошик споживача

Ціни записала Любов КОЗИНЕЦЬ.

грн.

g До відома споживачів

Календарний 
місяць

Затвердже-
на норма 

водоспожи-
вання на-
селенням, 

л/добу на 1 
мешканця

К-ть 
днів

Затвердже-
ний тариф 
на тепло-

постачання 
для насе-

лення в грн. 
з ПДВ  

за 1 Гкал

Витрати 
теплоти 

на підігрів 
холодної 
води на 1 

мешканця 
на місяць, 

Гкал

Вартість 
підігріву 

холод-
ної води 
в грн. з 

ПДВ на 1 
мешкан-

ця

Норма 
витрат 
гарячої 

води  
в м3 на 
1 меш-

канця на 
місяць

Вартість 
підігріву 
холодної 

води в 
грн. з ПДВ 

за 1 м3

Вартість хо-
лодної води та 
водовідведен-
ня з урахуван-
ням норми ви-
трат на місяць 
у грн. з ПДВ  на 

1 мешканця

Вартість хо-
лодної води 
та водовід-
ведення з 

урахуванням 
норми витрат 

на місяць у 
грн. з ПДВ  за 

1м3

Сума сплати за гарячу 
воду в грн. з ПДВ

при відсут-
ності прила-
дів обліку на 
1 мешканця 

на місяць

при на-
явності 

при-
ладів 

обліку 
за 1 м3

1 2 3 4 5 6 (4*5) 7 
(2*3/1000) 8 (6/7) 9 (7*10) 10 11 (6+9) 12 

(8+10)
Січень 80 31 269,50 0,1240 33,42 2,480 13,47 5,65 2,28 39,07 15,75
Лютий 80 28 269,50 0,1120 30,18 2,240 13,47 5,11 2,28 35,29 15,75
Березень 80 31 269,50 0,1240 33,42 2,480 13,47 5,65 2,28 39,07 15,75
Квітень 80 30 269,50 0,1200 32,34 2,400 13,47 5,47 2,28 37,81 15,75
Травень 80 31 269,50 0,0992 26,73 2,480 10,78 5,65 2,28 32,38 13,06
Червень 80 30 269,50 0,0960 25,87 2,400 10,78 5,47 2,28 31,34 13,06
Липень 80 31 269,50 0,0992 26,73 2,480 10,78 5,65 2,28 32,38 13,06
Серпень 80 31 269,50 0,0992 26,73 2,480 10,78 5,65 2,28 32,38 13,06
Вересень 80 30 269,50 0,0960 25,87 2,400 10,78 5,47 2,28 31,34 13,06
Жовтень 80 31 269,50 0,1240 33,42 2,480 13,47 5,65 2,28 39,07 15,75
Листопад 80 30 269,50 0,1200 32,34 2,400 13,47 5,47 2,28 37,81 15,75
Грудень 80 31 269,50 0,1240 33,42 2,480 13,47 5,65 2,28 39,07 15,75

Середній  
на місяць 80 30 269,50 0,1115 30,04 2,43 12,35 5,55 2,28 35,58 14,63

Опалюваль-
ний період 80 269,50 0,1211 32,65 2,423 13,47 5,52 2,28 38,17 15,75

Неопалюваль-
ний період 80 269,50 0,0979 26,38 2,448 10,78 5,58 2,28 31,96 13,06

Розрахунок суми сплати за гарячу воду
Підприємство КПТМ «Криворіжтепломере-

жа» доводить до відома мешканців міста, що 
згідно з рішенням виконкому Криворізької 
міської ради № 367 від 12.12.2012 року «Про 
затвердження науково-обгрунтованих норма-

тивів питного водоспоживання населення міс-
та Кривого Рогу та норм витрат питної води на 
поливання газонів, присадибних ділянок, те-
плиць», яке набирає чинності з 1.01.2013 року, 
у відповідності до діючого тарифу на теплову 

енергію за 1 Гкал та встановлених норм вико-
ристання холодної води на потреби гарячо-
го водопостачання, підприємством виконано 
розрахунок вартості підігріву води на 1 меш-
канця та за 1 куб. м.

Розрахунок суми сплати за гарячу воду для населення, яке мешкає в гуртожитках  
з централізованим гарячим водопостачанням, по КПТМ «Криворіжтепломережа»

Закінчення на 22 стор.

Додаток 1

Додаток 2

Розрахунок суми сплати за гарячу воду для мешканців будинків, оснащених сидячими ваннами  
з централізованим гарячим водопостачанням, по КПТМ «Криворіжтепломережа»

Календарний 
місяць

Затвердже-
на норма 

водоспожи-
вання на-
селенням, 

л/добу на 1 
мешканця

К-ть 
днів

Затвердже-
ний тариф 
на тепло-

постачання 
для насе-

лення в грн. 
з ПДВ за 1 

Гкал

Витрати 
теплоти 

на підігрів 
холодної 
води на 1 

мешканця 
на місяць, 

Гкал

Вартість 
підігріву 

холод-
ної води 
в грн. з 

ПДВ на 1 
мешкан-

ця

Норма 
витрат 
гарячої 

води в м3 
на 1 меш-
канця на 

місяць

Вартість 
підігріву 
холодної 

води  
в грн. 
з ПДВ  
за 1 м3

Вартість хо-
лодної води та 
водовідведен-
ня з урахуван-
ням норми ви-
трат на місяць 
у грн. з ПДВ  на 

1 мешканця

Вартість хо-
лодної води та 
водовідведен-
ня з урахуван-
ням норми ви-
трат на місяць 
у грн. з ПДВ  за 

1м3

Сума сплати за гарячу 
воду в грн. з ПДВ

при відсут-
ності прила-
дів обліку на 
1 мешканця 

на місяць

при на-
явності 

при-
ладів 

обліку 
за 1 м3

1 2 3 4 5 6 (4*5) 7 
(2*3/1000) 8 (6/7) 9 (7*10) 10 11 (6+9) 12 

(8+10)
Січень 130 31 269,50 0,2015 54,30 4,030 13,47 9,19 2,28 63,49 15,75
Лютий 130 28 269,50 0,1820 49,05 3,640 13,47 8,30 2,28 57,35 15,75
Березень 130 31 269,50 0,2015 54,30 4,030 13,47 9,19 2,28 63,49 15,75
Квітень 130 30 269,50 0,1950 52,55 3,900 13,47 8,89 2,28 61,44 15,75
Травень 130 31 269,50 0,1612 43,44 4,030 10,78 9,19 2,28 52,63 13,06

Середній розмір 
пенсії – 1286 грн.

Найактуальнішою темою для 
людей похилого віку є питання 
пенсійного забезпечення.

У Криворізькому районі пенсії 
отримують понад 12 тисяч грома-
дян. Нині середній її розмір стано-
вить 1286 гривень. Треба сказати, 
що на 1 січня 2012 року середній 
розмір пенсії по району був меншим 
– 1114 гривень. Збільшення суттєве 
– на 172 гривні.

Проблему  
вирішено  
з допомогою  
нардепів

Як відомо, у середині грудня 
минулого року Генеральна про-
куратура України, Міністерство 
внутрішніх справ України та 
Міністерство охорони здоров’я 
України підписали міжвідом-
чий наказ, яким дозволяється 
видавати свідоцтво про смерть 
без проведення розтину. Це 
відбулося завдяки зусиллям 
народних депутатів України 
Дмитра Шпенова та Сергія Гла-
зунова.

Можливість прийняття рішен-
ня на місці працівниками органів 
правопорядку та Міністерства 
охорони здоров’я призводила до 
того, що майже кожного померло-
го відправляли на судово-медичне 
дослідження, незважаючи на при-
чини смерті. За проведення екс-
пертизи потрібно було заплатити 
не менше 1 тисячі гривень.

Народний депутат Дмитро Шпе-
нов заявив, що проблема полягала 
в на ступному: «Працівники органів 
внутрішніх справ особисто при-
ймали рішення щодо направлення 
померлої людини на судово-ме-
дичне дослідження, що призводи-
ло до частих випадків прийняття 
суб’єктивних необгрунтованих рі-
шень. Наразі ця гостра проблема 
вирішена, і я дякую всім фахівцям, 
які дослухалися до людей та звер-
нули увагу на ці неприпустимі га-
небні явища».

Скористайтесь  
досвідом  
новатора

  Досвід ефективного господа-
рювання на землі голови фер-
мерського господарства «Ілона» 
Володимира Ілларіонова сьогодні 
запозичують аграрії не лише Кри-
ворізького району, а й усієї Дні-
пропетровщини. І все тому, що він 
дружить з наукою, використовує 
найпередовіші сільськогосподар-
ські технології. Приміром, обрав 
технологію міні-тіл, тобто відмо-
вився від оранки земельних площ 
і застосовує глибоке розпушення  
землі лемішно-дисковими куль-
тиваторами, а також використовує 
дискові борони. І земля йому від-
дячує за це гарними врожаями. 
Так, озимий ячмінь «Аполлон» у 
нього дав 85 (!) центнерів з гектара. 

В. Ілларіонов – великий борець 
за виробництво екологічно чистої 
продукції: замість «хімії» вносить у 
грунт для його підживлення по 4-5 
тонн подрібненої соломи на гектар. 
І переконаний, що в України ще є 
шанс стати світовим виробником 
чистих продуктів.

Микола КРАМАРЕНКО.

g Справи комунальні

Весняні клопоти зимової пори
Не змогли пройти 
повз таку картину – на 
проспекті Металургів 
працівники в жов-
тогарячих жилетах з 
допомогою автовиш-
ки обрізували гілки 
височенних тополь, 
складаючи їх до трак-
торного причепа.

– Нині дерева, так би мо-
вити, сплять, – пояснює май-
стер дільниці Дзержинсько-
го району КП «Сансервіс» 
Лідія Федорова. – Тому мож-
на без шкоди для них про-
вести обрізування зайвих 
гілляк, які вже добираються 
до ліній електропередач та 
починають загрожувати їх-
ній цілісності. Водночас по-
трібно видалити й сухі гілки, 
що можуть упасти й нароби-
ти лиха. За собою, звісно, все прибираємо, аби як було, так і лиши-
лось чистенько.

Упродовж січня маємо пройтись цим проспектом, а потім і за ву-
лицю Димитрова візьмемось, де також потрібно докласти рук для 
догляду за зеленими насадженнями.

Е. МІСЦЕВИЙ. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

Сільпо Меtrо АШАН Ринок
Фрукти, овочі

Картопля (кг) 2,38 – 3,99 1,99 – 2,29 3,45 – 3,49 2,00 – 4,00
Буряк (кг) 1,79 – 2,64 2,58 – 4,91 2,66 3,00 – 5,00
Морква (кг) 2,29 – 2,94 2,69 – 6,30 2,79 2,50 – 4,00
Огірки (кг) 33,59 – – 28,00 – 30,00
Капуста (кг) 2,45 – 4,79 2,60 – 2,80 2,68 2,00 – 3,50
Помідори (кг) 22,99 – 30,59 – 23,04 30,00
Яблука (кг) 5,99 – 13,99 – 6,62 – 8,65 5,00 – 9,00

М’ясо, яйця
Свинина (кг) 40,89 – 52,89 39,19 – 52,39 36,95–61,95 32,50 – 55,00
Яловичина (кг) 36,99 – 79,99 27,89 – 70,19 35,95–50,95 36,80 – 60,00

Кури (кг) 21,49 19,99 – 20,17 18,85–24,72 20,50 – 22,90

Яйця (10 шт.) 8,00 – 13,64 13,99 7,90 -13,27 8,00 – 9,70
Бакалія

Цукор 5,19 – 6,54 5,04 – 5,70 4,92 – 8,04 5,30
Пшоно 4,21 – 5,49 5,44 – 7,58 4,21-5,38 3,50 – 5,50
Рис 5,39 – 19,74 7,84 – 11,74 6,94 – 13,64 6,00 – 10,50
Гречка 7,64 – 9,39 7,39 –19,68 8,31-14,38 8,00 – 10,00
Олія соняшникова 11,94 – 16,49 14,28 – 16,68 14,55–18,34 14,00 – 16,00

Борошняні вироби
Хліб (булка) 3,62 – 7,87 4,58 – 4,79 3,68 – 3,84 3,00 – 6,00
Борошно (кг) 3,69 – 12,49 3,69 – 5,63 3,63 – 5,67 4,25 – 4,50
Макаронні вироби 4,89 – 7,57 5,16 – 7,88 4,83 – 9,02 6,00 – 7,50

Молочні вироби
Молоко (0,9 л) 5,79 – 10,49 6,79 – 7,99  4,99 – 8,49 6,00

Сир твердий (кг) 54,00 – 
111,32 51,98 – 94,99 36,82–80,38 49,95 – 89,95

Вершкове масло (0,2 кг) 10,19 – 15,99 10,19 – 17,50 9,25- 18,18 9,20 – 14,80
Сметана (0,4 л) 7,54 – 11,54 4,48 – 7,49 5,51 – 12,17 20,00 – 22,00
Кефір (0,5 л) 3,69 – 4,14 3,68 2,55 – 4,37  – 
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Бармен має випромінювати  
позитив, веселощі  
та поміркованість
Традиційне застілля під ялинкою із незмінними салатом олів’є, 
підняттям келиха шампанського під вітання Президента, 
одноманітними телемюзиклами і жартами Задорнова 
задовольняють не всіх. Деякий резон у протилежній позиції 
дійсно присутній, мовляв, навіщо марнувати день, а то й 
більше, на кухні задля бенкету тривалістю аж одну ніч, якщо 
можна цей час яскраво провести у розважальному закладі на 
всьому готовенькому. Клубне життя дедалі стрімкіше входить 
у вжиток, у його епіцентрі належить бути бармену. Як ніхто 
інший своєрідність того заняття вивчив засновник школи 
«Flair bar project» Андрій Кучер.

Про митців  
і буфетників

– Андрію, з представником якого 
схожого фаху ти себе порівняв би?

– Іноді уподібнююсь до викла-
дача гарних манер десь у пансіоні 
благородних дівиць. Сучасний 
бармен зобов’язаний передусім до-
сконало володіти тонкощами етике-
ту, оскільки широким масам ці знан-
ня доступні обмеженою мірою, ото 
й доводиться нерідко виступати не-
формальним лектором із правил 
світської поведінки. Звісно, мусимо 
уособлювати позитив, веселощі… І 
поміркованість!

– Наскільки усталений стерео-
тип (особа за стійкою механічно 
наливає напої) відірваний від твого 
бачення професії?

– У кожній справі є ремісники 
й митці. Озвучений типаж я нази-
ваю образом класичної буфетниці 
радянської доби. Переконаний, успіх 
у будь-якому починанні досягається 
за наявності кількох складових. Ро-
бота повинна подобатись, не можна 
силувати себе до чогось тільки через 
бажання збагатитись матеріально. 
Усюди необхідно додавати 
індивідуальну творчу іскру. Ніяк не 
обійтись без певної саможертовності.

– Якими навиками треба 
володіти, щоб вирватись із розряду 
буфетниць?

– Найлаконічніше – сервірування, 
тримання персоналу і відвідувачів під 
контролем, психологічне налагоджен-
ня контакту з клієнтами і вміння їх 
заспокоїти як у хвилину депресії, так 
і спонтанного нервового зриву. Само 
собою, знання коктейльних карт.

Хміль не в моді
– Звідси – детальніше. Взагалі-

то, як поставлені особисто твої 
взаємини з алкоголем?

– Ніхто не повірить, якщо зобра-
жатиму із себе затятого поборни-
ка тверезості. Не мені аналізувати 

одвічні традиції піднімати настрій 
«градусом». Тяжко постійно тримати 
оборону від настирних пропозицій 
клієнтів перехилити з ними чарчин-
ку. Єдине, що конструктивне я здат-
ний привнести в таку картину, так це 
гідну культуру споживання спиртно-
го. Помітив у місті наростаючу мод-
ну тенденцію серед молоді стримува-
тись у споживанні хмільних напоїв.

– Тепер щодо коктейлів. В 
українців з покоління в покоління 
передається відраза до змішування 
різних «зігріваючих» продуктів. У 
чому сенс відмовлятись від досвіду 
предків?

– Класичних коктейлів існує близь-
ко півсотні, варіацій же – безліч. 
Суть, знову-таки, у досягненні 
гармонійного єднання ароматів і 
смаків спирто вмісних і безалкоголь-
них інгредієнтів. Пошук необхідного 
букета залежить від обставин та на-
строю і бармена, і клієнта. Якось мав 
справу з трохи нудним відвідувачем, 
який не відходив від стійки, заважав. 
І враз просить: «Налий-но, друже, 
чогось термоядерного!» Змішав йому 
горілку, абсент, пиво, енергетик і по-
дав як коктейль «Вимикач». Чоловік 
заспокоївся миттю, хвилин за де-
сять викликав таксі та ретирувався. 
Наступного вечора ще й товаришів 
привів на мій «Вимикач».

Бармен мусить усе перекуштувати 
і залишитись тверезим. Вживаю не-
багато, та все ж… Тому на вихідних 
ставлю за мету відпочити від випив-
ки, тоді як у «звичайних» громадян 
якраз навпаки.
Ефектно, хоч,  
буває, ризиковано

– Про флейрінг.
– Тут слід повернутись до куль-

тури відпочинку і прийнятних меж 
вживання спиртного. Бармен має 
організувати цікавий відпочинок, 
щоб відвідування розважального за-
кладу не звелося до звичайної пи-
ятики. Екзотична подача напоїв, 
жонглювання посудом, інвентарем 

є одним з елементів пере-
творення вільного вечо-
ра відвідувачів на яскраву 
сторінку дозвілля.

– Як довго потрібно на-
бувати вправності?

– Щонайменше два ро-
ки, хоча, гадаю, це да-
леко не головний по-
казник професійності 
бармена. Мав достатній 
досвід, щоб відкрити 
свою школу. Спочатку на-
вчання відбувається зі 
спеціальними пласти-

ковими пляшками, поступово 
додається практика в просторі та-
кож тренувального бару, далі – усе 
справжнє. На певному етапі більш-
менш вишколений бармен знаходить 
індивідуальний стиль, у хід ідуть сов-
ки для льоду, ложки, подібний рема-
нент. Просто воно не дається.

– Не виникає страху – 
маніпулювати дорогими елітними 
напоями, вартістю в півзарплати, 
адже хиби трапляються і в масти-
тих віртуозів?

– Звісно, ризик присутній завж-
ди, але ефект того вартий. Якщо од-
ночасно працюють двоє-троє сприт-
них барменів, це перетворюється 
на ексцентричне шоу. Багато хто 
розповідає, що навіть звичні напої в 
такій чудернацькій атмосфері набу-
вають неповторного смаку.

У мене супервишукані продукти не 
псувались від падіння, проте, бувало, 
в друзки розбивав вітрини. Якось ек-
спериментував із вогнем, краплина 
запаленого віскі ненароком бризну-
ла на пишну зачіску адміністраторки, 
вона її миттєво струсила – і на ру-
кав стороннього хлопця… Після 
закінчення зміни мене очікував чек 
на чималу суму, яку заклад вже спла-
тив за пропалену одежину. Ще мав 
клопіт: іскра потрапила на серветку 
перед красивою дівчиною, вона за-
верещала, якийсь кавалер вилив на 
вогник склянку води, але попав на 
неї, почались пошуки винних, і га-
сити довелося сам конфлікт, а не 
мікропожежу.

– Твій фірмовий секрет долати 
похмілля.

– Знати міру. Читачам улюбленої 
газети дарую щойно винайдений ре-
цепт нового коктейлю, названого на 
честь «Червоного гірника». Отже, по 
25 грамів абсенту, самбуки (анісовий 
лікер), «Блю Кюросао» (лікер з аро-
матом апельсина, гвоздики, кориці, 
мускатного горіха), сік лимона і бан-
ка енергетика. І неодмінний компо-
нент – святковий доброзичливий 
настрій!

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Святкові барви

 Андрій Кучер.

 Тренування з флейрінгу.

Самые знаменитые  
коктейли мира

Когда и как появился первый коктейль, неизвестно, хотя 
существуют несколько версий по этому поводу. Одна из 
них, наиболее достоверная, гласит: как-то у хозяина бара 
недалеко от Нью-Йорка пропал любимый петух, и было это 
в 1770 году. Хозяин объявил, что тот, кто найдет пропажу, 
женится на его красавице дочке, и через какое-то время 
один армейский офицер принес хозяину бара его петуха – 
потерявшего, правда, свой хвост. Естественно, тут же было 
объявлено о помолвке, а дочь, работавшая в заведении 
отца, от волнения все перепутала и стала смешивать раз-
ные напитки. Их и назвали «коктейль» (cock 
tail) – петушиный хвост. А теперь десятка 
самых знаменитых.

10 Коктейль «МОХИТО» придумали в 1930-е 
годы на Кубе. Он делается из белого рома, содо-
вой, лайма, мяты и коричневого сахара. Сначала 
нужно хорошенько раздавить мяту с сахаром и 
лаймом, а потом добавить толченый лед, ром и 
содовую.

9 «ПИНА КОЛАДА» – пуэрто-рикан-
ское изобретение. Делается из светлого 
рома, кокосового ликера и ананасового 
сока. Штука страшно сладкая, однако, 
говорят, на Карибах пьется отлично.

8 Коктейль «КОСМОПОЛИТЕН» приду-
мали в 1920-х годах бармены престиж-
ных французских отелей и курортов. 
Популярнейшим напитком его сделала 
героиня Сары Джессики Паркер в сери-
але «Секс в большом городе».

7 «ТЕКИЛА САНРАЙЗ» делается из текилы, 
апельсинового сока и гренадина – гранатового 
сиропа. Именно он, оседая на дно бокала, соз-
дает эффект восходящего солнца.

6 Коктейль «ДАЙКИРИ» стал 
легендарным благодаря Эрне-
сту Хемингуэю. Придумал его, 
однако, американский горный 

инженер Дженнигс Кокс. Однажды, проклиная 
кубинскую жару, он смешал ром с лаймовым со-
ком и залил этой смесью кубики льда.

5 За авторство коктейля «МАРГАРИТА» 
борются, как минимум, три человека. Как 
и все гениальное, «Маргарита» проста: это 
текила, смешанная с апельсиновым лике-
ром и лимонным соком.

4 Изобретатель коктейля Джеймса Бон-
да, «МАРТИКИ ДРАЙ», неизвестен. Но 
известно, что впервые коктейль стали 
готовить в начале XX века в знаменитом 
отеле «Никербокер» в Нью-Йорке. Пере-
мешайте 10 мл сухого вермута и 50 мл 
сухого джина с абсолютно сухим льдом.

3 В 1893 году, во время празднования неза-
висимости Кубы, офицер американской армии 
смешал ром «Бакарди», символизировавший 
свободный дух Кубы, с кока-колой, новым на-
питком Америки. Лозунг тех дней – «Да здрав-
ствует свободная Куба!» навсегда сохранился в 
названии коктейля «CUBA LIBRE».

2 Родина «ОТВЕРТКИ» – 
США, время рождения – Сухой закон. Апель-
синовый сок был лучшим способом скрыть 
цвет и запах водки.

1 Самый известный 
в мире коктейль – 
«КРОВАВАЯ МЭРИ». 
Автор «Кровавой 

Мэри» – американский бармен Пит Петуа. 
Он совершенствовал коктейль много лет. 
Сейчас в состав «Кровавой Мэри» входит 
лимонный сок, вустерский соус и соус «Та-
баско». А если вместо водки используется 
текила, получается «Bloody Maria».

g Топ-10 
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Спорт

Щодня новеньку «Льодову арену» ДЮСШ 
№1 відвідують юні хокеїсти, їхні батьки та 
любителі вільного катання на ковзанах. 
Запрацювала й секція з фігурного катан-
ня. А це вже, без перебільшення, нова 
сторінка літописної книги розвитку цього 
прекрасного й граціозного виду спорту на 
Криворіжжі.

– Ми розпочали в секції 
свою продуктивну роботу, 
– пояснює тренер ДЮСШ 
№1 з фігурного катання 
Ігор Вікторович Гольцов. – І 
це, думаю, головне. У нас за-
ймаються дітки 5-, 6-, 7-річ-
ного віку, як дівчатка, так і 
хлопчики. Вони – основна 
наша базова група. Най-
менші, яким навіть ще не 
виповнилось 5 років, біль-
ше тижня, як почали займа-
тись у нашій секції. І вже, як 
бачите, є певні результати 
(тобто те, що всі запросто 
тримаються на ковзанах). 
Як ми кажемо, уже з’явився 
баланс. Поступово будемо 
додавати у швидкості, по-
тужності. Тобто намагати-
мемося йти до так званої 
реберності. Та нині основне 
– баланс. А саме: дітки по-
винні навчитись правильно 
падати і впевнено стояти на 
ковзанах.

– Ігоре Вікторовичу, ви, 
очевидно, вже зараз може-
те визначити, кому із ва-
ших найменших вихован-
ців це краще вдається?

– Безумовно. Уже нині 
мені видно, хто крокує 
більш швидкими темпами. 
Особливо це помітно серед 
6-річних. Це, так би мови-
ти, вид спорту саме для їх-
нього віку.

– Вам допомагатиме 
ще один тренер – Аліна 
Ігорівна Куфлієвська. Яку 
групу майбутніх фігурис-
тів буде тренувати вона?

– Аліна Ігорівна невдовзі 
приїде до Кривого Рогу, і 
ми визначимося щодо цьо-
го. Але тренерський про-
цес у нас зараз проходить 
нормально. Усі вдоволені.

– Очевидно, зараз сфор-
мовані всі вікові групи?

– Так, у двох вікових гру-
пах маємо по 30 дівчаток та 
хлопчиків. І навіть трохи 
більше. Тобто в нас є вже 
140 майбутніх фігуристів. 
Ще таку ж кількість до-
беремо в лютому. Словом, 
плануємо, що в наших сек-
ціях фігурного катання 
буде приблизно 250 діток. 
Працюємо в усі дні, крім 

понеділка. Це також дуже 
зручно батькам юних фі-
гуристів. Тренування по 
45 хвилин – для діток це не 
обтяжливо. Вони залюб-
ки виходять на лід і вико-
нують настанови тренера. 
Причому не втомлюються, 
а навпаки, заряджаються 
енергією та здоров’ям.

І справді, юнь потроху 
опановує льодовий майдан-
чик і це приємно вражає.

– У подальшому в них 

буде ще більше «льоду», – 
продовжує Ігор Вікторович. 
– Це однозначно, оскільки 
ми хочемо створити кри-
ворізьку школу фігурного 
катання в Україні, не гір-
шу, ніж столична, харків-
ська, дніпропетровська чи 
одеська. А значить, голов-
ною умовою повинно бути 
для фігуристів «збільшення 
льоду». Саме стільки, скіль-
ки в солідних клубах, які 
я назвав. І тоді ми будемо 
конкурентоспроможними. 
Допрацьовуватимемо роз-
минки, хореографію і все 
інше. Збільшуватимемо по-
троху терміни тренування 
– вони стануть триваліши-
ми. А поки що даємо посту-
пові легкі навантаження. 
Дітки в нас чудові.

У цьому, до речі, немає 
жодних сумнівів. Коли ми 
з колегою Олександром 
Портнягіним йшли на тре-
нування 5-річних, дума-
лось, що мало хто з них 
стоятиме на ковзанах. Яке 
ж було наше приємне зди-

вування, коли побачили 
зовсім іншу картину. Дівча-
та та хлопчики в хокейних 
шлемах «моталися» на льо-
ду, немов якісь заведені ма-
ленькі моторчики. І це най-
менші вихованці, значить, 
тренер – «профі»!

Уважно спостерігала за 
катанням 5-річного Лева 
Вороного його мама Алла 
Сергіївна, котра працює 
вчителькою в одній із за-
гальноосвітніх шкіл міста. 
Отож, їй теж цікаво спо-
стерігати за тим, які наста-
нови дає сину тренер та як 
син із цим справляється.

– Ми буквально нещо-
давно віддали сина до сек-

ції фігурного катання – і 
вже бачимо певні результа-
ти, – ділиться своїми пер-
шими враженнями Алла 
Вороная. – Лев, взагалі, у 
нас хлопчик спортивний – 
вміє кататися на роликах, 
тому з моєю мамою Світ-
ланою Миколаївною ви-
рішили, що для нього буде  
краще стати на ковзани. Це 
для сина дуже близьке за-
хоплення. Хоча Лев у нашій 
сім’ї – єдина дитина, та нудь-
гувати ніколи: син дуже рух-
ливий, що подобається та-
тусю. Він теж педагог, інколи 
навідується з нами до «Льо-
дової арени» подивитись на 
тренування сина.

А Світлана Миколаївна 
(бабуся майбутнього фігу-
риста) відзначила, що ці за-
няття ще й дуже доречні та 
корисні для її онука. Адже 
в 5-річного хлопчика алер-
гія на пил, особливо влітку, 
зокрема на цвітіння амбро-
зії. А тут, на арені, навіть 
літньої пори буде прохо-
лодно й комфортно. За сло-
вами бабусі, вони відмов-
ляться від будь-якого виду 
спорту (онук займається 
ще й боротьбою в секції ка-
рате) на користь фігурного 
катання. До того ж, у про-
цесі спілкування зі своїми 
ровесниками, хлопчик ста-
не більш комунікабельним.

– Знаєте, моїй доньці Со-
фійці теж до вподоби катан-
ня на ковзанах, – додає мо-
лода матуся Світлана Тухай. 
– Мені – також, тому ми тут. 
Гадаю, що саме на «Льодо-
вій арені» у доньки більше 
перспектив. Так само думає 
й мій чоловік Олег, котрий 
свого часу професійно за-
ймався спортом, зокрема 
легкою атлетикою. Бачимо, 
що в доньки дуже досвід-
чений тренер, а значить, у 
Софійки буде можливість 
підвищувати свою май-
стерність. А може, і стати 
згодом фігуристкою, адже в 
нас дружна спортивна сім’я. 
Хочеться бачити доньку 
здоровенькою, успішною, 
як і всіх оцих крихіток, які 
вийшли на лід і роблять 
свої поки що перші кроки у 
фігурному катанні.

Наставники
Головний наставник з фігурного катання ДЮСШ №1 Ігор Ві-

кторович Гольцов, який прагне сформувати криворізьку школу 
з цього виду спорту, має колосальний тренерський досвід. Свого 
часу він у якості самобутнього фігуриста виступав у збірній Радян-
ського Союзу, Росії. Працював у Бєлгороді, Санкт-Петербурзі, Вол-
гограді. У цих російських містах Ігор Вікторович розвивав не лише 
фігурне катання, але й катання на роликах. Пізніше працював тре-
нером у країнах Скандинавії: майже 12 років готував спортсменів 
у шведських, норвезьких, ісландських клубах. Був тренером на-
ціональної збірної Ісландії, брав участь зі своїми вихованцями в 
чемпіонатах світу з фігурного катання. Тобто пройшов шлях від наставника-початківця до 
світового рівня. У справі підготовки криворізьких фігуристів цьому класному наставнику 
допомагатиме ще один тренер – Аліна Ігорівна Куфлієвська.

g Так народжуються майбутні чемпіони

Перші обнадійливі тренування  
юних фігуристів

______________________________________________________________________________ Сторінку підготував Віталій ТКАЧУК. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

g Таланти  
      Криворіжжя

Бенефіс  
людини-оркестру

Саме так можна назвати нещо-
давній концерт викладача музи-
ки кафедри мистецтв Криворізь-
кого національного університету, 
одного з керівників міської фе-
дерації з шахів Георгія Білоненка 
(до речі, він її очолював 15 років).

– У цьому бенефісі мого колеги спо-
добалась його багатогранність, – го-
ворить напарник по інструментально-
му дуету «Калинка» Євген Корольков 
(він чудово грає на балалайці, – авт.). 
– Георгій Олегович – справді універ-
сальна людина-оркестр. Може зігра-
ти в ньому будь-яку партію і на чому 
завгодно. Особисто рівняюсь на його 
життєрадісність, невичерпний опти-
мізм, постійний творчий пошук. Геор-
гію Білоненку – 60 років, а він працює 
так, немов йому 30-35. Тобто Георгію 
Олеговичу притаманна молодість, і це 
позначається на його творчості.

У супроводі оркестру народних ін-
струментів факультету мистецтв КНУ 
прозвучали різні музичні твори. А 
саме: «Pizzicato» з балету «Дон Жуан» 
Х. Глюка, старовинний марш «Про-
щай!» М. Заржевського, пісня І. Шев-
ченко «Біля Кривого Рогу», концертні 
варіації на тему «Чардаша» Є. Зубцова 
та інші.

Георгій Білоненко разом із своїм 
колегою Євгеном Корольковим (баян 
та балалайка) вже порівняно давно 
виступають в інструментальному ду-
еті «Калинка». Вони – лауреати між-
народних конкурсів. Цього разу музи-
канти порадували такими творами, як 
«Тустеп» (А. Циганкова), «Елочки-со-
сеночки» (Є. Бикова), вальсом-капри-
зом В. Андрєєва.

Залишається лише назвати тих, 
хто допомагав у проведенні бенефісу 
Георгія Білоненка. Це, насамперед, 
викладачі оркестрового відділу фа-
культету мистецтв Криворізького 
національного університету Євген Ко-
рольков (балалайка), Світлана Золо-
тарьова (бандура), Юлія Авдієнкова 
(кларнет), Лариса Гориченко (віолон-
чель), а також солісти – Наталя Овча-
ренко, Дмитро Бондаренко, Юрій Тити-
мець (усі троє – вокал), регент церкви 
Ікони Божої Матері «Взыскание погиб-
ших» Володимир Тараканов. Відмінно 
провела концерт і ведуча – музико-
знавець Ірина Лященко.

g Виявимо  
       милосердя
Колишній футболіст 
«Кривбасу» потребує 
нашої допомоги

К о л и ш н ь о -
му футболісту 
«Кривбасу» Сер-
гію Короті неза-
баром (5 люто-
го) виповниться 
лише 28 років. 
Він вихованець 
місцевого фут-
болу, грав за основну команду 
нашого міста в 2003 – 2005 роках.

Залучався також до команди 
«Кривбасу-2», ігор дублюючо-
го складу, виступав за команду 
«Гірник» (Кривий Ріг), а також за 
юнацькі збірні команди України 
(U-16, U-17).

Здавалось би, усе добре, та 
Сергію лікарі поставили невтіш-
ній діагноз – у нього діагносто-
вано набряк головного мозку. І 
йому потрібна ваша допомога.

Для небайдужих людей нази-
ваємо номер рахунку в «Приват-
Банку» № 29244825509100
МФО: 305299,  
ОКПО: 14360570,  
телефон – 0679733633, мати –  
Світлана Павлівна Коротя.
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Телебачення

Понедельник, 28 января

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

01.10 Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 12.35, 

15.45, 23.15 Погода
06.20 Православный 

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

на дом
07.20 Киножурнал «Хочу 

все знать»
07.30 Эра бизнеса
07.35 Гость студии
07.45 Глас народа
08.20 Док.фильм 

«Е.Захарова. Дочка 
«Ленкома»

09.00 Итоги недели
09.30 221. Экстренный вы-

зов. Неделя
10.15, 04.20 Сериал 

«Маруся»
11.45 Шеф-повар страны
12.40 Право на защиту
13.00 Темный силуэт
13.10 Армия
13.25, 02.35 Худ.фильм «По-

следняя кража»
14.40 Окно в Америку
15.00, 18.20, 01.20, 02.10 

Новости (с сурдопере-
водом)

15.20 Euronews
15.35 Наука
15.40, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.50 Худ.фильм «Пацаны»
17.30 Сериал «Соло для пи-

столета с оркестром» 1с
18.45, 21.20 Деловой мир
19.00, 03.45 Сельсовет
19.20 Новогодняя ночь на 

Первом. Лучшее
20.55 Официальная 

хроника
21.00, 04.00 Итоги дня
21.25 Кривое зеркало
22.55 Тройка, Кено, Секунда 

удачи
23.00, 01.00 Итоги
23.20 От первого лица
23.50 Кино в деталях
00.35 Между строк
01.40 О главном

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

19.30, 23.25, 03.10 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

07.25 Мультфильм «Эски-
моска» (1)

10.00 «Шесть кадров»
10.40, 17.10 Сериал 

«Величественные века. 
Роксолана» (1)

12.40 Худ.фильм «Назад к 
счастью, или Кто найдет 
синюю птицу» (1)

14.50 «Семейные мело-
драмы»

15.45 «Семейные мелодра-
мы - 2»

16.45 «ТСН. Избранное»
20.15, 21.20 Сериал «Любо-

пытная Варвара»
22.25, 02.20 «Деньги»
23.35, 03.55 Сериал «Теория 

обмана - 3» (2)
00.40, 04.40 Худ.фильм 

«Картахена»

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

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30 Спорт в Подробностях
09.10 Худ.фильм «Один 

единственный и на-
всегда»

13.00, 18.10 Сериал «Хозяй-
ка тайги»

14.45 Худ.фильм «Кадет» (1)
16.20 «Жди меня»
20.00, 03.25 «Подробности»
20.30, 03.55 «Спорт в Под-

робностях»
20.35 Сериал «Марьина 

роща»
22.20 Сериал «Бригада» (2)
01.15 Худ.фильм «Поймай 

меня, если сможешь» (1)

ICTV
05.50 Служба розыска 

детей
05.55, 07.05, 01.35, 02.35 

Погода
06.00, 04.20 Свитанок

07.00, 07.45 Деловые факты
07.10 Сериал «Леся+Рома»
07.50 Факты недели
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.15, 00.50 Чрезвы-

чайные новости
10.05 Худ.фильм «Черная 

маска. Город масок-2»
11.55, 13.00 Худ.фильм 

«Егерь»
12.45 Факты. День
14.00, 22.00 Сериал «Про-

курорская проверка»
15.00, 20.00 Сериал «ГАИш-

ники»
17.00 Худ.фильм «Пароль 

«Рыба-меч»
18.45 Факты. Вечер
23.00, 02.40 Свобода слова
01.40 ПроЦiкаве

ТРК «РУДАНА»
15.00, 18.00, 19.00, 20.30, 

22.30, 01.30 «Мiсто»
15.10, 17.55, 19.20 Телегазета
15.15 Худ.фильм «Иудушка 

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

Погода
18.15 Мультфильм
18.30, 02.00 Док.сериал 

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

ствия»
19.50 «Рассуждалки»
20.00 «Афиша»
20.05 «Медицинский теле-

журнал»
20.20, 21.45 «На землi на 

рiднiй...»
21.15 «На углу улиц»
21.50 «Епiзоди колишнього»
22.00 «Беседы о вечном»
23.15 Док.фильм «Вулиця 

без кiнця»
00.10 «Антропологiя»
01.00 «Я i мiй дiм»
02.30 Хит-парад «На все 

100»
03.30 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
05.00 «Музыкальный 

калейдоскоп»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.20 Сериал «Как сказал 

Джим»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 00.40 

Репортер
07.35, 08.35, 19.20, 01.00 

Погода
09.00, 16.45 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире пре-
ступных страстей 3»

10.05, 19.35 Сериал «Папины 
дочки»

13.15, 14.15 Kids Time
13.20 Мультсериал «Злюки 

бобры»
14.35, 15.40 Teen Time
14.40 Сериал «АйКарли»
15.45 Сериал «Третья плане-

та от солнца»
17.55, 20.35 Сериал «Во-

ронины»
19.15, 00.55 Спортрепортер
21.40 Сериал «Счастливы 

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

вампира» (2)
01.05 Служба розыска 

детей
01.10 Сериал «Сплетница»
02.35, 03.40, 04.25 Зона ночi

СТБ
05.40 «Чужие ошибки. От-

цовская наука»
06.25, 16.10 «Все буде 

добре!»
08.05, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.20 «Звездная жизнь. 

Отчимы звезд»
10.25 Худ.фильм «Осенний 

вальс»
12.35 «Битва экстрасенсов»
13.35 «МастерШеф»
18.00, 22.00 «Вiкна- Новини»
20.00 «Следствие ведут 

экстрасенсы»
21.00, 22.25 Сериал «Са-

мара»(1)
23.55 Сериал «Доктор 

Хаус»(2)
00.50 Худ.фильм «Другая 

жизнь»(1)
03.30 Ночной эфир

ТОНИС
06.00 Этот удивительный 

мир
06.30, 08.30 Мир за неделю
07.00, 04.50 Утреннее 

espresso
08.55, 15.15, 16.45, 17.40, 

18.55, 21.30 Погода
09.00 Профилактика
14.30 Духовная жизнь с 

животными
15.00, 18.30, 21.00 «Социаль-

ный пульс»
15.30 Светские хроники
16.00 Жизнь в новом мире
16.50 Алло, доктор!
17.45 Реальные истории. 

Истории любви
18.50, 21.25 Экономический 

пульс
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Сергей Гармаш, 
1 часть

20.00 И ты, Брут. Всемирная 
история предательств

21.35 Звучная фамилия - 
Негода, или Маленькая 
Вера 15 лет спустя

22.40 Невероятные путе-
шествия

23.40, 04.00 Неизвестное об 
известных

00.50 Амурные мелодии (3)
01.20 Худ.фильм «Фило-

софия будуара Маркиза 
де Сада» (3)

02.40 Худ.фильм «Компро-
метирующие ситуации. 
Секс-терапия» (3)

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

тил вашу маму» (1)
07.30, 08.25 Мультсериал 

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

курсанты» (1)
10.00 Сериал «Все женщины 

- ведьмы» (1)
11.00 Сериал «Говорящая с 

призраками» (1)
12.00, 22.25 Сериал «Метод 

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

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

дежь!
15.40 Вайфайтеры
16.05 Сериал «Барвиха 2» (1)
17.05 Досвидос
17.40 Половинки
18.20, 21.35 Одна за всех
19.25 Богиня шопинга
19.50 Сериал «Восьмидеся-

тые» (2)
23.25 Дурнев+1
00.00 Сериал «Реальная 

кровь» (3)
01.40 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.30 Серебряный 

апельсин
06.10 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00, 17.00, 19.00, 03.45 

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

(1)
10.00 Худ.фильм «Леший. 

Продолжение истории» 
(1)

11.50, 04.40 Ток-шоу «Пусть 
говорят»

15.35 Чистосердечное 
признание

16.00 Право на защиту
17.10 Сериал «Неравный 

брак» (1)
19.20, 04.10 Ток-шоу «Гово-

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

правду» (1)
21.45 Худ.фильм «Джонни 

Д.» (2)
00.15 Худ.фильм «Ключ от 

всех дверей» (2)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»
06.45, 07.25, 08.35, 18.50, 

23.40, 00.30, 03.20 «Вре-
мя спорта»

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

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

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

07.15 «Автопилот-ново-
сти»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.40 «Трансмиссия-
новости»

08.15, 08.50, 11.15 «Хроника 
недели»

08.25, 08.45, 09.50, 10.55, 
11.55, 12.55, 13.50, 14.50, 
16.50, 17.20, 17.50, 22.50, 
23.50, 02.25, 03.55 «По-
года»

09.15, 13.10, 14.10 «5 
элемент»

10.15 «Большая политика»
12.15 «Машина времени»
15.15 «Мамина школа»
16.10 «Мотор»
17.25 «В кабинетах»

18.15 «Территория закона»
19.30, 20.10, 21.10, 01.10, 

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

Тайм»
22.15, 02.40 «Налоговый 

дневник»
23.30, 00.25 «CRIME NEWS»
04.20 «Не первый взгляд»
04.40 «Кино с Яниной Со-

коловой»

НТН
06.00 «Легенды уголовного 

розыска»
06.30 Худ.фильм «Проект 

«Альфа» (1)
08.00 «Агенты влияния»
09.00 «Православные 

святые»
10.50 Сериал «Против 

течения»
14.30 Сериал «Слепой»
18.30 «Случайный сви-

детель»
19.00, 23.45, 01.55, 04.10 

«Свiдок»
19.20 Сериал «Литейный»
21.05 «Крутые 90-е»
21.55 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Лас-
Вегас» (2)

00.15 Худ.фильм «Пираньи: 
идеальные хищники» (3)

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

04.40 «Уроки тетушки Совы»
05.35 «Правда жизни»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 «Мультфильмы»
10.10 Худ.фильм «Золушка 

из Запрудья» (1)
12.00 Худ.фильм «Лавка 

чудес» (1)
13.35 «Пороблено в 

Українi»
15.00, 18.00 «Званый ужин»
15.50 «КВН-2012»
19.00 «Шопинг монстры»
19.50, 21.40 «Рассмеши 

комика»
20.40 «Большая разница»
22.30 Худ.фильм «Голый 

пистолет 2 1/2» (2)
00.00 Худ.фильм «Невеста с 

того света» (2)
01.30 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
05.20 Сериал «Как сказал 

Джим»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.40 Подъем
07.00 «Экономика в 

деталях»
07.20 Тележурнал «Пассаж»
08.30 Репортер
08.35 Погода
08.45 «Родительский клуб»
09.00, 16.45 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире пре-
ступных страстей 3»

10.05, 20.00 Сериал «Папи-
ны дочки»

13.15, 14.15 Kids’ Time
13.20 Мультсериал «Злюки 

бобры»
14.35, 15.40 Teen Time
14.40 Сериал «АйКарли»
15.45 Сериал «Третья плане-

та от солнца»
17.55, 20.35 Сериал «Во-

ронины»
19.00 Новости 11, 21.30, 

00.40, 02.35, 04.50 канала
19.30, 04.20 «Доживем до 

понедельника»
21.00 «О рыбалке всерьез»
22.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
22.40 Сериал «Школа»
23.45 Сериал «Дневники 

вампира»
01.05 Служба розыска 

детей
01.10 Сериал «Сплетница»

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

Вести
09.30 Ток-шоу «1000 

мелочей»
10.15 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00, 03.10 Сериал «Ефро-

синья. Таежная любовь»
12.30, 15.30, 17.40 Местное 

время. Вести-Москва
12.50 Вести. Дежурная 

часть
13.00 Ток-шоу. «Дело Х. 

Следствие продолжа-
ется»

13.55 Сериал «Институт 
благородных девиц»

14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Гадание при 

свечах»
18.30 «Прямой эфир»
19.20 Сериал «Одесса-

мама»
21.05 Сериал «Объект 11»
22.00 «Болезни века. Кто 

кого?»
23.10 Сериал «Сонька. Про-

должение легенды»
00.05 «Девчата»
00.45 «Вести+»
01.00 Худ.фильм «Вход в 

лабиринт». 1с
02.25 Вести.ru

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

Мухтара-2»
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 

Сегодня
08.25 Александр Журбин. 

Мелодии на память
09.05 Ты не поверишь!
10.00 Сериал «Таксистка-4»
11.35 «До суда»
12.35 Суд присяжных
13.35, 16.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт»

15.35 Сериал «Супруги»
17.30, 01.25 «Прокурорская 

проверка»
18.35, 02.35 «Говорим и по-

казываем»
19.25 Сериал «Легавый»
21.15 «Сегодня. Итоги»
21.40 Сериал «Дознаватель»
23.35 Сериал «Город со-

блазнов»
03.30 «Криминальная 

Россия. Современные 
хроники»

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

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

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

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

вьица!»
14.00 Другие новости
14.25, 18.40 «Понять. Про-

стить»
15.30 «Хочу знать»
16.00 «Ты не один»
16.25 «Дешево и сердито»
17.05, 01.55 Сериал «Не-

равный брак»
19.05, 03.10 «Давай по-

женимся!»
20.00, 01.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Ночные 

ласточки»
23.15 «Вечерний Ургант»
23.50 «Свобода и справед-

ливость»
00.45 Ночные новости

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

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

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

стить
11.15 «Хочу знать»
11.45 «Ты не один»
12.30, 22.25 «Дешево и 

сердито»
13.10 Сериал «Неравный 

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

ные ласточки»
19.10 «Вечерний Ургант»
19.45 «Свобода и справед-

ливость»
20.40 Ночные новости
20.55 Худ.фильм «Раба 

любви»

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

сама». Фильм 2 «Голос 
cердца» 3 серия

10.00 Сериал «Мент в за-
коне-5». Фильм 4 «Жизнь 
за жизнь» 2 серия

11.00 «Грани недели» с Вла-
димиром Кара-Мурзой

12.00 «Великий обман. 
Бизнес на иконах»

13.00 Худ.фильм «Мещер-
ские»

14.30 «Русский акцент» с 
Владимиром Ленским. 
«Битвы на роликах»

15.00, 17.00, 22.00 «Сейчас 
в мире»

15.08, 17.08, 01.00 «Особое 
мнение»

16.00, 02.00 Сериал «Я всё 
решу сама». Фильм 2 
«Голос сердца» 4 серия

18.00 «Полный альбац»
19.00, 04.00 «Разбор полёта»
20.00 Сериал «Бандитский 

Петербург-7. Передел». 
10, 05.00 серия

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

23.00 Худ.фильм «Только 
ты»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
08.00 Сегодня. Дайджест
09.00, 17.30 Семь чудес 

Украины
10.30 Цивилизация. Глу-

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

вая историю
19.00, 23.00, 04.00 Знак вос-

клицания
20.00 ТВiй Дакар
20.30, 23.30 Сегодня
21.00 Знак восклицания с 

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

Твардовский» (1)

ТВ ЦЕНТР
03.55 «Настроение»
06.30 Худ.фильм «Семья 

Ивановых»
08.20 Док.фильм «Нонна 

Мордюкова. Как на свете 
без любви прожить» 12+

09.10 Петровка, 38, 13.10 
16+

09.30, 12.30, 15.30, 17.50 
События

09.50 «Постскриптум» 16+
10.55 «Доказательства 

вины. Сердобский при-
зрак» 16+

11.30 «В центре событий» 
16+

12.50 Город новостей
13.30 Док.сериал «Хищни-

ки» 12+
14.35 Ток-шоу «Врачи» 16+
15.50 Сериал «Лабиринты 

лжи» 16+
16.50 «Право голоса» 16+
18.15 «Хроники москов-

ского быта. Колбасная 
мелодрама» 12+

19.05 Док.фильм «Гитлер. 
Путь к власти» 12+

20.00 Сериал «Контригра» 
16+

21.50 События. 25-й час
22.25 Сериал «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
23.35 Худ.фильм «Игрушка» 

6+
01.20 Док.фильм «Бриджит 

Бардо. Эволюция любви» 
16+

02.10 Худ.фильм «Африка-
нец» 12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.30 Худ.фильм «Кортик»
09.50 Худ.фильм «4:0 в 

пользу Танечки»
11.00 Док.фильм про кино
12.00 Худ.фильм «Белый 

ворон»
13.30 Худ.фильм «Военно-

полевой роман»
15.00, 20.00 Сериал «Крас-

ная капелла»
17.00 Худ.фильм «Досье 

человека в Мерседесе»
22.00 Худ.фильм «Пригово-

ренный к смерти идет»
23.30 Худ.фильм «Кодекс 

молчания»
01.00 Худ.фильм «Не ставь-

те Лешему капканы»
02.30 Худ.фильм «Женитьба 

Бальзаминова»
04.00 Худ.фильм «Кузне-

чик»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Мелодра-

ма «Короли и королевы» 
16+

10.35, 18.35, 02.35 Комедия 
«Открытая дорога» 12+

12.10, 20.10, 04.10 Драма 
«Фальшивомонетчики» 
16+

13.55, 21.55, 05.55 Боевик 
«Бандитский Йоханнес-
бург» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Худ.фильм 

«Алеша Птицын выраба-
тывает характер». 6+

02.10, 08.10, 14.10 Мультсе-
риал «Шарман, шарман!» 
6+, «Веселая карусель» 
6+, «Легенда о злом ве-
ликане» 6+, «Дождь» 6+

03.00, 09.00, 15.00 Муль-
тсериал «Приключения 
жучков» 12+, «Серая 
шейка» 6+, «Чудасея» 6+

04.00, 10.00, 16.00 Худ.
фильм «Рассказы о 
Кешке и его друзьях». 
1 серия 6+, «Веселый 
огород» 0+

05.30, 11.30, 17.30 Мультсе-
риал «Супергерои». 12+

06.00, 12.00, 18.00 «Всемир-
ная картинная галерея 
с тетушкой Совой» 6+, 
«Мишка-задира» 0+

НАШЕ КИНО
06.00 Худ.фильм «Дон 

Кихот». ?  6+
08.00 Худ.фильм «Игры 

мотыльков». ?  12+
10.00 Худ.фильм «Миллио-

ны Ферфакса». ?  6+
12.00 Худ.фильм «Котов-

ский». ?  6+
13.30 Худ.фильм «Дымъ». 

2 серия «Тайные свида-
ния». 6+

15.00 Худ.фильм «Легенда 

о княгине Ольге». 1 
серия  12+

16.30 Худ.фильм «Легенда 
о княгине Ольге». 2 
серия  12+

18.00 Худ.фильм «Коопе-
ратив «политбюро» или 
Будет долгим проща-
ние». ?  6+

20.00 Худ.фильм «Сирано 
де Бержерак». ?  6+

22.00 Худ.фильм «Обелиск». 
?  6+

00.00 Худ.фильм «Поручик 
Киже». ?  6+

01.30 Худ.фильм «Дымъ». 3 
серия «Другие времена». 
6+

03.00 Худ.фильм «Ференц 
Лист «. 1 серия  6+

04.30 Худ.фильм «Ференц 
Лист «. 2 серия  6+

КИНОКЛУБ
05.00 Худ.фильм «Нью-

Йоркские истории» 16+
07.10 Худ.фильм «Рай» 16+
09.00, 01.00 Худ.фильм «Од-

нажды в Китае 3» 12+
11.00, 03.00 Худ.фильм 

«Орёл приземлился» 12+
13.15 Худ.фильм «Хэллоуин: 

Воскрешение из мёрт-
вых» 18+

15.00 Худ.фильм 
«Одноклассники по-
итальянски» 18+

17.00 Худ.фильм «Тайна 
прошлого» 12+

19.00 Худ.фильм «Послед-
ний мамонт Франции» 
16+

21.00 Худ.фильм «Убить 
пересмешника» 6+

23.10 Худ.фильм «Без на-
звания» 16+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Было время» 16+
05.05 «В субботу вечером. 

Ваш выход!» 12+
06.40 «Песня-85» 12+
08.00 Худ.фильм «Ох, этот 

ужасный, ужасный теле-
визор» 12+

09.25 «Пока все дома» 12+
10.00 «Счастливый случай» 

12+
11.00, 02.00 «Колба време-

ни» 16+
12.00 Фильм-концерт 

«Мелодии и ритмы зару-
бежной эстрады» 12+

13.00 «Как слово наше от-
зовется» 12+

14.30 Концерт мастеров 
искусств и художе-
ственных коллективов 
УкрСССР

16.00 «...До 16 и старше» 12+
16.55 «Веселые нотки» 12+
17.15 Док.фильм «Автопор-

трет» 12+
17.30, 23.40 Худ.фильм 

«Мужество» 12+
18.40 Концерт мастеров ис-

кусств Азербайджанской 
ССР 12+

19.00, 01.00 «ВРЕМЯ» 12+
20.00 «Рождённые в СССР» 

12+
21.00 Концерт «Русская 

песня» собирает друзей» 
12+

22.10 «Четыре встречи с 
Владимиром Высоцким». 
«Поэт, исполнитель, 
музыкант 12+

23.25 Концерт «Вдвоем с 
оркестром» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала - 5». 16 серия 
«Этот поезд в огне». 16+

20.00 Сериал «Агент 
особого назначения - 3». 
ф.5. «Телохранитель». 
1 ч. 16+

21.00 Сериал «Второй убой-
ный». ф.3. «Кровавый 
прилив». 2 серия 16+

22.00 Сериал «Эра Стрель-
ца-3». 7 серия 16+

23.00 Сериал «Криминаль-
ное видео». ф.2. «Сенса-
ция». 3 серия 16+

00.00 Сериал «Богатство». 7 
серия 16+

TV 1000
02.00 Боевик «Конго» 12+
04.00 Драма «Одна неделя» 

16+
06.00 Драма «Мальчики 

возвращаются» 16+
08.00 Мультфильм 

«Скуби-ду 2. Монстры на 
свободе» 12+

09.50 Приключения «Питер 
Пэн» 12+

12.00 Комедия «Больше, 
чем друг» 16+

13.50 Драма «Неукротимые 
сердца» 12+

16.00 Комедия «Гринберг» 
16+

18.00 Драма «Мария-Антуа-
нетта» 16+

20.10 Драма «Девушка из 
воды» 16+

22.10 Криминальное кино 
«Генеральская дочь» 16+

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

зилла» (1)

08.15 «Улётное видео по-
русски»

08.35, 21.40 «Облом UA»
09.00 «Бойцовский клуб»
10.00, 20.10, 22.05 

«Сумасшедшее видео 
по-украински»

10.25 Худ.фильм «Аварий-
ное погружение» (1)

12.20 Худ.фильм «Рейд воз-
мездия» (1)

14.20 Худ.фильм «Телефон-
ная будка» (1)

16.00 Худ.фильм «Роки 
Бальбоа» (1)

18.15, 03.15 «Дорожные 
войны»

19.00 Сериал «Кодекс 
чести-5» (1)

20.35 «Месть природы»
21.00 Новости 2+2
23.35 Худ.фильм «Геймер» 

(3)
01.25 Худ.фильм «Повели-

тель иллюзий» (3)
04.00 Сериал «Преступле-

ние со многими неиз-
вестными» (1)

TV1000 ACTION
03.00 Комедия «Фокусники» 

16+
04.40 Драма «Окись» 16+
06.45 Боевик «Стелс» 12+
09.00 Триллер «Наркоз» 16+
11.00 Боевик «Универсаль-

ный агент» 16+
13.00 Комедия «Знать бы, 

что я гений» 12+
15.00 Боевик «Нападение на 

13-ый участок» 16+
17.00 Приключения «Ана-

конда» 16+
18.50 Боевик «Ход короле-

вой» 16+
21.00 Драма «Исчезновение 

Элис Крид» 18+
23.00 Мягкая эротика «Не-

насытные в любви» 18+
00.40 Мягкая эротика «Зна-

комство вслепую» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Сериал «Иван По-

душкин. Джентльмен 
сыска» 12+

05.30, 07.25, 15.55 «Окно 
в кино»

05.40, 16.05 Сериал «Фор-
мула» 16+

06.30, 17.00, 01.00 Сериал 
«Наследство» 16+

07.35 Худ.фильм «Дело 
было на Кубани» 16+

09.25 Худ.фильм «Непод-
дающиеся»

10.50 Худ.фильм «Приклю-
чения Квентина Дорвар-
да, стрелка королевской 
гвардии» 16+

12.30 Худ.фильм «Жмурки» 
16+

14.25 Худ.фильм «Операция 
«Ы» и другие приключе-
ния Шурика»

18.00 Худ.фильм «Мне не 
больно» 16+

19.50 Худ.фильм «Путе-
шествие с домашними 
животными» 16+

21.30 Худ.фильм «Коми-
ческий любовник или 
любовные затеи Джона 
Фальстафа» 16+

22.50 Худ.фильм «Фаворит» 
16+

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицейская 

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

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

не купишь»
11.40, 17.00 Сериал «Отчаян-

ные родители»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол»
16.30 Мультсериал «Сокро-

вища острова черепах»
19.00 Сериал «Элен и 

ребята»
20.00 Мультсериал «Чело-

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

года»

MAXXI-TV
06.40, 19.30 Йога
07.25, 09.00, 01.10 

MaxxiМузыка
07.35 «Сбросим лишнее»
07.55, 09.55, 11.45, 16.45, 

19.05 Союзмультфильм
08.30, 19.15, 21.25 «Все про 

все»
08.40, 12.40 «Восточные 

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

Fashion Week»
11.05 «Джунгли шоу-

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

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

УТ-1

Понеділок, 28 січня
Cхід 7.39 Захід 16.44
Тривалість дня 9.05

Схід 18.34 
Захід 7.41

ЛевПавло, Іоанн, Прохор, Гавриїл

ТРК "КРИВОРІЖЖЯ"
09:00 – 09:30 День за днем
09:30 – 09:45 Моя профессия
09:45 – 10:00 Новая вол-

на 
19:00 – 19:20 Кривбасс-Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 –  20:00 Диалог
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Телебачення

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

01.10 Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 15.45, 

23.15 Погода
06.20 Православный 

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

на дом
07.20 Киножурнал «Хочу 

все знать»
07.30 Эра бизнеса
07.35 Стройплощадка
07.40 Гость студии
07.45 Глас народа
08.20 Док.фильм 

«И.Аллегрова. По лезвию 
любви»

09.00, 21.00, 04.00 Итоги дня
09.20, 20.55 Официальная 

хроника
09.25 Аудиенция. Страны 

от А до Я
09.45 «Секреты успеха» с 

Н.Городенской
10.15, 04.20 Сериал 

«Маруся»
11.45 В гостях у Д.Гордона
12.35 Желаем счастья
12.55 Шаг к звездам
13.45, 02.35 Худ.фильм «Ци-

клон начнется ночью»
15.00, 18.20, 01.20, 02.10 

Новости (с сурдопере-
водом)

15.20 Euronews
15.35 Наука
15.40, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.55 Худ.фильм «Следстви-

ем установлено»
17.30 Сериал «Соло для пи-

столета с оркестром» 2с
18.45, 21.20 Деловой мир
19.00 221. Экстренный вы-

зов. Неделя
19.45 Кривое зеркало
21.25 Социальное шоу 

«Адреналин»
22.55 Тройка, Кено, 

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

Геттисбург
00.35 Между строк
01.40 О главном

КАНАЛ «1+1»
06.05 «Служба поиска 

детей»
06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.35 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

07.25 Мультфильм «Эски-
моска» (1)

10.00 «Шесть кадров»
10.35, 17.10 Сериал 

«Величественные века. 
Роксолана» (1)

12.40, 13.45, 20.15, 21.20 
Сериал «Любопытная 
Варвара»

14.50 «Семейные мело-
драмы»

15.45 «Семейные мелодра-
мы - 2»

16.45, 03.10 «ТСН. Из-
бранное»

22.30, 02.25 «Украинские 
сенсации»

00.00, 03.55 Сериал «Теория 
обмана - 3» (2)

01.00, 04.40 Худ.фильм «Груз 
200»

ИНТЕР
04.30 Сериал «Бригада»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

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

на роща»
10.55 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леонидом 
Каневским 2»

12.50, 18.10 Сериал «Хозяй-
ка тайги»

14.30 «Судебные дела»
15.20 «Семейный суд»
16.15 Сериал «Высший 

пилотаж» (1)
20.00 «Подробности»
20.30 «Спорт в Подроб-

ностях»
22.20 Сериал «Бригада» (2)
01.15 Худ.фильм «Стороже-

вая башня» (3)
02.50 Док.сериал «Большие 

миграции»

ICTV
05.20, 07.00, 00.45, 02.15 

Погода
05.25 Факты
05.55, 04.20 Свитанок
06.55, 07.45 Деловые факты
07.05 Сериал «Леся+Рома»
07.50 Экстренный вызов
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20, 23.55 Чрезвы-

чайные новости
10.05, 16.50 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей»
11.55, 13.00 Сериал «Группа 

«Zeta»
12.45 Факты. День
13.50, 22.00 Сериал «Про-

курорская проверка»
14.50, 20.05 Сериал «ГАИш-

ники»
18.45 Факты. Вечер
23.05 Сериал «Такси»
00.50 Худ.фильм «Спаун» (2)
02.20 Худ.фильм «Черная 

маска. Город масок-2»
03.55 ПроЦiкаве

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Косметичка»
07.45, 18.15 Мультфильм
08.00 «Пiдземка»
08.10, 04.45 «Близкие Путе-

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

суждалки»
09.50 «Сад. Огород. 

Цветник»
10.05 «Зооквартал»
10.35 Док.фильм «Вулиця 

без кiнця»
10.25, 22.25 «Епiзоди колиш-

нього»
11.30 «Вкусы культур»
12.00 «Книжная полка»
12.30, 02.30 «Беседы о 

вечном»
13.00, 05.00 «Музыкальный 

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

на рiднiй...»
15.15 Худ.фильм «Русский 

вопрос» 1 категория
16.55 «Магия природы»
17.25 Молодёжная про-

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

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

ження»
21.30 Док.фильм 

«Кримiнальна справа 
Юхима Михайлiва»

22.00 «Медицинский 
журнал»

23.15 Док.фильм «Євген 
Деслав. Фантастична 
мандрiвка»

00.10 «Антропологiя»
01.00 «Я i мiй дiм»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

НОВЫЙ КАНАЛ
05.20 Сериал «Как сказал 

Джим»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.10, 08.45 Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 00.45 

Репортер
07.35, 08.35, 19.20, 01.05 

Погода
09.00, 16.45 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире пре-
ступных страстей 3»

10.05, 19.35 Сериал «Папины 
дочки»

13.20 Мультсериал «Злюки 
бобры»

14.15 Kids Time
14.40 Сериал «АйКарли»
15.45 Сериал «Третья плане-

та от солнца»
17.55, 20.35 Сериал «Во-

ронины»
19.15, 01.00 Спортрепортер
21.40 Сериал «Счастливы 

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

вампира» (2)
01.10 Сериал «Сплетница»
02.40 Богдан Хмельницький
03.25 Зона ночi
03.30 Пiд знаком бiди
04.10 Цiна повернення
04.25 Зона ночi Культура
04.30 Iван Франко

СТБ
06.15 «Чужие ошибки. Ам-

незия майора Громова»

07.00, 16.10 «Все буде 
добре!»

08.50, 18.20 «Невероятная 
правда о звездах»

10.20 «Звездная жизнь. 
Тайны секс-символов 
20 века»

11.15 Худ.фильм «Тебе, 
настоящему»(1)

14.10 «МастерШеф»
18.00, 22.00 «Вiкна- Новини»
20.00 «Следствие ведут 

экстрасенсы»
21.00 Сериал «Самара»(1)
22.25 «Дорогая, мы убива-

ем детей»
00.15 Сериал «Доктор 

Хаус»(2)
01.05 Худ.фильм «Другая 

жизнь»(1)
02.55 Ночной эфир

ТОНИС
06.00, 16.00 Жизнь в новом 

мире
06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00 «Социальный 
пульс»

06.55, 18.50, 21.25 Экономи-
ческий пульс

07.00, 04.50 Утреннее 
espresso

08.55, 12.10, 15.15, 16.45, 
17.40, 18.55, 21.30 Погода

09.00 И ты, Брут. Всемирная 
история предательств

10.00, 16.50 Алло, доктор!
11.15 Звучная фамилия - 

Негода, или Маленькая 
Вера 15 лет спустя

12.15 Реальные истории. 
Истории любви

14.00, 22.40 Невероятные 
путешествия

15.30 Кумиры
15.45 Цивилизация 

Incognita
17.45 Социальный статус: 

ваша пенсия
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Сергей Гармаш, 
2 часть

20.00 И ты, Брут. Всемирная 
история предательств 
2 серия

21.35 Миллионы Сергея 
Мавроди

23.40, 04.00 Неизвестное об 
известных

00.50 Амурные мелодии (3)
01.15 Худ.фильм «Желание 

Энтони» (3)
02.40 Худ.фильм «Компро-

метирующие ситуации. 
Истинная женщина» (3)

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

тил вашу маму» (1)
07.30, 08.25 Мультсериал 

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

курсанты» (1)
10.00 Сериал «Все женщины 

- ведьмы» (1)
11.00 Сериал «Говорящая с 

призраками» (1)
12.00, 22.25 Сериал «Метод 

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

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

дежь!
15.40 Вайфайтеры
16.15 Сериал «Сплит» (1)
17.15 Досвидос
17.40 Половинки
18.20, 21.35 Одна за всех
19.50 Сериал «Восьмидеся-

тые» (2)
23.25 Анекдоты
00.00 Сериал «Реальная 

кровь» (3)

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.15 Серебряный 

апельсин
06.10 Сериал «Ефросинья. 

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

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 12.45, 22.30 Сериал 

«След» (1)
10.00 Худ.фильм «Леший. 

Продолжение истории» 
(1)

11.50, 04.25 Ток-шоу «Пусть 
говорят»

15.35 Чистосердечное 
признание

16.00 Право на защиту
17.10 Сериал «Неравный 

брак» (1)
19.20, 03.50 Ток-шоу «Гово-

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

правду» (1)
21.45 Сериал «След. Ано-

нимные алкоголики» (2)
23.20 Сериал «Супруги» (1)
00.15 Сериал «Тюдоры. 

Третий сезон» (3)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»
06.45, 07.25, 08.15, 18.50, 

23.40, 00.25, 03.20 «Вре-

мя спорта»
06.50, 23.45, 00.35, 02.35, 

03.25, 03.35, 04.15 «Обзор 
прессы»

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

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

07.15 «Автопилот-ново-
сти»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

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

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

09.15, 13.35, 14.10, 15.15 «5 
элемент»

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

13.10 «Налоговый днев-
ник»

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

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

ствий»

НТН
06.00 Худ.фильм «Гонки по 

вертикали» 1 серия (1)
07.05 Худ.фильм «Се-

кретный фарватер» 1 
серия (1)

08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 Сериал «Срочно в 

номер - 3»
12.00 Сериал «Детективы»
12.55 Сериал «Цепь»
14.50, 19.20 Сериал «Ли-

тейный»
16.45, 19.00, 23.45, 01.45, 

04.00 «Свiдок»
17.00 Сериал «Защита 

свидетелей»
21.05 «Крутые 90-е»
21.55 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Лас-
Вегас» (2)

00.15 Худ.фильм «Охотник 
против Чужого: поеди-
нок» (2)

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

04.30 «Речовий доказ»
05.15 «Уроки тетушки Совы»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 «Мультфильмы»
10.25 «Женская лига»
11.15, 23.50 Худ.фильм 

«Жандарм и иноплане-
тяне» (1)

13.00, 23.00 Сериал «Кли-
ника»

13.50 Сериал «Менталист»
14.40, 19.00 «Шопинг 

монстры»
15.25, 18.00 «Званый ужин»
16.15 «Орёл и Решка»
17.10 «Дом на зависть всем»
19.50 «Большая разница»
20.50 «Бойцовский клуб»
21.40 «Дневник беремен-

ной»

11 КАНАЛ
05.20 Сериал «Как сказал 

Джим»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.35 Подъем
07.10 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 00.45, 02.40, 
04.55 канала

09.00, 16.45 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире пре-
ступных страстей 3»

10.05, 19.50 Сериал «Папины 
дочки»

13.20, 14.15 Kids’ Time
13.20 Мультсериал «Злюки 

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

та от солнца»
17.55, 20.35 Сериал «Во-

ронины»
19.30 «Патруль качества»
21.00 «Васильевский 

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

вампира»
01.10 Сериал «Сплетница»
03.25 Зона ночi
03.30 Пiд знаком бiди
04.25 «О рыбалке всерьез»

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Утро России»
08.05, 23.55 Сериал «Сонька. 

Продолжение легенды»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Вести
09.30 Ток-шоу «1000 

мелочей»
10.15 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00, 03.10 Сериал «Ефро-

синья. Таежная любовь»
12.30, 15.30, 17.40 Местное 

время. Вести-Москва
12.50 Вести. Дежурная 

часть
13.00 Ток-шоу. «Дело Х. 

Следствие продолжа-
ется»

13.55 Сериал «Институт 
благородных девиц»

14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Гадание при 

свечах»
18.30 «Прямой эфир»
19.20 Сериал «Одесса-

мама»
21.05 Сериал «Объект 11»
22.00 «Специальный 

корреспондент»
23.00 Кузькина мать. Итоги. 

«Мертвая дорога»
00.50 «Вести+»
01.05 Худ.фильм «Вход в 

лабиринт». 2с
02.25 Вести.ru

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

Мухтара-2»
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 

Сегодня
08.25 «Кулинарный по-

единок»
09.25 Русская начинка
10.00 Сериал «Таксистка-4»
11.35 «До суда»
12.35 Суд присяжных
13.35, 16.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт»

15.35 Сериал «Супруги»
17.30, 01.30 «Прокурорская 

проверка»
18.35, 02.40 «Говорим и по-

казываем»
19.25 Сериал «Легавый»
21.15 «Сегодня. Итоги»
21.40 Сериал «Дознаватель»
23.35 Сериал «Город со-

блазнов»
03.35 «Криминальная 

Россия. Современные 
хроники»

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

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

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

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

вьица!»
14.00 Другие новости
14.25, 18.40 «Понять. Про-

стить»
15.30 «Хочу знать»
16.00 «Ты не один»
16.25 «Дешево и сердито»
17.05, 02.00 Сериал «Не-

равный брак»
19.05, 03.10 «Давай по-

женимся!»
20.00, 01.05 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Ночные 

ласточки»
23.15 «Вечерний Ургант»
23.50 Ночные новости
00.05 «Задиры». Новый 

сезон

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

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

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

стить
11.15 «Хочу знать»
11.45 «Ты не один»
12.30, 22.25 «Дешево и 

сердито»
13.10 Сериал «Неравный 

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

ные ласточки»
19.10 «Вечерний Ургант»
19.45 Ночные новости
20.00 Сериал «Задиры»
21.00 Худ.фильм «Человек, 

который сомневается»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Я всё решу 

сама». Фильм 2 «Голос 
сердца» 4 серия

10.00 Сериал «Мент в за-
коне-5». Фильм 4 «Жизнь 
за жизнь» 3 серия

11.00 «Германия за неделю»
11.30 «Американский 

ликбез» «Русские амери-
канцы. Иван Турчин»

12.00 «Полный альбац»
13.00 Худ.фильм «Только 

ты»
15.00, 17.00, 22.00 «Сейчас 

в мире»
15.08, 17.08, 01.00 «Особое 

мнение»
16.00, 02.00 Сериал «Я всё 

решу сама». Фильм 2 
«Голос сердца» 5 серия

18.00, 04.00 «Обложка»
19.00 «Большой дозор»
20.00 Сериал «Бандитский 

Петербург-7. Передел». 
11, 05.00 серия

21.00, 03.00 Сериал «Мент 
в законе-5». Фильм 4 
«Жизнь за жизнь» 4 
серия

23.00 Худ.фильм «Среди 
серых камней»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
07.30 ТВiй Дакар
08.00, 20.30, 23.30 Сегодня
08.30, 16.30 Вокруг света
09.35 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.30 Цивилизация. Созда-

вая историю
11.30 Ювелир ТВ
14.30 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
17.30 Семь чудес Украины
17.45 Цивилизация. Укра-

инская революция
19.00, 23.00, 04.00 Знак вос-

клицания
21.00 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
22.00 Альбертэйнштейн
00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.30 Худ.фильм «Профес-

сор Вилчур» (1)

ТВ ЦЕНТР
03.55 «Настроение»
06.30 Худ.фильм «Спящий 

лев» 12+
07.55 Петровка, 38, 13.10 

16+
08.15, 09.50 Худ.фильм 

«Саквояж со светлым 
будущим» 12+

09.30, 12.30, 15.30, 17.50 
События

12.50 Город новостей
13.30 Док.сериал «Хищни-

ки» 12+
14.35 Ток-шоу «Врачи» 12+
15.50 Сериал «Лабиринты 

лжи» 16+
16.50 «Право голоса» 16+
18.15 «Доказательства 

вины. Экспериментато-
ры» 16+

19.05 Док.фильм «Сталин-
град. Битва миров» 12+

20.00 Сериал «Контригра» 
16+

21.50 События. 25-й час
22.25 Линия защиты 16+
22.55 «Панацея» Фортепи-

анный концерт Дмитрия 
Маликова. 6+

00.00 Худ.фильм «Иностра-
нец» 16+

02.00 Худ.фильм «Семья 
Ивановых»

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.30 Худ.фильм «4:0 в 

пользу Танечки»
09.50 Худ.фильм «Пятнад-

цатилетний капитан»
11.00 Док.фильм про кино
12.00 Худ.фильм «Дежа Вю»
13.30 Худ.фильм «Кузне-

чик»
15.00, 20.00 Сериал «Крас-

ная капелла»
17.00 Худ.фильм «Женитьба 

Бальзаминова»
18.30 Худ.фильм «Пере-

хват»
22.00 Худ.фильм «Кодекс 

молчания»
23.30 Худ.фильм «Выхода 

нет»
01.00 Худ.фильм «Досье 

человека в Мерседесе»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Детектив 

«Большое алиби» 12+
09.40, 17.40, 01.40 Драма 

«Белая лента» 16+
12.10, 20.10, 04.10 Драма 

«Посланник» 16+
14.10, 22.10, 06.10 Триллер 

«На пересечении Деся-
той и Вульф» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Худ.фильм 

«Мария, мирабела в 
Транзистории». 6+

02.10, 08.10, 14.10 Мультсе-
риал «Шарман, шарман!» 
6+, «Незнайка учится» 
6+, «Веселая карусель» 
6+

03.00, 09.00, 15.00 Муль-
тсериал «Приключения 
жучков» 12+, «Сердце 
храбреца». 6+, «Воин-
ственные бобры» 6+

04.00, 10.00, 16.00 Худ.
фильм «Рассказы о 
Кешке и его друзьях». 2 
серия 6+, «Жили-были...» 
0+

05.30, 11.30, 17.30 Мультсе-
риал «Супергерои». 12+

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

НАШЕ КИНО
06.00 Худ.фильм «Коопе-

ратив «политбюро» или 

Будет долгим проща-
ние». ?  6+

08.00 Худ.фильм «Сирано 
де Бержерак». ?  6+

10.00 Худ.фильм «Обелиск». 
?  6+

12.00 Худ.фильм «Поручик 
Киже». ?  6+

13.30 Худ.фильм «Дымъ». 3 
серия «Другие времена». 
6+

15.00 Худ.фильм «Ференц 
Лист «. 1 серия  6+

16.30 Худ.фильм «Ференц 
Лист «. 2 серия  6+

18.00 Худ.фильм «Чапаев». 
?  12+

20.00 Худ.фильм «Абори-
ген». ?  12+

22.20 Худ.фильм «Найти и 
обезвредить». ?  6+

00.00 Худ.фильм «Ночной 
мотоциклист». ?  6+

01.30 Худ.фильм «Посред-
ник». 1 серия  12+

03.00 Худ.фильм «Клуб 
женщин». 1 серия  6+

04.30 Худ.фильм «Клуб 
женщин». 2 серия  6+

КИНОКЛУБ
05.15 Худ.фильм «Хэллоуин: 

Воскрешение из мёрт-
вых» 18+

07.00 Худ.фильм 
«Одноклассники по-
итальянски» 18+

09.00, 01.00 Худ.фильм «Тай-
на прошлого» 12+

11.00, 03.00 Худ.фильм 
«Последний мамонт 
Франции» 16+

13.00 Худ.фильм «Убить 
пересмешника» 6+

15.10 Худ.фильм «Без на-
звания» 16+

17.00 Худ.фильм «Под при-
целом» 16+

19.00 Худ.фильм «Дрянная 
девчонка» 18+

21.00 Худ.фильм «Бьюти-
фул» 18+

23.30 Худ.фильм «Под пере-
крёстным огнём» 18+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Счастливый случай» 

12+
05.00 «Рожденные в СССР» 

12+
06.00 Фильм-концерт 

«Мелодии и ритмы зару-
бежной эстрады» 12+

07.00 «Как слово наше от-
зовется» 12+

08.30 Концерт мастеров 
искусств и художе-
ственных коллективов 
УкрСССР 12+

10.00 «...До 16 и старше» 12+
10.55 «Веселые нотки» 12+
11.15 Док.фильм «Автопор-

трет» 12+
11.30, 17.30 Худ.фильм 

«Мужество» 12+
12.40 Концерт мастеров ис-

кусств Азербайджанской 
ССР 12+

13.00, 19.00 «ВРЕМЯ» 12+
14.00, 20.00 «Рождённые в 

СССР» 12+
15.00, 21.00 Концерт «Рус-

ская песня» собирает 
друзей» 12+

16.10 Док.фильм «Кот и 
клоун» 12+

17.00 Фильм-концерт «Р. 
Паулс представляет - Л. 
Вайкуле» 12+

18.40 Фильм-концерт 
«Концерт советской 
песни» 12+

22.00 «Было время» 16+
23.05 «В субботу вечером. 

Ваш выход!» 12+
00.40 «Песня-85» 12+
02.00 Худ.фильм «Ох, этот 

ужасный, ужасный теле-
визор» 12+

03.25 «Пока все дома» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала - 5». 17 серия 
«Исповедь». 16+

20.00 Сериал «Агент 
особого назначения - 3». 
ф.5. «Телохранитель». 
2 ч. 16+

21.00 Сериал «Второй убой-
ный». ф.4. «Чужой среди 
чужих». 1 серия 16+

22.00 Сериал «Эра Стрель-
ца-3». 8 серия 16+

23.00 Сериал «Криминаль-
ное видео». ф.2. «Сенса-
ция». 4 серия 16+

00.00 Сериал «Богатство». 8 
серия 16+

TV 1000
02.00 Драма «Одна неделя» 

16+
04.00 Комедия «Моя первая 

свадьба» 12+
06.00 Мультфильм 

«Скуби-ду 2. Монстры на 
свободе» 12+

07.40 Приключения «Питер 
Пэн» 12+

09.50 Комедия «Гринберг» 
16+

11.50 Драма «Мария-Антуа-
нетта» 16+

14.00 Драма «Девушка из 
воды» 16+

16.00 Криминальное кино 
«Мечта Кассандры» 16+

18.00 Боевик «Шпион по 
соседству» 12+

20.00 Боевик «Миссия. Не-
выполнима 3» 16+

22.10 Драма «Я знаю, что 
вы сделали прошлым 
летом» 16+

00.00 Криминальное кино 
«Пылающая равнина» 
16+

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

зилла» (1)
08.15 «Улётное видео по-

русски»
08.35 «Облом UA»
09.00, 21.00 Новости 2+2
09.40, 11.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
10.20 «Убойное видео»
11.40, 18.15 «Дорожные 

войны»
12.35 Сериал «Побег» (1)
19.00 Сериал «Кодекс 

чести-5» (1)
20.10 «ДжеДАИ»
21.25 Худ.фильм «Рембо» (2)
23.25 Худ.фильм «Тюряга» 

(2)
01.30 Худ.фильм «Вердикт 

за деньги» (2)
03.55 Сериал «Преступле-

ние со многими неиз-
вестными» (1)

TV1000 ACTION
03.00 Комедия «Знать бы, 

что я гений» 12+
04.50 Боевик «Стелс» 12+
07.10 Боевик «Атака пау-

ков» 12+
09.00 Боевик «Нападение на 

13-ый участок» 16+
11.00 Приключения «Ана-

конда» 16+
13.00 Комедия «Сражения 

солдата Келли» 12+
15.00 Триллер «Выход на 

посадку» 16+
17.00 Фильм ужасов «100 

футов» 16+
19.00 Боевик «Шоссе смер-

ти» 16+
21.00 Научная фантастика 

«Существо» 18+
23.00 Мягкая эротика «Зна-

комство вслепую» 18+
00.40 Мягкая эротика 

«Грудастые спасательни-
цы» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Худ.фильм «Красав-

чик» 12+
05.05 Худ.фильм «Киевские 

мелодии»
05.30, 07.25, 15.55 «Окно 

в кино»
05.40, 16.05 Сериал «Фор-

мула» 16+
06.30, 17.00, 01.00 Сериал 

«Наследство» 16+
07.35 Худ.фильм «Дело 

было на Кубани» 16+
09.30 Худ.фильм «Мне не 

больно» 16+
11.20 Худ.фильм «Слон» 12+
12.55 Худ.фильм «Кто, если 

не мы» 12+
14.25 Худ.фильм «Частный 

детектив, или Операция 
«Кооперация» 16+

18.00 Худ.фильм «Кадеты» 
12+

19.55 Худ.фильм «Кин-дза-
дза!»

22.15 Худ.фильм «Срочно. 
Секретно. Губчека» 12+

23.50 Худ.фильм «Кто по-
едет в Трускавец»

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицейская 

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

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

школу»
11.40, 17.00 Сериал «Отчаян-

ные родители»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол»
16.30 Мультсериал «Сокро-

вища острова черепах»
19.00 Сериал «Элен и 

ребята»
20.00 Мультсериал «Чело-

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

вую голову»

MAXXI-TV
06.40, 19.30 Йога
07.25, 09.00, 01.10 

MaxxiМузыка
07.35 «Сбросим лишнее»
07.55, 11.50, 16.45, 19.05 Со-

юзмультфильм
08.30, 19.15 «Все про все»
08.40, 12.40 «Восточные 

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

ствий»
10.30 «Мама в большом 

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

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

мужчины»
21.30 «Сейшн»

УТ-1

Вівторок, 29 cічня
Cхід 7.37 Захід 16.46
Тривалість дня 9.09

Схід 19.44  
Захід 8.05

ДіваМаксим

ТРК "КРИВОРІЖЖЯ"
09:00 – 09:20 Кривбасс-Центр
09:20 – 09:35 Новости 

регионов
09:35 – 10:00 Так было 
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
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Телебачення

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

01.10 Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 15.45, 

23.15 Погода
06.20 Православный 

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

на дом
07.20 Киножурнал «Хочу 

все знать»
07.30 Эра бизнеса
07.35 Гость студии
07.45 Глас народа
08.20 Док.фильм 

«М.Неелова. С собой и 
без себя»

09.00, 20.55 Официальная 
хроника

09.05 Околица
09.30 Правительство на 

связи с гражданами
10.15 Сериал «Маруся»
11.45 В гостях у Д.Гордона
12.35 Книга.ua
13.00 Украинская песня
13.35 Худ.фильм «Констан-

тин Заслонов»
15.00, 18.20, 01.20, 02.10 

Новости (с сурдопере-
водом)

15.20 Euronews
15.35 Наука
15.40, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.50 Худ.фильм «На семи 

ветрах»
17.30 Сериал «Соло для пи-

столета с оркестром» 3с
18.45, 21.20 Деловой мир
19.05 Бенефис Е.Воробей
20.50 Мегалот
21.00, 04.00 Итоги дня
21.30 Кривое зеркало
22.50 Суперлото, Тройка, 

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

Новый Орлеан
00.35 Между строк
01.40 О главном
02.35 Док.фильм «Баллада 

для королевы»
03.30 Аудиенция. Страны 

от А до Я
04.20 Сериал «Маруся» 39с

КАНАЛ «1+1»
06.05 «Служба поиска 

детей»
06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.35, 03.10 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

07.25 Мультфильм «Эски-
моска» (1)

10.00 «Шесть кадров»
10.25, 17.10 Сериал 

«Величественные века. 
Роксолана» (1)

12.30, 13.40, 20.15, 21.25 
Сериал «Любопытная 
Варвара»

14.50 «Семейные мело-
драмы»

15.45 «Семейные мелодра-
мы - 2»

16.45 «ТСН. Избранное»
22.30, 02.20 «Иллюзия без-

опасности. Туристы и 
аферисты»

00.00, 03.55 Сериал «Теория 
обмана - 3» (2)

01.00, 04.40 Худ.фильм «Пла-
нета идиотов» (2)

ИНТЕР
04.35 Сериал «Бригада»
07.00, 12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

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

вости»
09.10, 20.35 Сериал «Марьи-

на роща»
10.55 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леонидом 
Каневским 2»

12.50, 18.10 Сериал «Хозяй-
ка тайги»

14.30 «Судебные дела»
15.20 «Семейный суд»
16.15 Сериал «Высший 

пилотаж» (1)
20.00 «Подробности»
20.30 «Спорт в Подроб-

ностях»
22.20 Сериал «Бригада» (2)
01.20 Худ.фильм «Одержи-

мость» (2)
02.55 Док.сериал «Большие 

миграции»

ICTV
05.25 Служба розыска 

детей
05.30, 07.10, 00.40, 02.20 

Погода
05.35 Факты
06.00, 04.25 Свитанок
07.00, 07.45 Деловые факты
07.15 Сериал «Леся+Рома»
07.50 Несекретные файлы
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.15, 23.55 Чрезвы-

чайные новости
10.10, 16.55 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей»
12.00, 13.00 Сериал «Группа 

«Zeta»
12.45 Факты. День
13.55, 22.00 Сериал «Про-

курорская проверка»
15.00, 20.00 Сериал «ГАИш-

ники»
18.45 Факты. Вечер
23.05 Сериал «Такси»
00.45 Худ.фильм «Глубокое 

синее море» (2)
02.25 Худ.фильм «Спаун» (2)
03.55 ПроЦiкаве

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Контакт»
07.45, 18.15 Мультфильм
08.00, 11.55, 15.15 «Гарна 

новина»
08.05 Док.сериал «Магия 

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

суждалки»
09.55 «Шаг навстречу»
10.00 Док.фильм 

«Кримiнальна справа 
Юхима Михайлiва»

10.30 Док.фильм «Євген 
Деслав. Фантастична 
мандрiвка»

11.25, 22.25 «Епiзоди колиш-
нього»

11.30 «Вкусы культур»
12.00 «Резонанс»
12.15 «Зооквартал»
12.45 «Близкие Путеше-

ствия»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
14.05 «Интеркласс»
14.20 «Косметичка»
15.15 Худ.фильм «Борцы» 1 

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

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

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

грамма «Cтудия»
22.00 «Чоловiчий клуб»
22.15 «Афиша»
22.20 «На землi на рiднiй...»
23.10 Док.фильм «Iван 

Драч»
00.00 «Антропологiя»
01.00 «Я i мiй дiм»
02.30 «Перчинка»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

НОВЫЙ КАНАЛ
05.20 Сериал «Как сказал 

Джим»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 00.45 

Репортер
07.35, 08.35, 19.20, 01.05 

Погода
09.00, 16.45 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире пре-
ступных страстей 3»

10.05, 19.35 Сериал «Папины 
дочки»

13.15, 14.15 Kids Time
13.20 Мультсериал «Злюки 

бобры»
14.35, 15.40 Teen Time
14.40 Сериал «АйКарли»
15.45 Сериал «Третья плане-

та от солнца»
17.55, 20.35 Сериал «Во-

ронины»
19.15, 01.00 Спортрепортер
21.40 Сериал «Счастливы 

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

вампира» (2)
01.10 Служба розыска 

детей
01.15 Сериал «Сплетница»
02.40, 03.15, 04.10 Зона ночi
02.45 Десята муза в Українi
03.20 Десята муза в Українi 

(Фiльм Другий)

04.15 Моя адреса - Соловки. 
Не вдарте жiнку навiть 
квiткою

04.30 Зона ночi Культура
04.35 Життя в обiймах квiтiв
04.50 Софiя- дитя кохання
05.05 Таємниця кохання. 

Олександрiя

СТБ
06.00 «Чужие ошибки. 

Змеиное проклятье»
06.45, 16.10 «Все буде 

добре!»
08.25, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
10.05 «Звездная жизнь. 

Первая любовь звезд -2»
11.05 «Дорогая, мы убива-

ем детей»
12.55 «МастерШеф»
18.00, 22.00 «Вiкна- Новини»
20.00 «Следствие ведут 

экстрасенсы»
21.00 Сериал «Самара»(1)
22.25 «Хата на тата»
00.05 Сериал «Доктор 

Хаус»(2)
00.55 Худ.фильм «Другая 

жизнь»(1)
03.35 Ночной эфир

ТОНИС
06.00, 16.00 Жизнь в новом 

мире
06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00 «Социальный 
пульс»

06.55, 18.50, 21.25 Экономи-
ческий пульс

07.00, 04.50 Утреннее 
espresso

08.55, 12.10, 15.15, 16.45, 
17.40, 18.55, 21.30 Погода

09.00, 20.00 И ты, Брут. 
Всемирная история пре-
дательств

10.00, 16.50 Алло, доктор!
11.15 Миллионы Сергея 

Мавроди
12.15 Социальный статус: 

ваша пенсия
14.00, 22.40 Невероятные 

путешествия
15.30 Ронин. Ток-шоу с 

Дмитрием Выдриным
17.45 Реальные истории. 

Настоящее чудо
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Сергей Гармаш, 
3 часть

21.35 Элина Быстрицкая. 
Сердце красавицы

23.40, 04.00 Неизвестное об 
известных

00.50 Амурные мелодии (3)
01.15 Худ.фильм «Девушка 

по вызову» (3)
02.40 Худ.фильм «Компро-

метирующие ситуации. 
Джим и Джейн» (3)

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

тил вашу маму» (1)
07.30, 08.25 Мультсериал 

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

курсанты» (1)
10.00 Сериал «Все женщины 

- ведьмы» (1)
11.00 Сериал «Говорящая с 

призраками» (1)
12.00, 22.25 Сериал «Метод 

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

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

дежь!
15.40 Вайфайтеры
16.15 Сериал «Сплит» (1)
17.15 Досвидос
17.40 Половинки
18.20, 21.35 Одна за всех
19.50 Сериал «Восьмидеся-

тые» (2)
23.25 Анекдоты
00.00 Сериал «Реальная 

кровь» (3)
01.40 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.15 Серебряный 

апельсин
06.10 Сериал «Ефросинья. 

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

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 12.45, 22.30 Сериал 

«След» (1)
10.00, 20.00 Сериал «Дикий 

- 3» (1)
11.50, 04.25 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.35, 02.50 Чистосердеч-

ное признание
16.00 Право на защиту
17.10 Сериал «Неравный 

брак» (1)
19.20, 03.50 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
20.50 Сериал «Право на 

правду» (1)
21.45 Сериал «След. Белая 

стрела» (2)
23.20 Сериал «Супруги» (1)
00.15 Сериал «Тюдоры. 

Третий сезон» (3)

01.10 Худ.фильм «Дурдом 
на колесах» (1)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»
06.45, 07.25, 08.20, 18.50, 

23.40, 00.30, 03.20 «Вре-
мя спорта»

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

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

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

07.15 «Автопилот-ново-
сти»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.40 «Трансмиссия-
новости»

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

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

09.15, 13.10, 14.10 «5 
элемент»

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

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

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

талкой Фицич»
04.40 «Кино с Яниной Со-

коловой»

НТН
06.05 Худ.фильм «Гонки по 

вертикали» 2 с.(1)
07.10 Худ.фильм «Секрет-

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

дела»
09.55 Сериал «Срочно в 

номер - 3»
12.00 Сериал «Детективы»
12.50 Сериал «Цепь»
14.45, 19.20 Сериал «Ли-

тейный»
16.45, 19.00, 23.45, 01.50, 

04.00 «Свiдок»
17.00 Сериал «Защита 

свидетелей»
21.05 «Крутые 90-е»
21.55 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Лас-
Вегас» (2)

00.15 Худ.фильм «Моби 
Дик: охота на монстра» 
(3)

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

04.30 «Агенты влияния»
05.30 «Уроки тетушки Совы»
05.50 «Правда жизни»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 «Мультфильмы»
10.15 «Женская лига»
11.10, 23.50 Худ.фильм 

«Жандарм и жандармет-
ки» (1)

13.00, 23.00 Сериал «Кли-
ника»

13.50 Сериал «Менталист»
14.40, 19.00 «Шопинг 

монстры»
15.25, 18.00 «Званый ужин»
16.15 «Орёл и Решка»
17.10 «Дом на зависть всем»
19.50 «Бойцовский клуб»
20.50 «Рассмеши комика»
21.40 «Дневник беремен-

ной»

11 КАНАЛ
05.20 Сериал «Как сказал 

Джим»
06.00, 06.45 Очевидец. 

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

19.00, 21.30, 00.45, 02.40, 
04.50 канала

09.00, 16.45 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире пре-
ступных страстей 3»

10.05, 19.35 Сериал «Папины 
дочки»

13.15, 14.15 Kids’ Time
13.20 Мультсериал «Злюки 

бобры»
14.35, 15.40 Teen Time
14.40 Сериал «АйКарли»
15.45 Сериал «Третья плане-

та от солнца»
17.55, 20.35 Сериал «Во-

ронины»
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
22.20 «Мой новый 

DRESSCODE»
22.40 Сериал «Школа»
23.45 Сериал «Дневники 

вампира»
01.10 Служба розыска 

детей
01.15 Сериал «Сплетница»
03.15, 04.10 Зона ночi
03.20 Десята муза в Українi 

(Фiльм Другий)
04.20 «Васильевский 

остров»

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

Продолжение легенды»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Вести
09.30 Ток-шоу «1000 

мелочей»
10.15 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00, 03.10 Сериал «Ефро-

синья. Таежная любовь»
12.30, 15.30, 17.40 Местное 

время. Вести-Москва
12.50 Вести. Дежурная 

часть
13.00 Ток-шоу. «Дело Х. 

Следствие продолжа-
ется»

13.55 Сериал «Институт 
благородных девиц»

14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Гадание при 

свечах»
18.30, 02.30 «Прямой эфир»
19.20 Сериал «Одесса-

мама»
21.05 Сериал «Объект 11»
22.00 Док.фильм «Планета 

Вавилон. Хроники вели-
кой рецессии»

23.55 «Вести+»
00.10 «Городок». Дайджест
00.35 Худ.фильм «Вход в 

лабиринт». 3с
02.15 Вести.ru

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

Мухтара-2»
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 

Сегодня
08.20 Квартирный вопрос
09.25 «Поедем, поедим!»
10.00 Сериал «Таксистка-4»
11.35 «До суда»
12.35 Суд присяжных
13.35, 16.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт»

15.35 Сериал «Супруги»
17.30, 01.25 «Прокурорская 

проверка»
18.35, 02.35 «Говорим и по-

казываем»
19.25 Сериал «Легавый»
21.15 «Сегодня. Итоги»
21.40 Сериал «Дознаватель»
23.35 Сериал «Город со-

блазнов»
03.30 «Криминальная 

Россия. Современные 
хроники»

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

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

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

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

вьица!»
14.00 Другие новости
14.25, 18.40 «Понять. Про-

стить»
15.30 «Хочу знать»
16.00 «Ты не один»
16.25 «Дешево и сердито»
17.05, 01.55 Сериал «Не-

равный брак»
19.05, 03.10 «Давай по-

женимся!»
20.00, 01.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Ночные 

ласточки»
23.15 «Вечерний Ургант»
23.50 Ночные новости

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

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

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

стить
11.15 «Хочу знать»
11.45 «Ты не один»
12.30, 22.15 «Дешево и 

сердито»
13.10 Сериал «Неравный 

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

ные ласточки»
19.10 «Вечерний Ургант»
19.45 Ночные новости
20.00 «Гримм»
20.45 Худ.фильм «Оптом 

дешевле 2»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Я всё решу 

сама». Фильм 2 «Голос 
сердца» 5 серия

10.00 Сериал «Мент в за-
коне-5». Фильм 4 «Жизнь 
за жизнь» 4 серия

11.00 «Израиль за неделю»
12.00 «Большой дозор»

13.00 Худ.фильм «Среди 
серых камней»

15.00, 17.00, 22.00 «Сейчас 
в мире»

15.08, 17.08, 01.00 «Особое 
мнение»

16.00, 02.00 Сериал «Я всё 
решу сама». Фильм 2 
«Голос сердца» 6 серия

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

Петербург-7. Передел». 
12, 05.00 серия

21.00, 03.00 Сериал «Мент 
в законе-5». Фильм 5 
«Продавцы бессмертия» 
1 серия

23.00 Худ.фильм «По ули-
цам комод водили»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
08.00, 20.30, 23.30 Сегодня
08.30, 16.30 Вокруг света
10.30 Цивилизация. Укра-

инская революция
11.30 Ювелир ТВ
14.30 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
15.30 Альбертэйнштейн
17.30 Семь чудес Украины
17.45 Цивилизация. Спасе-

ние Константинополя
19.00, 23.00, 04.00 Знак вос-

клицания
21.00 Политклуб Виталия 

Портникова
00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.30 Худ.фильм «Роза» (1)

ТВ ЦЕНТР
03.55 «Настроение»
06.30 Худ.фильм «Женская 

логика-3» 12+
08.35 Петровка, 38, 13.10 

16+
08.55, 09.50 Худ.фильм «Две-

надцать стульев»
09.30, 12.30, 15.30, 17.50 

События
12.50 Город новостей
13.30 Док.сериал «Хищни-

ки» 12+
14.35 Ток-шоу «Врачи» 12+
15.50 Сериал «Лабиринты 

лжи-2» 16+
16.50 «Право голоса» 16+
18.15 «Русский вопрос» 16+
19.05 «Без обмана. Чашка 

бодрости» 16+
20.00 Сериал «Контригра» 

16+
21.50 События. 25-й час
22.25 Худ.фильм «Война 

Фойла» 16+
00.30 Худ.фильм «Мозг» 12+
02.40 «Чужие дети» Специ-

альный репортаж 16+
03.10 «Хроники москов-

ского быта. Колбасная 
мелодрама» 12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.30 Худ.фильм «Пятнад-

цатилетний капитан»
09.50 Худ.фильм «Волшеб-

ная лампа Аладдина»
11.00 Док.фильм про кино
12.00 Худ.фильм «В один 

прекрасный день»
13.30 Худ.фильм «Жен-

щины»
15.00, 20.00 Сериал «Крас-

ная капелла»
17.00 Худ.фильм «Шофер 

поневоле»
18.30 Худ.фильм «Не ставь-

те Лешему капканы»
22.00 Худ.фильм «Выхода 

нет»
23.30 Худ.фильм «Часы 

отчаяния»
01.00 Худ.фильм «Аквалан-

ги на дне»
02.30 Худ.фильм «Опасный 

возраст»
04.00 Худ.фильм «Дежа Вю»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Драма 

«Страна слепых» 16+
09.50, 17.50, 01.50 Комедия 

«Нью-Йорк, Нью-Йорк» 
12+

12.00, 20.00, 04.00 Драма 
«Убийственное лето» 16+

14.15, 22.15, 06.15 Драма 
«Черные бабочки» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Худ.

фильм «Магия черная и 
белая». 12+

02.15, 08.15, 14.15 Мультсе-
риал «Шарман, шарман!» 
6+, «Три Ивана» 12+, 
«Легенды перуанских 
индейцев». 12+

03.00, 09.00, 15.00 Муль-
тсериал «Приключения 
жучков» 12+, «Три толстя-
ка» 12+, «Самый дорогой 
рисунок» 6+

04.00, 10.00, 16.00 Худ.
фильм «Рассказы о 
Кешке и его друзьях». 3 
серия 6+, «Теремок». 0+

05.30, 11.30, 17.30 Мультсе-
риал «Супергерои» 12+

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

НАШЕ КИНО
06.00 Худ.фильм «Чапаев». 

?  12+
08.00 Худ.фильм «Абори-

ген». ?  12+
10.20 Худ.фильм «Найти и 

обезвредить». ?  6+
12.00 Худ.фильм «Ночной 

мотоциклист». ?  6+
13.30 Худ.фильм «Посред-

ник». 1 серия  12+
15.00 Худ.фильм «Клуб 

женщин». 1 серия  6+
16.30 Худ.фильм «Клуб 

женщин». 2 серия  6+
18.00 Худ.фильм «Ранние 

журавли». ?  6+
20.00 Худ.фильм «Приказа-

но взять живым». ?  6+
22.00 Худ.фильм «Случай-

ный вальс». ?  Д-17
00.00 Худ.фильм «Гамлет». 1 

серия  12+
01.30 Худ.фильм «Посред-

ник». 2 серия  12+
03.00 Худ.фильм «Праздни-

ки детства». ?  6+
04.30 Худ.фильм «Гелли и 

Нок». ?  6+

КИНОКЛУБ
05.00 Худ.фильм «Убить 

пересмешника» 6+
07.10 Худ.фильм «Без на-

звания» 16+
09.00, 01.00 Худ.фильм «Под 

прицелом» 16+
11.00, 03.00 Худ.фильм 

«Дрянная девчонка» 18+
13.00 Худ.фильм «Бьюти-

фул» 18+
15.30 Худ.фильм «Под пере-

крёстным огнём» 18+
17.00 Худ.фильм «Прирож-

дённый гонщик» 16+
19.00 Худ.фильм «Оскар» 

12+
21.00 Худ.фильм «Коллек-

ционер» 18+
23.00 Худ.фильм «Стрелки» 

18+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «...До 16 и старше» 12+
04.55 «Веселые нотки» 12+
05.15 Док.фильм «Автопор-

трет» 12+
05.30, 11.30 Худ.фильм 

«Мужество» 12+
06.40 Концерт мастеров ис-

кусств Азербайджанской 
ССР 12+

07.00, 13.00, 19.00 «ВРЕМЯ» 
12+

08.00, 14.00, 20.00 «Рождён-
ные в СССР» 12+

09.00, 15.00 Концерт «Рус-
ская песня» собирает 
друзей» 12+

10.10 Док.фильм «Кот и 
клоун» 12+

11.00 Фильм-концерт «Р. 
Паулс представляет - Л. 
Вайкуле» 12+

12.40 Фильм-концерт 
«Концерт советской 
песни» 12+

16.00 Док.фильм «Екатери-
на Максимова» 12+

17.30 «Соль земли» 12+
18.40 «Поет солистка ВИА 

«Поющие гитары» Ирина 
Понаровская» 12+

21.00 «Смех сквозь годы, 
или Падал прошлогод-
ний снег» 12+

22.00 «Счастливый случай» 
12+

23.00 «Рожденные в СССР» 
12+

00.00 Фильм-концерт 
«Мелодии и ритмы зару-
бежной эстрады» 12+

01.00 «Как слово наше от-
зовется» 12+

02.30 Концерт мастеров 
искусств и художе-
ственных коллективов 
УкрССР 12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала - 5». 18 серия 
«Чемодан». 16+

20.00 Сериал «Агент 
особого назначения - 3». 
ф.6. «Старик и мэрия». 
1 ч. 16+

21.00 Сериал «Второй убой-
ный». ф.4. «Чужой среди 
чужих». 2 серия 16+

22.00 Сериал «Эра Стрель-
ца-3». 9 серия 16+

23.00 Сериал «Криминаль-
ное видео». ф.3. «Список 
Мухина». 1 серия 16+

00.00 Сериал «Богатство». 9 
серия 16+

TV 1000
02.00 Комедия «Моя первая 

свадьба» 12+
04.00 Приключения «Окса-

на в стране чудес» 12+
06.00 Боевик «Шпион по 

соседству» 12+
07.50 Криминальное кино 

«Мечта Кассандры» 16+
09.50 Драма «Черная 

cмерть» 16+
11.45 Триллер «Подозри-

тельные лица» 12+
13.40 Боевик «Миссия. Не-

выполнима 3» 16+
15.50 Комедия «Улыбка 

Моны Лизы» 12+
18.00 Приключения 

«Лемони Сникет. 33 не-
счастья» 12+

20.00 Криминальное кино 
«Пылающая равнина» 
16+

22.00 Драма «Я так давно 
тебя люблю» 16+

00.05 Криминальное 
кино «Последнее дело 
Ламарки» 16+

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

зилла» (1)
08.15 «Улётное видео по-

русски»
08.35, 20.10 «Облом UA»
09.00, 21.00 Новости 2+2
09.40 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
10.20 «Убойное видео»
10.55 «ДжеДАИ»
12.00, 18.15, 03.30 «Дорож-

ные войны»
13.00 Сериал «Кодекс 

чести-5» (1)
14.00 Сериал «Солдаты» (1)
16.00 Сериал «Команда 

Че» (1)
19.00 Сериал «Кодекс 

чести» (1)
21.25 Худ.фильм «Рембо-2» 

(2)
23.25 Худ.фильм «Однажды 

в Америке» (2)
03.55 Сериал «Преступле-

ние со многими неиз-
вестными» (1)

TV1000 ACTION
03.00 Комедия «Сражения 

солдата Келли» 12+
04.50 Боевик «Атака пау-

ков» 12+
06.50 Приключения «Бра-

тья Гримм» 12+
09.00 Триллер «Выход на 

посадку» 16+
11.00 Фильм ужасов «100 

футов» 16+
13.00 Боевик «После за-

ката» 12+
15.00 Драма «Разумное 

сомнение» 16+
17.00 Худ.фильм «От вчера 

до завтра» 16+
19.00 Боевик «Всем нужна 

Кэт» 16+
21.00 Драма «Смерть Яна» 

16+
23.00 Мягкая эротика 

«Грудастые спасательни-
цы» 18+

00.40 Мягкая эротика 
«Пальчики оближешь!» 
18+

ДОМ КИНО
02.00 Худ.фильм «Убойная 

сила» 16+
05.30, 07.25, 15.55 «Окно 

в кино»
05.40, 16.05 Сериал «Фор-

мула» 16+
06.30, 17.00, 01.00 Сериал 

«Наследство» 16+
07.35 Худ.фильм «Дело 

было на Кубани» 16+
09.30 Худ.фильм «Цирк»
11.05 Худ.фильм «Три дня 

вне закона» 16+, Худ.
фильм «Монро» 12+

14.30 Худ.фильм «Иван 
Васильевич меняет про-
фессию»

18.00 Худ.фильм «Кадеты» 
12+

20.00 Худ.фильм «Барханов 
и его телохранитель» 
16+

22.05 Худ.фильм «Неизвест-
ные страницы из жизни 
разведчика» 16+

23.40 Худ.фильм «Берега»

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицейская 

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

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

почти плоские ноги»
11.40, 17.00 Сериал «Отчаян-

ные родители»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол»
16.30 Мультсериал «Сокро-

вища острова черепах»
19.00 Сериал «Элен и 

ребята»
20.00 Мультсериал «Чело-

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

мотка»

MAXXI-TV
06.40, 19.30 Йога
07.25, 09.00, 01.10 

MaxxiМузыка
07.35 «Сбросим лишнее»
07.55, 11.50, 16.45, 19.05 

Союзмультфильм
08.30, 19.15, 21.25 «Все про 

все»
08.40, 12.40 «Восточные 

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

ствий»
10.30, 20.05 «Взрослые 

дети»
11.05 Что такое хорошо и 

что такое плохо?
12.25, 22.55 «Ukrainian 

Fashion Week»
13.15, 17.00 Ювелирочка
20.50 «Женские откро-

вения»
21.30 «Кухня на шпильках»

УТ-1

Середа, 30 січня
Cхід 7.36 Захід 16.47
Тривалість дня 9.11

Схід 20.54 
Захід 8.27

ДіваАнтоній

ТРК "КРИВОРІЖЖЯ"
09:00 – 09:20 Кривбасс-Центр
09:20 – 09:35 Новости 

регионов
09:35 – 09:45 Государствен-

ный портал
09:45 – 10:00 Аспекты жизни
19:00 – 19:20 Кривбасс-Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 – 19:50 Современник
19:50 – 20:00 Юные эксперты



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

16 ЧЕРВОНИЙ ГІРНИК•№6(21331)•ЧЕТВЕР, 24 СІЧНЯ 2013 РОКУ

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

Телебачення

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

01.10 Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 15.45, 

23.15 Погода
06.20 Православный 

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

на дом
07.20 Киножурнал «Хочу 

все знать»
07.30 Эра бизнеса
07.35 Стройплощадка
07.40 Гость студии
07.45 Глас народа
08.20 Док.фильм 

«А.Барыкин. Неокончен-
ный концерт»

09.00, 21.00, 04.00 Итоги дня
09.20, 20.55 Официальная 

хроника
09.25 Караоке для взрослых
10.15, 04.20 Сериал 

«Маруся»
11.45 В гостях у Д.Гордона
12.35, 01.40 О главном
12.50 Здоровье
13.40 Худ.фильм «Стрелы 

Робин Гуда»
15.00, 18.20, 01.20, 02.10 

Новости (с сурдопере-
водом)

15.20 Euronews
15.35 Наука
15.40, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.55 Худ.фильм «Ралли»
17.30 Сериал «Соло для пи-

столета с оркестром» 4с
18.45, 21.20 Деловой мир
19.10 Кривое зеркало
21.30 Опыт
22.55 Тройка, Кено, 

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

на Стерлингском мосту
00.35 Между строк
02.35 Док.фильм «Эфиопия, 

по следам первых 
христиан»

03.30 Шутка с В.Сердючкой

КАНАЛ «1+1»
06.05 «Служба поиска 

детей»
06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.30, 03.50 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

07.25 Мультфильм «Эски-
моска» (1)

10.00 «Шесть кадров»
10.30, 17.10 Сериал 

«Величественные века. 
Роксолана» (1)

12.35, 13.45, 20.15, 21.20 
Сериал «Любопытная 
Варвара»

14.50 «Семейные мело-
драмы»

15.45, 05.20 «Семейные 
мелодрамы - 2»

16.45, 02.35 «ТСН. Из-
бранное»

22.25, 03.00 «Моя хата с 
краю»

23.40, 04.35 Сериал «Теория 
обмана - 3» (2)

00.35 Худ.фильм «28 дней 
спустя» (2)

ИНТЕР
04.30 Сериал «Бригада»
07.00, 12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

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

вости»
09.10, 20.35 Сериал «Марьи-

на роща»
10.55 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леонидом 
Каневским 2»

12.50, 18.10 Сериал «Хозяй-
ка тайги»

14.30 «Судебные дела»
15.20 «Семейный суд»
16.15 Сериал «Высший 

пилотаж» (1)
20.00, 02.40 «Подробности»
20.30 «Спорт в Подроб-

ностях»
22.20 Сериал «Бригада» (2)
01.15, 03.10 Худ.фильм 

«Смертельный контакт: 
Птичий грипп в Амери-
ке» (2)

ICTV
05.25, 07.05, 00.40, 02.05 

Погода
05.30 Факты
06.00, 04.25 Свитанок
07.00, 07.45 Деловые факты
07.10 Сериал «Леся+Рома»
07.50 Максимум в Украине
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.15, 23.50 Чрезвы-

чайные новости
10.05, 16.50 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей»
11.45, 13.00 Сериал «Группа 

«Zeta»
12.45 Факты. День
13.50, 22.00 Сериал «Про-

курорская проверка»
14.50, 20.00 Сериал «ГАИш-

ники»
18.45 Факты. Вечер
23.00 Сериал «Такси»
00.45 Худ.фильм «Чрезмер-

ное насилие» (2)
02.10 Худ.фильм «Глубокое 

синее море» (2)
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 Мультфильм
08.00 «Пiдземка»
08.10 «Медицинский 

журнал»
09.00 «Зооквартал»
09.30, 19.15, 21.05 «Погода»
09.40 «На углу улиц»
10.10 «Контакт»
10.40 Док.фильм «Iван 

Драч»
11.40 «Вкусы культур»
12.05, 20.05 «Епiзоди колиш-

нього»
12.10, 20.20 «На землi на 

рiднiй...»
12.15, 19.55 «Рассуждалки»
12.25 «Шаг навстречу»
12.30 «Косметичка»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
13.30 Молодёжная про-

грамма «Cтудия»
14.00 «Резонанс»
14.15 «Сад. Огород. 

Цветник»
14.30 «Беседы о вечном»
15.15 Худ.фильм «Враги» 1 

серия 1 категория
17.00 «Интеркласс»
17.15 «Близкие Путеше-

ствия»
17.30 Док.сериал
18.10, 23.05 Погода
18.30, 02.00 Док.сериал 

«Этот загадочный мир»
19.25 «Перчинка»
20.15 «Афиша»
21.15 «Чистий четвер»
21.30 «ARTiCOOL»
22.00 «Книжная полка»
23.10 Док.фильм «Якуто-

вичи»
00.00 «Антропологiя»
01.00 «Я i мiй дiм»
02.30 «Сделано руками»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

НОВЫЙ КАНАЛ
05.20 Сериал «Как сказал 

Джим»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 00.45 

Репортер
07.35, 08.35, 19.20, 01.05 

Погода
09.00, 16.45 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире пре-
ступных страстей 3»

10.05, 19.35 Сериал «Папины 
дочки»

13.15, 14.15 Kids Time
13.20 Мультсериал «Злюки 

бобры»
14.35, 15.40 Teen Time
14.40 Сериал «АйКарли»
15.45 Сериал «Третья плане-

та от солнца»
17.55, 20.35 Сериал «Во-

ронины»
19.15, 01.00 Спортрепортер
21.40 Сериал «Счастливы 

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

вампира» (2)
01.10 Служба розыска 

детей
01.15 Сериал «Сплетница»
02.45, 03.40 Зона ночi
02.50 Десята муза в Українi
03.45 Зiрка Вавiлова
04.30 Зона ночi Культура
04.35 Бистроплинний сон

СТБ
06.00 «Чужие ошибки. Изо-

бретатель»

06.45, 16.10 «Все буде 
добре!»

08.35, 18.20 «Невероятная 
правда о звездах»

10.05 «Звездная жизнь. 
Актеры одной роли-2»

11.05 Худ.фильм «Чудес не 
бывает»(1)

13.05 «МастерШеф»
18.00, 22.00 «Вiкна- Новини»
20.00 «Следствие ведут 

экстрасенсы»
21.00 Сериал «Самара»(1)
22.25 «Звездная жизнь. 

Окольцевать звезду»
23.15 «Звездная жизнь. 

Первая любовь звезд -2»
00.20 Сериал «Доктор 

Хаус»(2)
01.10 Худ.фильм «Другая 

жизнь»(1)
03.00 Ночной эфир

ТОНИС
06.00 Жизнь в новом мире
06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00 «Социальный 
пульс»

06.55, 18.50, 21.25 Экономи-
ческий пульс

07.00, 04.50 Утреннее 
espresso

08.55, 12.10, 15.15, 16.45, 
17.40, 18.55, 21.30 Погода

09.00, 20.00 И ты, Брут. 
Всемирная история пре-
дательств

10.00, 16.50 Алло, доктор!
11.15 Элина Быстрицкая. 

Сердце красавицы
12.15 Реальные истории. 

Настоящее чудо
14.00, 22.40 Невероятные 

путешествия
15.30 Дневник для роди-

телей
16.00 Духовная жизнь с 

животными
17.45 Социальный статус: 

ваши права и льготы
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Виктор Сухору-
ков, 1 часть

21.35 Елена Майорова. 
Живая рана

23.40, 04.00 Неизвестное об 
известных

00.50 Амурные мелодии (3)
01.15 Худ.фильм «Опасный 

грех любви» (3)
02.40 Худ.фильм «Компро-

метирующие ситуации. 
Приватный танец» (3)

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

тил вашу маму» (1)
07.30, 08.25 Мультсериал 

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

курсанты» (1)
10.00 Сериал «Все женщины 

- ведьмы» (1)
11.00 Сериал «Говорящая с 

призраками» (1)
12.00, 22.25 Сериал «Метод 

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

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

дежь!
15.40, 00.55 Вайфайтеры
16.15 Сериал «Сплит» (1)
17.15 Досвидос
17.40 Половинки
18.20, 21.35 Одна за всех
19.50 Сериал «Восьмидеся-

тые» (2)
23.25 Анекдоты
00.00 Сериал «Реальная 

кровь» (3)

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.25 Серебряный 

апельсин
06.10 Сериал «Ефросинья. 

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

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 12.45, 22.30 Сериал 

«След» (1)
10.00, 20.00 Сериал «Дикий 

- 3» (1)
11.50, 04.35 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.35 Чистосердечное 

признание
16.00 Право на защиту
17.10 Сериал «Неравный 

брак» (1)
19.20, 04.00 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
20.50 Сериал «Право на 

правду» (1)
21.45 Сериал «След. Маски» 

(2)
23.20 Сериал «Супруги» (1)
00.15 Сериал «Тюдоры. 

Третий сезон» (3)
02.10 Худ.фильм «Миллио-

нер поневоле» (2)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»

06.45, 07.25, 08.25, 18.50, 
23.40, 00.30, 03.20 «Вре-
мя спорта»

06.50, 08.35, 23.45, 00.40, 
02.35, 03.25, 04.15, 04.35 
«Обзор прессы»

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

07.10, 08.15, 22.40, 23.20, 
00.15, 02.30, 03.15 «Биз-
нес-время»

07.15 «Автопилот-ново-
сти»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.45 «Трансмиссия-
новости»

08.20, 08.40, 08.55, 09.50, 
12.50, 13.50, 14.50, 16.50, 
17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 
00.35, 03.55 «Погода»

09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 
элемент»

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

16.10 «В кабинетах»
17.25 «Акцент»
18.15 «Лесной патруль»
21.40, 03.00, 04.00 «Время-

Тайм»
22.15, 02.40 «Энергонадзор»
23.30, 00.25 «CRIME NEWS»
04.20 «Жизнь интересна»
04.40 «Машина времени»

НТН
06.10 Худ.фильм «Гонки по 

вертикали» 3 с.(1)
07.15 Худ.фильм «Секрет-

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

дела»
09.55 Сериал «Срочно в 

номер - 3»
12.00 Сериал «Детективы»
12.50 Сериал «Цепь»
14.40, 19.20 Сериал «Ли-

тейный»
16.45, 19.00, 23.45, 01.50, 

04.10 «Свiдок»
17.00 Худ.фильм «Солнеч-

ный удар»
21.05 «Крутые 90-е»
21.55 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Лас-
Вегас» (2)

00.15 Худ.фильм «Мегааку-
ла против крокозавра» 
(3)

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

04.40 «Речовий доказ»
05.00 «Уроки тетушки Совы»
05.25 «Правда жизни»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 «Мультфильмы»
10.30 «Женская лига»
11.15, 23.50 Худ.фильм 

«Человек-оркестр»
13.50 Сериал «Менталист»
14.40, 19.00 «Шопинг 

монстры»
15.25, 18.00 «Званый ужин»
16.15 «Орёл и Решка»
17.10 «Дом на зависть всем»
19.50 «Рассмеши комика»
21.40 «Дневник беремен-

ной»
01.15 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ 
05.20 Сериал «Как сказал 

Джим»
06.00, 06.45 Очевидец. 

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

19.00, 21.30, 00.45, 02.45, 
04.35 канала

09.00, 16.45 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире пре-
ступных страстей 3»

10.05, 19.35 Сериал «Папины 
дочки»

13.15 Kids’ Time
13.20 Мультсериал «Злюки 

бобры»
14.15 «36,6»
14.40 Сериал «АйКарли»
15.40 Teen Time
15.45 Сериал «Третья плане-

та от солнца»
17.55, 20.35 Сериал «Во-

ронины»
21.00 «Вечерний разговор»
22.00 «Васильевский 

остров»
22.40 Сериал «Школа»
23.50 Сериал «Дневники 

вампира»
01.10 Служба розыска 

детей
01.15 Сериал «Сплетница»
03.15 Десята муза в Українi
03.40 Зона ночi
03.45 Зiрка Вавiлова
04.30 Зона ночi Культура

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Утро России»
08.05, 23.35 Сериал «Сонька. 

Продолжение легенды»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Вести
09.30 Ток-шоу «1000 

мелочей»
10.15 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00, 03.10 Сериал «Ефро-

синья. Таежная любовь»
12.30, 15.30, 17.40 Местное 

время. Вести-Москва
12.50 Вести. Дежурная 

часть
13.00 Ток-шоу. «Дело Х. 

Следствие продолжа-
ется»

13.55 Сериал «Институт 
благородных девиц»

14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Гадание при 

свечах»
18.30, 02.30 «Прямой эфир»
19.20 Сериал «Одесса-

мама»
21.05 Сериал «Объект 11»
22.00 «Поединок»
00.30 Худ.фильм «Вход в 

лабиринт». 4с
02.15 Вести.ru

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

Мухтара-2»
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 

Сегодня
08.25 Дачный ответ
09.25 «Медицинские 

тайны»
10.00 Сериал «Таксистка-4»
11.35 «До суда»
12.35 Суд присяжных
13.35, 16.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт»

15.35 Сериал «Супруги»
17.30, 01.30 «Прокурорская 

проверка»
18.35, 02.40 «Говорим и 

показываем»
19.25 Сериал «Легавый»
21.15 «Сегодня. Итоги»
21.40 Сериал «Дознаватель»
23.35 Сериал «Город со-

блазнов»
03.35 «Криминальная 

Россия. Современные 
хроники»

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

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

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

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

вьица!»
14.00 Другие новости
14.25, 18.40 «Понять. Про-

стить»
15.30 «Хочу знать»
16.00 «Ты не один»
16.25 «Дешево и сердито»
17.05, 01.50 Сериал «Не-

равный брак»
19.05, 03.05 «Давай по-

женимся!»
20.00, 00.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Ночные 

ласточки»
23.15 «Вечерний Ургант»
23.50 Ночные новости
00.05 «На ночь глядя»

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

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

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

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

брак»
14.00 Вечерние новости
15.10 «Давай поженимся!»
16.05 «Пусть говорят»
17.00 «Время»
17.30 Сериал «Ночные 

ласточки»
19.10 «Вечерний Ургант»
19.45 Ночные новости
20.00 На ночь глядя
20.45 Худ.фильм «Сдохни, 

Джон Такер!»
22.15, 23.05 Худ.фильм 

«Привет семье!»
00.05 Сериал «24 часа»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Я всё решу 

сама». Фильм 2 «Голос 
сердца» 6 серия

10.00 Сериал «Мент в 
законе-5». Фильм 5 
«Продавцы бессмертия» 
1 серия

11.00 «Страна и люди»
12.00 «В круге света»
13.00 Худ.фильм «По ули-

цам комод водили»
15.00, 17.00, 22.00 «Сейчас 

в мире»
15.08, 17.08, 01.00 «Особое 

мнение»
16.00, 02.00 Сериал «Фаво-

рит». 1 серия
18.00 «48, 04.00 минут»
19.00 «Своими глазами»
20.00, 05.00 Сериал «Бан-

дитский Петербург-8. 
Терминал». 1 серия

21.00, 03.00 Сериал «Мент 
в законе-5». Фильм 5 
«Продавцы бессмертия» 
2 серия

23.00 Худ.фильм «Щенок»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
08.00, 20.30, 23.30 Сегодня
08.30, 16.30 Вокруг света
09.35 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.30 Цивилизация. Спасе-

ние Константинополя
11.30 Ювелир ТВ
14.30 Политклуб Виталия 

Портникова
17.30 Семь чудес Украины
17.45 Цивилизация. Гене-

рал Дуглас. Прерванный 
полет

19.00, 23.00, 04.00 Знак вос-
клицания

21.00 Игра в слова и не 
только

00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.30 Худ.фильм «Соврала» 

(1)

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

минут страха» 16+
08.10 Петровка, 38, 13.10 

16+
08.25, 09.50, 20.00 Сериал 

«Контригра» 16+
09.30, 12.30, 15.30, 17.50 

События
12.50 Город новостей
13.30 Док.сериал «Хищни-

ки» 12+
14.35 Ток-шоу «Врачи» 12+
15.50 Сериал «Лабиринты 

лжи-2» 16+
16.50 «Право голоса» 16+
18.15 Док.фильм «Как при-

ручить голод» 12+
21.45 События. 25-й час
22.20 Худ.фильм «Капитан» 

6+
00.25 Худ.фильм «Голубые 

молнии» 6+
02.05 Док.фильм «Синдром 

зомби. Человек управля-
емый» 12+

03.10 «Доказательства 
вины. Экспериментато-
ры» 16+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.30 Худ.фильм «Волшеб-

ная лампа Аладдина»
09.50 Худ.фильм «Марья-

искусница»
11.00 Док.фильм про кино
12.00 Худ.фильм «Военно-

полевой роман»
13.30 Худ.фильм «Приклю-

чения Кроша»
15.00, 20.00 Сериал «Крас-

ная капелла»
17.00 Худ.фильм «СЭР»
18.30 Худ.фильм «Тревож-

ный вылет»
22.00 Худ.фильм «Часы 

отчаяния»
23.30 Худ.фильм «Золотая 

пыль»
01.00 Худ.фильм «Пере-

хват»
02.30 Худ.фильм «Шофер 

поневоле»
04.00 Худ.фильм «В один 

прекрасный день»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Драма 

«Пропала маленькая 
девочка» 12+

09.35, 17.35, 01.35 Мелодра-
ма «Джейн Остин» 12+

11.40, 19.40, 03.40 Триллер 
«Убийства в Оксфорде» 
16+

13.35, 21.35, 05.35 Боевик 
«Телеохранители и 
убийцы» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Худ.фильм 

«Полчаса на чудеса» 6+
02.05, 08.05, 14.05 Мультсе-

риал «Шайбу! Шайбу!!» 
0+, «Трое на острове» 6+, 
«Солдатская сказка». 6+

03.00, 09.00, 15.00 Муль-
тсериал «Приключения 
жучков» 12+, «Кошкин 
дом» 6+, «Жихарка» 0+

04.00, 10.00, 16.00 Худ.
фильм «Возьми меня 
с собой» 12+, «Веселая 
карусель» 6+

05.30, 11.30, 17.30 Мультсе-
риал «Супергерои» 12+

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

НАШЕ КИНО
06.00 Худ.фильм «Ранние 

журавли». ?  6+
08.00 Худ.фильм «Приказа-

но взять живым». ?  6+
10.00 Худ.фильм «Случай-

ный вальс». ?  Д-17
12.00 Худ.фильм «Гамлет». 1 

серия  12+
13.30 Худ.фильм «Посред-

ник». 2 серия  12+
15.00 Худ.фильм «Праздни-

ки детства». ?  6+
16.30 Худ.фильм «Гелли и 

Нок». ?  6+
18.00 Худ.фильм «Вторая 

весна». ?  6+
20.00 Худ.фильм «Петровка, 

38». ?  6+
22.00 Худ.фильм «Бродячий 

автобус». ?  6+
00.00 Худ.фильм «Гамлет». 2 

серия  12+
01.30 Худ.фильм «Посред-

ник». 3 серия  12+
03.00 Худ.фильм «Семен 

Дежнев». ?  6+
04.30 Худ.фильм «Признать 

виновным». ?  6+

КИНОКЛУБ
05.00 Худ.фильм «Бьюти-

фул» 18+
07.30 Худ.фильм «Под пере-

крёстным огнём» 18+
09.00, 01.00 Худ.фильм 

«Прирождённый гон-
щик» 16+

11.00, 03.00 Худ.фильм 
«Оскар» 12+

13.00 Худ.фильм «Коллек-
ционер» 18+

15.00 Худ.фильм «Стрелки» 
18+

17.00 Худ.фильм «Буря» 12+
19.00 Худ.фильм «Как поте-

рять друзей и заставить 
всех тебя ненавидеть» 
16+

21.00 Худ.фильм «Послед-
нее дело Ламарки» 16+

23.00 Худ.фильм «Тень со-
мнения» 16+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 Док.фильм «Кот и 

клоун» 12+
04.55 Фильм-концерт «Р. 

Паулс представляет - Л. 
Вайкуле» 12+

05.30, 23.30 Худ.фильм 
«Мужество» 12+

06.40 Фильм-концерт 
«Концерт советской 
песни» 12+

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 
«ВРЕМЯ» 12+

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 
«Рождённые в СССР» 12+

09.00, 03.00 Концерт «Рус-
ская песня» собирает 
друзей» 12+

10.00 Д/Ф «Екатерина Мак-
симова» 12+

11.30, 17.30 Худ.фильм «Соль 
земли» 12+

12.40 «Поет солистка ВИА 
«Поющие гитары» Ирина 
Понаровская» 12+

15.00, 21.00 «Смех сквозь 
годы, или Падал прошло-
годний снег» 12+

16.00 Док.фильм «Если тебе 
комсомолец имя» 12+

17.00 «Бомонд» 12+
18.35 Фильм-концерт «20 

минут с «Песнярами» 12+
22.00 «...До 16 и старше» 12+
22.55 «Веселые нотки» 12+
23.15 Док.фильм «Автопор-

трет» 12+
00.40 Концерт мастеров ис-

кусств Азербайджанской 
ССР 12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала - 5». 19 серия 
«Женская профессия». 
16+

20.00 Сериал «Агент 
особого назначения - 3». 
ф.6. «Старик и мэрия». 
2 ч. 16+

21.00 Сериал «Второй убой-
ный». ф.5. «Обвиняется 
жертва». 1 серия 16+

22.00 Сериал «Эра Стрель-
ца-3». 10 серия 16+

23.00 Сериал «Криминаль-
ное видео». ф.3. «Список 
Мухина». 2 серия 16+

TV 1000
02.00 Приключения «Окса-

на в стране чудес» 12+
03.40 Мультфильм «Поляр-

ный экспресс» 12+
06.00 Приключения 

«Лемони Сникет. 33 не-
счастья» 12+

08.00 Драма «Черная 
cмерть» 16+

09.50 Триллер «Подозри-
тельные лица» 12+

11.50 Драма «Заповедная 
дорога» 16+

13.40 Комедия «Улыбка 
Моны Лизы» 12+

15.50 Комедия «Мексика-
нец» 16+

18.00 Драма «Я так давно 
тебя люблю» 16+

20.10 Криминальное 
кино «Последнее дело 
Ламарки» 16+

22.10 Драма «Ложный 
огонь» 16+

00.00 Драма «Кроличья 
нора» 16+

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

зилла» (1)

08.15 «Улётное видео по-
русски»

08.35, 10.55 «Облом UA»
09.00, 21.00 Новости 2+2
09.40 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
10.20, 20.10 «Убойное 

видео»
12.00, 18.15, 03.00 «Дорож-

ные войны»
13.00 Сериал «Кодекс 

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

Че» (1)
19.00 Сериал «Кодекс 

чести-5» (2)
20.35 «Нереальные 

истории»
21.25 Худ.фильм «Рембо-3» 

(2)
23.35 Худ.фильм «Исповедь 

человека-невидимки» (2)
01.40 Худ.фильм «Геймер» 

(3)
03.55 Сериал «Преступле-

ние со многими неиз-
вестными» (1)

TV1000 ACTION
03.00 Боевик «После за-

ката» 12+
04.50 Приключения «Бра-

тья Гримм» 12+
07.00 Боевик «Дети шпио-

нов 4D» 12+
09.00 Драма «Разумное 

сомнение» 16+
11.00 Худ.фильм «От вчера 

до завтра» 16+
13.00 Драма «Барбаросса» 

16+
17.00 Мелодрама «Неуло-

вимый» 16+
19.00 Боевик «Вампирша» 

16+
20.50 Боевик «Блэйд 2» 18+
23.00 Мягкая эротика 

«Пальчики оближешь!» 
18+

00.40 Мягкая эротика «Уйти 
от всего этого» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Худ.фильм «Убойная 

сила» 16+
05.30, 07.25, 15.55 «Окно 

в кино»
05.40, 16.05 Сериал «Фор-

мула» 16+
06.30, 17.00, 01.00 Сериал 

«Наследство» 16+
07.35 Худ.фильм «Дело 

было на Кубани» 16+
09.30 Худ.фильм «Время 

отдыха с субботы до 
понедельника» 16+

11.05 Худ.фильм «Взрослые 
дети»

12.25 Худ.фильм «Похоро-
ните меня за плинтусом» 
18+

14.30 Худ.фильм «Опасно 
для жизни!»

18.00 Худ.фильм «Парши-
вые овцы» 16+

19.55 Худ.фильм «Видри-
масгор, или История 
моего космоса»

21.20 Худ.фильм «Из жизни 
отдыхающих» 12+

22.50 Худ.фильм «Примите 
вызов, синьоры!»

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицейская 

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

ребенка»
07.30 «Клуб юмора»
09.00, 18.00 Сериал «Конан»
09.50 Худ.фильм «В ожида-

нии любви»
11.40, 17.00 Сериал «Отчаян-

ные родители»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол»
16.30 Мультсериал «Сокро-

вища острова черепах»
19.00 Сериал «Элен и 

ребята»
20.00 Мультсериал «Чело-

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

видимый»

MAXXI-TV
06.40, 19.30 Йога
07.25, 09.00, 01.10 

MaxxiМузыка
07.35 «Сбросим лишнее»
07.55, 11.50, 16.45, 19.05 

Союзмультфильм
08.30, 19.15, 21.25 «Все про 

все»
08.40, 12.40 «Восточные 

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

ствий»
10.30, 20.05 «Взрослые 

дети»
11.05, 12.25, 22.55 «Ukrainian 

Fashion Week»
13.15, 17.00 Ювелирочка
20.50 Портретные очерки. 

Олег Меньшиков
21.30 «КиноМакси»

УТ-1

Четвер, 31 січня
Cхід 7.35 Захід 16.49
Тривалість дня 9.14

Схід 22.046
Захід 8.51

ТерезиАфанасій,Кирилл

ТРК "КРИВОРІЖЖЯ"
09:00 – 09:20 Кривбасс-Центр
09:20 – 09:35 Новости 

регионов
09:35 – 09:50 Современник
09:50 – 10:00 Юные экспер-

ты 
19:00 – 19:20 Кривбасс-Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 – 20:00 Диалог
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 15.40, 

00.45 Погода
06.20 Православный 

календарь
06.25, 06.35, 07.15, 07.35 

Страна on line
06.30 АгроЭра
06.50 Смех с доставкой 

на дом
07.20 Киножурнал «Хочу 

все знать»
07.30 Эра бизнеса
08.20 Док.фильм 

«Н.Белохвостикова. Без 
громких слов»

09.00, 21.00, 04.00 Итоги 
дня

09.20 Док.фильм «Контин-
гент. Вьетнам»

10.15, 04.20 Сериал 
«Маруся»

11.45 «Предвечерье» с Т. 
Щербатюк

12.15 Свет
12.40 Ток-шоу «Вера. На-

дежда. Любовь»
13.35 Социальное шоу 

«Адреналин»
15.00, 01.20 Новости (с 

сурдопереводом)
15.20 Euronews
15.35, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.50, 18.20 Кривое 

зеркало
18.05, 21.10 Деловой мир
20.40, 02.10 After Live (За 

кулисами Шустер-Live)
21.15, 22.50 Шустер-Live
22.45 Тройка, Кено, Секун-

да удачи
00.30 Итоги
00.50 От первого лица
01.40 О главном
02.30 Хит-парад «Нацио-

нальная двадцатка» (с 
сурдопереводом)

03.40 Книга.ua

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

19.30, 05.35 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

07.25 Мультфильм «Эски-
моска» (1)

10.00 «Шесть кадров»
10.35, 17.10 Сериал 

«Величественные века. 
Роксолана» (1)

12.40, 13.45 Сериал «Любо-
пытная Варвара»

14.50, 02.10 «Семейные 
мелодрамы»

15.45, 02.55 «Семейные 
мелодрамы - 2»

16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «Вечерний Киев»
22.00 Худ.фильм «РЭД» (2)
00.10 Худ.фильм «28 дней 

спустя» (2)
03.35 Худ.фильм «Миссис 

Даутфайер» (1)

ИНТЕР
04.30 Сериал «Бригада»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30 «Спорт в Подроб-

ностях»
09.10 Сериал «Марьина 

роща» закл
10.55 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леонидом 
Каневским 2»

12.50, 18.10 Сериал «Хозяй-
ка тайги»

14.30 «Судебные дела»
15.20 «Семейный суд»
16.15 Сериал «Высший 

пилотаж» закл.(1)
20.00 «Подробности»
20.30 Ток-шоу с Анной Без-

улик «Справедливость»
22.30 Сериал «Бригада» 

(2) закл
01.35 Худ.фильм «Охота за 

«Красным Октябрем»» 
(2)

03.40 Подробности
04.10 Док.фильм «Ален 

Делон. Мужчина на все 
времена»

ICTV
05.25 Служба розыска 

детей
05.30, 07.10, 00.35, 02.05 

Погода
05.35 Факты
06.05, 03.50 Свитанок
07.05, 07.45 Деловые факты
07.15 Сериал «Леся+Рома»
07.50 Стоп-10
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.15, 23.45 Чрезвы-

чайные новости
10.05, 16.50 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей»
11.55, 13.00 Сериал «Группа 

«Zeta»
12.45 Факты. День
13.50, 22.00 Сериал «Проку-

рорская проверка»
14.55, 20.00 Сериал «ГА-

Ишники»
18.45 Факты. Вечер
23.00 Сериал «Такси»
00.40 Худ.фильм «Чрезмер-

ное насилие-2» (2)
02.10 Худ.фильм «Чрезмер-

ное насилие» (2)
03.30 ПроЦiкаве

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

07.05, 09.30, 23.05 «Погода»
07.10, 08.25, 09.35, 15.10, 

17.55, 19.20 Телегазета
07.15 «Перчинка»
07.45, 18.15 Мультфильм
08.00 «Рассуждалки»
08.10, 11.25, 14.25, 21.50 «На 

землi на рiднiй...»
08.20, 10.25 «Епiзоди 

колишнього»
09.00 «Беседы о вечном»
09.40, 23.15 «Близкие Путе-

шествия»
10.00, 02.30 Молодёжная 

программа «Cтудия»
10.30 Док.фильм «Якуто-

вичи»
11.30 «Вкусы культур»
12.00 «Контакт»
12.30 «На углу улиц»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
13.30 «ARTiCOOL»
14.00 «Пiдземка»
14.10 «Интеркласс»
14.30 «Телеспортклуб»
15.15 Худ.фильм «Враги» 2 

серия 1 категория
16.55 «Медицинский теле-

журнал»
17.15 «Сделано руками»
18.10, 19.15 Погода
18.30, 02.00 Док.сериал 

«Этот загадочный мир»
19.25 «Афиша»
19.30 «Зооквартал»
20.00 «Книжная полка»
21.05 «Погода «
21.10, 23.10 «Гарна новина»
21.15 «Косметичка»
21.45 «Шаг навстречу»
22.00 «Уїк-енд експрес»
23.30 Оксана Пекун «Життя 

неповторний сюжет...»
01.10 «Сад. Огород. 

Цветник»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

НОВЫЙ КАНАЛ
05.15 Служба розыска 

детей
05.20 Сериал «Как сказал 

Джим»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 00.50 

Репортер
07.35, 08.35, 19.20, 01.10 

Погода
09.00, 16.45 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире пре-
ступных страстей 3»

10.05, 19.35 Сериал «Папи-
ны дочки»

13.15, 14.15 Kids Time
13.20 Мультсериал «Злюки 

бобры»
14.35, 15.40 Teen Time
14.40 Сериал «АйКарли»
15.45 Сериал «Третья 

планета от солнца»
17.55, 20.40 Сериал «Во-

ронины»
19.15, 01.05 Спортрепортер
21.40 Сериал «Счастливы 

вместе»
22.45 Сериал «Школа» (2)
23.50 Сериал «Дневники 

вампира» (2)
01.15 Сериал «Сплетница»
02.40, 03.40 Зона ночi
02.45 Благословляю i 

молюся

СТБ
05.35 «Чужие ошибки. 

Геройская трагедия»
06.15 Худ.фильм «Розы-

грыш»(1)
07.55 Худ.фильм «Чудес не 

бывает»(1)
09.55, 18.00 Худ.фильм 

«Дыши со мной»(1)
17.50, 22.00 «Вiкна- Но-

вини»
19.55, 22.25 «Моя правда. 

ВИА ГРА»
23.20 «Звездная жизнь. 

Откровенно о первом 
сексе»

00.25 Худ.фильм «Женская 
интуиция» (1)

02.40 Ночной эфир

ТОНИС
06.00, 16.00 Духовная 

жизнь с животными
06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00 «Социальный 
пульс»

06.55, 18.50, 21.25 Экономи-
ческий пульс

07.00, 04.50 Утреннее 
espresso

08.55, 15.15, 16.45, 17.40, 
18.55, 21.30 Погода

09.00, 20.00 И ты, Брут. 
Всемирная история пре-
дательств

10.00, 16.50 Алло, доктор!
11.15 Елена Майорова. 

Живая рана
12.15 Социальный статус: 

ваши права и льготы
14.00, 22.40 Невероятные 

путешествия
15.30 Будь в курсе!
17.45 Реальные истории
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Виктор Сухору-
ков, 2 часть

21.35 Гоша Куценко. Парень 
из нашего города

23.40, 04.00 Неизвестное 
об известных

00.50 Амурные мелодии (3)
01.05 Худ.фильм «Правила 

секса» (3)
02.50 Худ.фильм «Непри-

крытая ложь» (3)

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

тил вашу маму» (1)
07.30, 08.25 Мультсериал 

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

ские курсанты» (1)
10.00 Сериал «Все женщи-

ны - ведьмы» (1)
11.00 Сериал «Говорящая с 

призраками» (1)
12.00, 22.30 Сериал «Метод 

Лавровой» (1)
12.55 Богиня шопинга
13.35 Сериал «Моя пре-

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

дежь!
15.40 Вайфайтеры
16.15 Сериал «Сплит» (1)
17.15 Досвидос
17.40 Половинки
18.20 Одна за всех
19.25 Шуры-Муры
21.35 Что если бы?
22.00 Виталька
23.30 Анекдоты
00.05 Сериал «Реальная 

кровь» (3)
00.55 Дурнев+1

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.15 Серебряный 

апельсин
06.10 Сериал «Ефросинья. 

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

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

(1)
10.00, 20.00 Сериал «Дикий 

- 3» (1)
11.50, 04.25 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.35, 03.00 Чистосердеч-

ное признание
16.00 Право на защиту
17.10 Сериал «Неравный 

брак» (1)
19.20, 03.50 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
20.50 Сериал «Право на 

правду» (1)
21.45 Сериал «Ментовские 

войны - 6» (2)
01.10 Худ.фильм «40-лет-

ний девственник» (3)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киев-

ское время»
06.45, 07.25, 08.25, 18.50, 

23.40, 00.30, 03.20 «Вре-
мя спорта»

06.50, 08.40 «Обзор 
прессы»

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

07.10, 08.15, 22.40, 23.20, 
00.15, 03.15 «Бизнес-
время»

07.15 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

08.30 «Интеллект»
08.45, 09.50, 12.50, 13.50, 

14.50, 16.10, 17.20, 17.50, 
22.50, 23.50, 03.35 «По-
года»

09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 
элемент»

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

16.15, 04.40 «Лесной 
патруль»

17.25 «Не первый взгляд»
18.15, 02.30 «Окно в 

Европу»
21.40, 03.00, 04.00 «Время-

Тайм»
22.15 «Особенный взгляд»
23.30, 00.20 «CRIME NEWS»
23.45, 00.35, 04.15 «Хроника 

недели»
04.20 «Новости Киевщины»

НТН
05.50 Худ.фильм «Контру-

дар» (1)
06.10 «Правда жизни»
07.10 Худ.фильм «Секрет-

ный фарватер» 4 с.(1)
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 Сериал «Срочно в 

номер - 3»
12.00 Сериал «Детективы»
12.50 Сериал «Цепь»
14.40 Сериал «Литейный»
16.30 Сериал «Днепров-

ский рубеж» (1)
19.00, 01.55 «Свiдок»
19.30 Сериал «Вчера за-

кончилась война»
22.45 Худ.фильм «Солнеч-

ный удар»
00.25 Худ.фильм «Дрово-

сек» (3)
02.30 «Речовий доказ»
04.05 «Агенты влияния»
05.25 «Уроки тетушки 

Совы»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 «Мультфильмы»
10.15, 22.00 «Женская лига»
11.10, 23.50 Худ.фильм 

«Жандарм из Сен-Тропе» 
(1)

13.00, 23.00 Сериал «Кли-
ника»

13.50 Сериал «Менталист»
14.40 «Шопинг монстры»
15.25, 18.00 «Званый ужин»
16.15 «Орёл и Решка»
17.10 «Дом на зависть 

всем»
19.00 «КВН-2012»
21.10 «Рассмеши комика»
01.30 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
05.15 Служба розыска 

детей
05.20 Сериал «Как сказал 

Джим»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40 Подъем
07.10 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 00.50, 02.40, 
04.25 канала

07.40 «Мой малыш»
08.10 «Бюро адвокатских 

расследований»
09.00, 16.45 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире пре-
ступных страстей 3»

10.05, 19.35 Сериал «Папи-
ны дочки»

13.15, 14.15 Kids’ Time
13.20 Мультсериал «Злюки 

бобры»
14.35, 15.40 Teen Time
14.40 Сериал «АйКарли»
15.45 Сериал «Третья 

планета от солнца»
17.55, 20.40 Сериал «Во-

ронины»
22.00 «Дело вкуса»
22.45 Сериал «Школа»
23.50 Сериал «Дневники 

вампира»
01.15 Сериал «Сплетница»
03.15 Портрет, написаний 

глибиною
03.40 Зона ночi
03.45 Чемпiон чемпiонiв
04.00 Дiалоги В 

Сiльвестров

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Утро России»
08.05 Сериал «Сонька. Про-

должение легенды»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Вести
09.30 «Вся Россия»
09.45 Ток-шоу «1000 

мелочей»
10.20 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00, 03.10 Сериал «Ефро-

синья. Таежная любовь»
12.30, 15.30, 17.40 Местное 

время. Вести-Москва
12.50 Вести. Дежурная 

часть
13.00 Ток-шоу. «Дело Х. 

Следствие продолжа-
ется»

13.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»
14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Ласточкино 

гнездо»
18.30 «Прямой эфир»
19.20 Сериал «Одесса-

мама»
22.40 «Приказываю жить. 

Дубынин»
23.35 Худ.фильм «Клинч»
01.20 Худ.фильм «Вход в 

лабиринт». 5с
02.40 Вести.ru. Пятница

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

ние Мухтара-2»
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 

Сегодня
08.25 «Очная ставка»
09.25 Спасатели
10.00 Сериал «Таксистка-4»
11.35 «До суда»
12.35 Суд присяжных
13.35, 16.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт»

15.35 Сериал «Супруги»
17.35 «Прокурорская 

проверка»
18.45 «Говорим и показы-

ваем»
19.40 Сериал «Легавый»
23.20 Худ.фильм «Моя по-

следняя первая любовь»
01.05 «Сталинград. 

Противостояние»
02.00 Сериал «Бальзаков-

ский возраст, или Все 
мужики - сво...-2»

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

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

купка»
10.00 «Жить здорово!»
11.00, 04.15 «Модный при-

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

вьица!»
14.00 Другие новости
14.25, 18.40 «Понять. Про-

стить»
15.30 «Хочу знать»
16.00 «Ералаш»
17.05 «Жди меня»
19.05 «Человек и закон»
20.05 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Худ.фильм «Кав-

казская пленница, или 
Новые приключения 
Шурика»

23.00 «Вечерний Ургант»
23.50 Худ.фильм «Братья»
01.30 Худ.фильм «Ты - мне, 

я - тебе»
02.50 Худ.фильм «Мой 

любимый клоун»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
01.00, 05.05 «Доброе утро»
05.00, 08.00, 11.00 Новости
06.05 «Жить здорово!»
07.05 Модный приговор
08.15 Контрольная за-

купка
08.40 «Время обедать!»
09.10 «Доброго здоро-

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

стить
11.15 «Хочу знать»
12.00 Ералаш
13.10 «Жди меня»
14.00 Вечерние новости
15.10 «Человек и закон»
16.05 «Поле чудес»
17.00 «Время»
17.30 Худ.фильм «Кав-

казская пленница, или 
Новые приключения 
Шурика»

18.55 «Вечерний Ургант»
19.40 «После школы»
20.35 Худ.фильм «Братья»
22.20 Худ.фильм «Любов-

ное гнездышко»
23.45 Сериал «Ночные 

ласточки»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Фаворит». 

1 серия
10.00 Сериал «Мент в 

законе-5». Фильм 5 
«Продавцы бессмертия» 
2 серия

11.00 «Своими глазами»
12.00 «48 минут»
13.00 Худ.фильм «Щенок»
15.00, 17.00, 22.00 «Сейчас 

в мире»
15.08, 17.08, 01.00 «Особое 

мнение»
16.00, 02.00 Сериал «Фаво-

рит». 2 серия
18.00 «Кейс»
19.00, 04.00 «Всё так»
20.00, 05.00 Сериал «Бан-

дитский Петербург-8. 
Терминал». 2 серия

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

«Продавцы бессмертия» 
3 серия

23.00 «Германия за не-
делю»

23.30 «Арт-навигатор»
00.00 «Сканер»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
08.00, 20.30, 23.30 Сегодня
08.30, 16.30 Вокруг света
10.30 Цивилизация. Гене-

рал Дуглас. Прерванный 
полет

11.30 Ювелир ТВ
14.30 Игра в слова и не 

только
17.30 Семь чудес Украины
17.45 Цивилизация. Нор-

мандия - Неман
19.00, 23.00, 04.00 Знак 

восклицания
21.00 Дорогие депутаты
21.30 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
22.30 Особый формат. Дачи 

президента
00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.30 Худ.фильм «Страхи» 

(1)

ТВ ЦЕНТР
03.55 «Настроение»
06.30 Худ.фильм «Это на-

чиналось так...» 12+
08.20 Петровка, 38, 13.10 

16+
08.35, 09.50 Сериал «Кон-

тригра» 16+
09.30, 12.30, 15.30, 17.50, 

22.15 События
12.50 Город новостей
13.30 Док.сериал «Хищни-

ки» 12+
14.35 Ток-шоу «Врачи» 12+
15.50 «Смех с доставкой на 

дом» 16+
16.50 «Право голоса» 16+
18.15 Худ.фильм «Женская 

логика-4» 12+
20.20 Приют комедиантов. 

Звездные дети. 12+
22.35 Худ.фильм «Конвои-

ры» 12+
00.35 Док.фильм «Сталин-

град» 12+
01.25 Худ.фильм «Пять 

минут страха» 16+
03.05 «Без обмана. Чашка 

бодрости» 16+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.30 Худ.фильм «Марья-

искусница»
09.50 Худ.фильм «Руса-

лочка»
11.00 Док.фильм про кино
12.00 Худ.фильм «Через 

тернии к звездам»
15.00, 20.00 Сериал «Крас-

ная капелла»
17.00 Худ.фильм «Опасный 

возраст»
18.30 Худ.фильм «Аквалан-

ги на дне»
22.00 Худ.фильм «Золотая 

пыль»
23.30 Худ.фильм «Мятеж на 

«Баунти»
01.00 Худ.фильм «Тревож-

ный вылет»
02.30 Худ.фильм «СЭР»
04.00 Худ.фильм «Приклю-

чения Кроша»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Драма 

«Человек, который 
любит» 16+

09.45, 17.45, 01.45 Комедия 
«Найти Аманду» 16+

11.25, 19.25, 03.25 Боевик 
«Проклятие золотого 
цветка» 16+

13.25, 21.25, 05.25 Драма 
«Криминальный роман» 
16+

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Фильм-

сказка «Детство Бемби» 
12+

02.20, 08.20, 14.20 Мультсе-
риал «Матч-реванш» 0+, 
«Пингвины» 12+

03.00 Мультсериал «При-
ключения жучков». 13, 
09.00, 15.00 серия 12+, 
«Аленький цветочек». 
6+

04.00, 10.00, 16.00 Худ.
фильм «Бабушкин внук» 
12+, «Желтый слон» 0+

05.30, 11.30, 17.30 Мультсе-
риал «Супергерои» 12+

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

НАШЕ КИНО
06.00 Худ.фильм «Вторая 

весна». ?  6+
08.00 Худ.фильм «Петров-

ка, 38». ?  6+
10.00 Худ.фильм «Бродя-

чий автобус». ?  6+
12.00 Худ.фильм «Гамлет». 

2 серия  12+
13.30 Худ.фильм «Посред-

ник». 3 серия  12+
15.00 Худ.фильм «Семен 

Дежнев». ?  6+
16.30 Худ.фильм «Признать 

виновным». ?  6+
18.00 Худ.фильм «Гипербо-

лоид инженера Гарина». 
?  6+

20.00 Худ.фильм «Огарева, 
6». ?  6+

22.00 Худ.фильм «Шереме-
тьево - 2». ?  12+

00.00 Худ.фильм «Актри-
са». ?  6+

01.30 Худ.фильм «Сержант 
милиции». 1 серия  6+

03.00 Худ.фильм «Транзит». 
1 серия  6+

04.30 Худ.фильм «Транзит». 
2 серия  6+

КИНОКЛУБ
05.00 Худ.фильм «Коллек-

ционер» 18+
07.00 Худ.фильм «Стрелки» 

18+
09.00, 01.15 Худ.фильм 

«Буря» 12+
11.00, 03.05 Худ.фильм 

«Как потерять друзей 
и заставить всех тебя 
ненавидеть» 16+

13.00 Худ.фильм «Послед-
нее дело Ламарки» 16+

15.00 Худ.фильм «Тень 
сомнения» 16+

17.00 Худ.фильм «Чумовая 
пятница» 6+

19.00 Худ.фильм «Экстра-
сенс» 16+

21.00 Худ.фильм «Не-
выносимая лёгкость 
бытия» 16+

23.55 Худ.фильм «Девушка 
входит в бар» 16+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 Док.фильм «Екатери-

на Максимова» 12+
05.30, 11.30 Худ.фильм 

«Соль земли» 12+
06.40 «Поет солистка ВИА 

«Поющие гитары» Ирина 
Понаровская» 12+

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 
«ВРЕМЯ» 12+

08.00, 14.00, 02.00 «Рождён-
ные в СССР» 12+

09.00, 15.00 «Смех сквозь 
годы, или Падал про-
шлогодний снег» 12+

10.00 Док.фильм «Если 
тебе комсомолец имя» 
12+

11.00 «Бомонд» 12+
12.35 Фильм-концерт «20 

минут с «Песнярами» 
12+

16.00 «Камера смотрит в 
мир» 12+

17.00 Фильм-концерт 
«Константин Симонов. 
Стихи» 12+

17.30 «Соль земли» 12+
20.00 «Колба времени» 16+
21.00 Программа «ТЕМА» 

12+
22.00 Док.фильм «Кот и 

клоун» 12+
22.55 Фильм-концерт «Р. 

Паулс представляет - Л. 
Вайкуле» 12+

23.30 Худ.фильм «Муже-
ство» 12+

00.40 Фильм-концерт 
«Концерт советской 
песни» 12+

03.00 Концерт «Русская 
песня» собирает дру-
зей» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала - 5». 20 серия 
«Уловимый мститель». 
16+

20.00 Сериал «Агент 
особого назначения - 3». 
ф.7. «Случай на охоте». 
1 ч. 16+

21.00 Сериал «Второй 
убойный». ф.5. «Об-
виняется жертва». 2 
серия 16+

22.00 Сериал «Эра Стрель-
ца-3». 11 серия 16+

23.00 Сериал «Криминаль-
ное видео». ф.3. «Список 
Мухина». 3 серия 16+

00.00 Сериал «Богатство». 
11 серия 16+

TV 1000
02.00 Боевик «Миссия. Не-

выполнима» 16+
04.00 Комедия «Новая 

рождественская сказка» 
12+

06.00 Приключения «Фан-
том» 12+

08.00 Драма «Заповедная 
дорога» 16+

10.00 Комедия «Мексика-
нец» 16+

12.10 Драма «Студенческая 
команда» 12+

14.00 Криминальное 
кино «Последнее дело 
Ламарки» 16+

16.00 Криминальное кино 
«Тайное окно» 12+

18.00 Комедия «Мисс Ни-
кто» 16+

20.00 Драма «Ложный 
огонь» 16+

22.00 Драма «Кроличья 
нора» 16+

00.00 Криминальное кино 
«Идеальный незнако-

мец» 16+

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

зилла» (1)
08.15 «Улётное видео по-

русски»
08.35 «Облом UA»
09.00, 21.00 Новости 2+2
09.40, 21.40 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
10.20 «Убойное видео»
11.20 «Нереальные 

истории»
12.00, 18.15, 02.00 «Дорож-

ные войны»
13.00 Сериал «Кодекс 

чести-5» (1)
14.00 Сериал «Солдаты» (1)
16.00 Сериал «Команда 

Че» (1)
19.00 Худ.фильм «Квартал» 

(2)
22.00 «Бойцовский клуб»
23.00 Всемирная серия 

бокса: Украина - Гер-
мания

04.05 Сериал «Преступле-
ние со многими неиз-
вестными» (1)

05.10 Мультфильмы

TV1000 ACTION
03.00 Боевик «Черепашки-

ниндзя» 12+
05.00 Боевик «Дети шпио-

нов 4D» 12+
07.00 Драма «Барбаросса» 

16+
11.00 Мелодрама «Неуло-

вимый» 16+
13.00 Мультфильм «Ренес-

санс» 16+
15.00 Комедия «Зомби по 

имени Фидо» 16
17.00 Фильм ужасов 

«Лихорадка. Весеннее 
обострение» 16+

18.50 Боевик «Профессио-
нал» 16+

20.55 Боевик «Блэйд. 
Троица» 16+

23.00 Мягкая эротика «Уйти 
от всего этого» 18+

00.00 Мягкая эротика «Де-
вушка по вызову» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Худ.фильм «Кадеты» 

12+
05.30, 07.25, 15.55 «Окно 

в кино»
05.40, 16.05 Сериал «Фор-

мула» 16+
06.30, 17.00, 01.00 Сериал 

«Наследство» 16+
07.35 Худ.фильм «Лестни-

ца» 16+
09.30 Худ.фильм «Слуга» 

16+, «Любовница» 16+
14.40 Худ.фильм «Кав-

казская пленница, или 
Новые приключения 
Шурика»

18.00 Худ.фильм «Парши-
вые овцы» 16+

19.55 Худ.фильм «Заказ» 
16+

21.20 Худ.фильм «Продел-
ки Скапена»

23.40 Худ.фильм «При-
звание»

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

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

для ребенка»
07.30 «Клуб юмора»
09.00, 18.00 Сериал «Конан»
09.50 Худ.фильм «Пикник»
11.40, 17.00 Сериал «От-

чаянные родители»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол»
16.30 Мультсериал 

«Сокровища острова 
черепах»

19.00 Сериал «Элен и 
ребята»

20.15 «33 м2»
21.00 Худ.фильм «Любовь 

на стороне»

MAXXI-TV
06.40, 19.30 Йога
07.25, 09.00, 01.10 

MaxxiМузыка
07.35 «Сбросим лишнее»
07.55, 11.50, 16.45, 19.05 

Союзмультфильм
08.30, 19.15 «Все про все»
08.40, 12.40 «Восточные 

танцы»
09.05, 16.00, 21.25 «Выдаю-

щиеся мужчины»
09.10, 16.05 «Вкус сыра»
09.55 «Мир путешествий»
10.30 «Взрослые дети»
11.05 Фестиваль ТВ - Старт
12.25, 22.55 «Ukrainian 

Fashion Week»
13.15, 17.00 Ювелирочка
20.05 Что такое хорошо и 

что такое плохо?
20.50 «Тур-Гламур»
21.30 «Путеводитель вы-

ходного дня»
22.10 Джунгли шоу-

бизнеса

УТ-1

П’ятниця, 1 лютого
Cхід 7.33 Захід 16.51
Тривалість дня 9.18

Схід 23.20 
Захід 9.16

ТерезиМакарій, Антоній, Марк, Арсенія

ТРК "КРИВОРІЖЖЯ"
09:00 – 09:20 Кривбасс-Центр
09:20 – 09:35 Новости 

регионов
09:35 – 10:00 Кабмин на 

связи 
19:00 – 19:20 Кривбасс-Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 – 19:50 Новый курс
19:50 – 20:00 Профстайл
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Телебачення

УТ-1
06.00 Утренняя молитва
06.05 Итоги
06.15, 06.55, 07.55, 12.30, 

23.20 Погода
06.20 Мир православия
07.00 Клуб юмора
08.00, 10.15 Шустер-Live
09.55 Школа юного супе-

рагента
12.35 Кривое зеркало
17.00 «Секреты успеха» с 

Н.Городенской
17.35 Худ.фильм «Поддан-

ные революции»
19.00 Золотой гусь
19.30 Шутка с В.Винокуром
19.55 Звезды юмора. 

Ю.Гальцев, Е.Воробей
20.50 Мегалот
20.55 Официальная 

хроника
21.00, 01.20 Итоги дня
21.20 Кабмин: событие 

недели
21.30 Украинская песня
22.00 Звезды юмора. 

Е.Степаненко
22.50 Суперлото, Тройка, 

Кено
23.00 Твой голос
23.25 Эра здоровья
23.50 Фильм-концерт 

«В.Леонтьев. Время 
летит, будто всадник»

01.40 Телеакадемия
03.15 «Потомки» с 

Н.Рыбчинской и 
К.Гнатенко

04.15 Кто в доме хозяин?
04.35 «Предвечерье» с Т. 

Щербатюк
05.05 Док.фильм «Жан-

Поль Готье. Накануне»

КАНАЛ «1+1»
06.05 «Ремонт +»
06.40 «Я люблю Украину - 3»
08.00 «Светская жизнь»
09.00 «Кто там?»
10.10, 10.35 Мультсериал 

«Чип и Дейл» (1)
11.00, 04.45 «Мир наи-

знанку - 3: Танзания, 
Эфиопия»

11.50, 03.10 Худ.фильм 
«Агент Коди Бенкс - 2, 
Пункт назначения - Лон-
дон» (1)

13.50 Худ.фильм «Миссис 
Даутфайер» (1)

16.30 «Вечерний Киев»
18.30 «Рассмеши комика»
19.30, 05.30 ТСН: «Телевизи-

онная служба новостей»
20.00 Худ.фильм «Пираты 

Карибского моря - 3: На 
краю Света» (2)

23.15 Худ.фильм «День 
сурка» (1)

01.20 Худ.фильм «РЭД» (2)

ИНТЕР
05.10 Сериал «Бригада» 

закл
07.55 Ток-шоу с Анной Без-

улик «Справедливость»
09.55 «Орел и Решка»
10.50 Концерт «Фестиваль: 

Большая Разница в 
Одессе»

12.40 Программа «Боль-
шая разница»

13.45 Сериал «Сашка, 
любовь моя» 1-4сс За-
ключительная.(1)

17.10 Концерт «Проводы 
Старого года с Макси-
мом Галкиным»

20.00, 01.20 «Подробности»
20.25 Концерт «Между-

народный фестиваль 
юмора «Юрмала 2012»»

22.10 Худ.фильм «Стерва» 
(2)

00.10 Большой бокс. Макс 
Бурсак vs. Жульен Мари

01.45 Худ.фильм «Напере-
кор судьбе»

03.30 Док.фильм «Георгий 
Юматов. Трагедия 
офицера»

04.20 Док.фильм «Встре-
чайте - Челентано!»

ICTV
04.50, 05.20 Погода
04.55 Факты
05.00, 05.25 Свитанок
06.15 Козырная жизнь
06.50 Сериал «Такси»
08.30 Звезда YouTube
09.30 Дача
10.25 Квартирный вопрос
11.20, 15.20 Смотреть всем!
12.15 ОлимпиЛяпы
13.00 За рулем
13.25 Худ.фильм «Брюс 

Всемогущий»

16.05 Несекретные файлы
17.00 Экстренный вызов
17.55 Максимум в Украине
18.45 Факты. Вечер
19.00 Худ.фильм «Смер-

тельное оружие» (2)
20.55 Худ.фильм «Смер-

тельное оружие-2» (2)
22.55 Худ.фильм «Смер-

тельное оружие-3» (2)
00.55 Худ.фильм «Смер-

тельное оружие-4» (2)
02.50 Худ.фильм «Чрезмер-

ное насилие-2» (2)
04.15 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, 

23.40 «Погода»
07.10, 12.40, 21.05 Теле-

газета
07.15, 05.00 «На углу улиц»
07.45, 15.15 Мультфильм
08.00 «Контакт»
09.00 «Перчинка»
09.30, 11.35, 15.10 «Гарна 

новина»
09.35 «Интеркласс»
09.50, 13.20, 15.00, 19.15 

«Рассуждалки»
10.00 «Медицинский 

журнал»
10.15 «Шаг навстречу»
10.20, 22.30 «Мелодiя двох 

сердець» 1 частина
11.40 «Пiдземка»
11.50 «Афиша»
12.35 Погода
12.45 «Косметичка»
13.15, 17.00, 20.15 «На землi 

на рiднiй...»
13.30 «Сделано руками»
14.00 «Телеспортклуб»
14.30 «Книжная полка»
16.30 «Зооквартал»
17.05, 20.20 «Епiзоди 

колишнього»
17.10 «Телегазета»
17.20 Оксана Пекун «Життя 

неповторний сюжет...»
19.30 «Беседы о вечном»
20.00 «Чоловiчий клуб»
20.30, 01.30 «Мiсто. Тиж-

день»
21.10 «Уїк-енд експрес»
21.40 «Близкие Путеше-

ствия»
22.00 «ARTiCOOL»
23.45 «Мелодiя двох сер-

дець» 2 частина
00.45 «Я i мiй дiм»
02.00 Док.фильм
02.40 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
04.30, 05.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.25 Сериал «Тру Джек-

сон»
06.35 Сериал «Ласточкино 

гнездо»
09.00 Мультсериал «Рога и 

Копыта: Возвращение»
09.35 Мультсериал «Пинг-

вины из Мадагаскара»
10.00 Файна Юкрайна
10.55 Уральские пельмени
12.20 Люди ХЭ
13.25 Нереальная история
14.30 Сериал «Папины 

дочки»
17.20 Худ.фильм «Дети 

шпионов 2: Остров по-
терянных желаний»

19.40 Худ.фильм «Раз-
рушитель»

22.00 Худ.фильм «В зоне 
смертельной опасно-
сти» (2)

00.05 Спортрепортер
00.10 Худ.фильм «Бес-

конечный мир» (2)
03.40, 04.35 Зона ночi
03.45 Загублений рай
04.40 Скiфи (свiдчення i 

версiї)
04.55 Скiфи
05.05 Зона ночi Культура
05.10 Сумний П’єро

СТБ
05.40 Мультфильм «Дюй-

мовочка», «Заколдован-
ный мальчик» (1)

06.50 Худ.фильм «Дамы 
приглашают кавале-
ров»(1)

08.10 «Караоке на Май-
дане»

09.05 «Едим дома»
10.05 «ВусоЛапоХвiст»
10.45 «Хата на тата»
12.15 «Моя правда. ВИА 

ГРА»
15.15 «Следствие ведут 

экстрасенсы»
19.00 Худ.фильм «Мой 

любимый гений»(1)
22.40 «Звездная жизнь. 

Актеры одной роли-2»
23.40 Худ.фильм «Золотой 

теленок»(1)
02.30 Ночной эфир

ТОНИС
06.00 Худ.фильм «Без сына 

не приходи» (1)

07.30 Ф-стиль
08.00 «Социальный пульс»
08.40, 18.55, 19.55 Погода
09.00 Гоша Куценко. Парень 

из нашего города
10.00 Светские хроники
10.40 Духовная жизнь с 

животными
11.00 Худ.фильм «Печки-

лавочки» (1)
13.50 За семь морей
14.25 Арт City
15.00, 05.15 Слезы мира. 

Ледники серия (1)
16.00, 22.00 Приключения в 

Северном море
17.00, 04.45 Ронин. Ток-шоу 

с Дмитрием Выдриным
17.45 Дневник для роди-

телей
18.20 Цивилизация 

Incognita
18.30, 04.20 Социальный 

пульс выходных
19.00 Чары Мэрилин 

Монро
20.00 Возвращение белого 

льва
21.00 Инна Чурикова. За 

кулисами и дома
23.00 Худ.фильм «Заговор 

против короны» (3)
02.50 Худ.фильм «Влюбить-

ся в невесту брата» (1)

ТЕТ
06.00, 10.40 Ералаш
07.05 Сериал «Как я встре-

тил вашу маму» (1)
07.40 Твинисы
08.00 Телепузики
08.35 Лентяево
09.00 Мультик с Лунтиком
09.40 Мультсериал «Даша-

следопыт» (1)
10.05 Мультсериал «Лило 

и Стич» (1)
11.25 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
13.35 Одна за всех
14.25 Худ.фильм «Уличные 

танцы» (1)
16.30 Худ.фильм «Уличные 

танцы 2» (1)
18.20 Худ.фильм «Дом 

большой мамочки» (1)
20.40 Виталька
22.25 Веселые мамзели
23.00 Худ.фильм «Орки» (3)
00.45 Comedy Woman
01.35 Худ.фильм «Большая 

маленькая я» (1)
03.00 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.50 Серебряный 

апельсин
07.00, 19.00, 03.20 События
07.10 Сериал «Интерны» (1)
09.00 Лучший повар на 

селе
10.00 Тайны звезд
11.00 Сериал «Мамочка, я 

киллера люблю» (1)
13.10 Худ.фильм «Допусти-

мые жертвы» (1)
15.00 Сериал «След» (1)
16.20, 19.20 Сериал «Пят-

ницкий» (1)
21.15 Сериал «Мент в за-

коне - 6» (1)
00.50 Худ.фильм «Аме-

риканский пирог - 3: 
Свадьба» (2)

02.30, 03.40 Сериал «Мен-
товские войны - 6» (2)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40 «Киевское 

время»
06.40, 09.35, 19.25, 01.55 

«Тема недели»
06.45, 07.10, 08.20, 18.55, 

23.35, 00.20, 03.25 «Вре-
мя спорта»

06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 
10.10, 10.55, 13.55, 16.10, 
17.20, 19.20, 23.40, 00.25, 
00.55, 03.35, 05.55, 06.25 
«Погода»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 
05.00 «Время новостей»

07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.20 «Бизнес-
время»

07.30 «Клуб 700»
08.30 «Не первый взгляд»
09.10 «Интеллект»
10.15 «Здоровые истории»
11.10 «Трансмиссия»
11.30 «Автопилот-тест»
12.10 «Окно в Европу»
13.30 «Драйв»
14.10, 23.50 «История 

успеха»
14.25 «Игра судьбы»
15.15 «Кино с Яниной Со-

коловой»
16.15 «Арсенал»
17.25 «Феерия путеше-

ствий»
18.15 «Особенный взгляд»
19.30, 02.10 «Машина 

времени»
20.10, 01.10, 05.10 

«Портреты с Сергеем 
Дорофеевым»

21.10, 02.40 «Большая по-
литика»

21.40, 03.00, 06.00 «Окно в 
Америку»

22.00, 03.40 «В кабинетах»
22.30 «Мастер-класс с 

Наталкой Фицич»
00.30 «Мотор»
02.30, 03.30, 04.30, 04.55, 

05.50, 06.20 «Хроника 
недели»

04.10 «Жизнь интересна»
04.35 «Акцент»

НТН
06.35 «Легенды бандитско-

го Киева»
07.00 Худ.фильм «Большое 

приключение Зорро» (1)
08.30 Сериал «Строго на 

юг» (1)
10.20 «Железный Оскар»
10.50, 22.35 «Случайный 

свидетель»
11.30 «Речовий доказ». 

Морской дьявол
12.00, 23.00 «Главный 

свидетель»
12.50 Сериал «Днепров-

ский рубеж» (1)
15.20 Сериал «Чокнутая»
19.00 Сериал «Паутина - 5»
23.50 Худ.фильм «Чистиль-

щик» (2)
01.30 Худ.фильм «При-

зрак» (2)
03.40 «Речовий доказ»
04.00 «Агенты влияния»
04.50 «Уроки тетушки 

Совы»
05.10 «Правда жизни»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30, 10.00 «Мультфиль-

мы»
09.00 Мультсериал 

«Сказки Ганса Христиана 
Андерсена» (1)

11.10 Мультфильм 
«Великое путешествие 
Пуха» (1)

12.25 Худ.фильм «Другой 
Я» (1)

14.00 «Подари себе жизнь»
15.00 Худ.фильм «Турецкий 

гамбит»
17.15 «Рассмеши комика»
19.00 «КВН-2012»
21.10 Сериал «Сверхъесте-

ственное» (2)
23.30 Худ.фильм «Просто 

друзья» (1)
01.00 Худ.фильм «Хороший 

парень» (2)
02.25 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ 
05.25 Сериал «Тру Джек-

сон»
06.35 Сериал «Ласточкино 

гнездо»
09.00 «Мой малыш»
09.30 «Персона»
10.00 «Перевоплощение»
10.30 «Просто собака»
11.00 Сериал «Школа 

гениев»
11.25 Уральские пельмени
12.20 Люди ХЭ
13.25 Нереальная история
14.30 Сериал «Папины 

дочки»
17.20 Худ.фильм «Дети 

шпионов 2. Остров по-
терянных желаний»

19.40 Худ.фильм «Раз-
рушитель»

22.00 Худ.фильм «В зоне 
смертельной опасно-
сти»

00.05 Спортрепортер
00.10 Худ.фильм «Бес-

конечный мир»
03.40, 04.35 Зона ночi
03.45 Загублений рай
04.40 Скiфи (свiдчення i 

версiї)
04.55 Скiфи
05.05, 05.35 Зона ночi 

Культура
05.10 Сумний П’єро

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Юрмала»
05.35, 06.15 Худ.фильм «Так 

бывает»
06.00, 09.00, 12.00 Вести
07.45 «Утренняя почта»
08.20 «Субботник»
09.15 «Чудеса России»
09.45 Мультфильм
10.00 Худ.фильм «Солдаты»
12.20 Местное время. 

Вести-Москва
12.30 Док.фильм «Сталин-

градская битва». ф.1. 
«Над бездной»

13.15 «Честный детектив»
13.50 Мультфильм «Маша 

и медведь»
14.05, 00.15 Сериал «Сваты»
16.05, 02.10 «Субботний 

вечер»
18.00 Вести в субботу
18.45 Худ.фильм «Сила 

сердца»
22.30 Худ.фильм «Допусти-

мые жертвы»

НТВ-МИР
05.45 Спасатели
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

17.00 Сегодня
06.20 Смотр
06.55 Главная дорога
07.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
08.25 Русская начинка
08.55 «Кулинарный по-

единок»
09.55 Квартирный вопрос
11.25 «Женский взгляд»
12.15 «Наши» со Львом 

Новоженовым»
13.05 «Горячий снег Ста-

линграда»
14.25 Следствие вели...
15.20 «Очная ставка»
16.20 Александр Журбин. 

Мелодии на память
17.30 Сериал «Одиссея 

сыщика Гурова»
21.10 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
21.45 Сериал «Следствен-

ный комитет»
23.35 «Терра Аль-Каида»
00.40 «Кремлёвские по-

хороны»
01.35 Сериал «Бальзаков-

ский возраст, или Все 
мужики - сво...-2»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. УКРАИНА
05.50, 06.10 Худ.фильм 

«Возмездие»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые 

приключения»
08.55 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 Великая война. 

«Сталинград»
12.10 Худ.фильм «Горячий 

снег»
14.00 «Город в огне»
15.20 Рождение легенды. 

«Кавказская пленница»
16.20 Худ.фильм «Кав-

казская пленница, или 
Новые приключения 
Шурика»

18.20 «Леонид Гайдай. Ве-
ликий пересмешник»

19.10 Худ.фильм «Опера-
ция «Ы» и другие при-
ключения Шурика»

21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером»
22.55 Худ.фильм «Пес 

Барбос и необычный 
кросс», «Самогонщики»

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

01.00 Худ.фильм «Раба 
любви»

02.30 Худ.фильм «Человек, 
который сомневается»

03.50 «Последние 24 часа. 
Георгий Жуков»

04.45 «Поле чудес»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
02.00, 06.00, 08.00, 11.00 

Новости
02.10 Худ.фильм «Воз-

мездие»
04.10 «Играй, гармонь 

любимая!»
05.00 Умницы и умники
05.45 «Слово пастыря»
06.15 «Смешарики. Новые 

приключения»
06.25 Смак
07.00 Великая война. 

«Сталинград»
08.10 Худ.фильм «Горячий 

снег»
10.00 «Последние 24 часа. 

Георгий Жуков»
11.10 «Город в огне»
12.00 Рождение легенды. 

«Кавказская пленница»
12.55 Худ.фильм «Кав-

казская пленница, или 
Новые приключения 
Шурика»

14.00 Вечерние новости
14.35 «Леонид Гайдай. Ве-

ликий пересмешник»
15.25 Худ.фильм «Ы» и 

другие приключения 
Шурика»

17.00 «Время»
17.25 «Сегодня вечером»
18.50 Худ.фильм «Пес 

Барбос и необычный 
кросс», «Самогонщики»

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

20.50 Худ.фильм «Фанта-
стическая четверка 2: 
Вторжение серебряного 
серфера»

22.20 Худ.фильм «Мой 
любимый клоун»

23.45 Сериал «24 часа»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «2013
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 «Мультфильмы»
10.00, 01.30 Худ.фильм 

«Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном 
Никифоровичем»

11.30 «Живое слово»
12.00 «В Нью-Йорке с 

В.Топаллером»
13.00 «Сканер»
14.00 Телешоу «Удиви 

меня»
16.00 «Эхо недели»
16.30 «Американский 

ликбез» «Русские 
Американцы. Ирвинг 
Берлин»

17.00, 00.30 «Код доступа»

18.00 «Великий обман. 
Смерть по курсу 
доллара»

19.00 «Сейчас в мире «
19.30 «Русский акцент» с 

Еленой Мещеряковой 
«Отбросы общества»

20.00 «Израиль за неделю»
21.00 Худ.фильм «Ужин в 

четыре руки» 1, 2 серии
23.00 «Русский акцент» с 

Владимиром Ленским 
«Битвы на роликах»

23.30, 05.00 «Великий 
обман. Преступление 
ради искусства»

03.00 Худ.фильм «Ужин в 
четыре руки» 1, 2 серия

TBI
06.30 Благая весть с Риком 

Реннером
07.00, 17.30 ЭкспериМен-

тальный
07.45, 14.00 Правдивые 

истории. Ужас Амити-
вилля с.1

08.15 Великие истории 
любви 20 века. Грета 
Гарбо и Джон Гилберт

08.45, 16.30 Вокруг света
09.45 Цивилизация. Нор-

мандия - Неман
11.00, 20.30 World Stories. 

Международные корре-
спонденты

11.30 Дорогие депутаты
12.00, 19.30 Исторические 

хроники с Николаем 
Сванидзе. Хрущев. На-
чало конца

13.00 Здоровая жизнь с 
Ириной Трухачевой

13.30 Деловая кухня
14.30 Ювелир ТВ
18.15 Цивилизация. Фа-

тальная бессонница
21.10 Семь чудес Украины
21.30 Лекции и события
23.30 Великие истории 

любви 20 века. Адольф 
Гитлер и Ева Браун

00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.00 Клипы Jazz с Алексе-

ем Коганом
04.30 Худ.фильм «Шпион в 

маске» (1)

ТВ ЦЕНТР
03.55 Марш-бросок 12+
04.30 Мультпарад
05.35 АБВГДейка
06.05 Худ.фильм «Непо-

бедимый» 12+
07.35 Православная энци-

клопедия 12+
08.05 Худ.фильм «Ослиная 

шкура»
09.30, 15.30, 21.55 События
09.45 Городское собрание 

12+
10.30 Худ.фильм «Наслед-

ницы» 12+
12.35 Худ.фильм «Фанто-

мас» 12+
14.35, 15.45 Худ.фильм 

«Миф об идеальном 
мужчине» 12+

19.00 «Постскриптум»
20.00 Сериал «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
22.15 Худ.фильм «Ахилле-

сова пята» 16+
01.20 Док.фильм «Гитлер. 

Путь к власти» 12+
02.10 Док.фильм «Как при-

ручить голод» 12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
09.00 Худ.фильм «Руса-

лочка»
10.30 Вокруг смеха
12.00 Док.фильм про Кино
13.00 Худ.фильм «Бум»
14.30 Худ.фильм «Бум - 2»
16.00 Сериал «Гостья из 

будущего»
23.30 Худ.фильм «Через 

тернии к звездам»
02.30 Худ.фильм «Союз 

племени ирокезов»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Боевик 

«Подводная лодка» 12+
09.00, 17.00, 01.00 Мелодра-

ма «Я никогда не буду 
твоей» 12+

10.45, 18.45, 02.45 Триллер 
«Предчувствие» 16+

12.25, 20.25, 04.25 Мело-
драма «Вики Кристина 
Барселона» 12+

14.05, 22.05, 06.05 Драма 
«Девушка в парке» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Фильм-

сказка «Юность Бемби». 
12+

02.10, 08.10, 14.10 Муль-
тсериал «Бременские 
музыканты» 6+, «Шесть 
Иванов-шесть капита-
нов». 0+ «Муравьиный 
ежик». 0+»

03.00, 09.00, 15.00 Муль-
тсериал «Письма от 
Феликса». 1,2 серии. 
12+, «Фока-на все руки 
дока». 6+, «Хитрая во-
рона». 6+

04.00, 10.00, 16.00 Худ.
фильм «Кольца Аль-
манзора». 12+, «Змей на 
чердаке» 0+, «Новичок». 
0+»

05.30, 11.30, 17.30 Мультсе-
риал «Супергерои» 12+

06.00, 12.00, 18.00 «Всемир-
ная картинная галерея 
с тетушкой Совой» 6+, 
«Тридичино». 12+

НАШЕ КИНО
06.00 Худ.фильм «Гипербо-

лоид инженера Гарина». 
?  6+

08.00 Худ.фильм «Огарева, 
6». ?  6+

10.00 Худ.фильм «Шереме-
тьево - 2». ?  12+

12.00 Худ.фильм «Актри-
са». ?  6+

13.30 Худ.фильм «Сержант 
милиции». 1 серия  6+

15.00 Худ.фильм «Транзит». 
1 серия  6+

16.30 Худ.фильм «Транзит». 
2 серия  6+

18.00 Худ.фильм «Личное 
дело судьи Ивановой». 
?  6+

20.00 Худ.фильм «Мафия 
бессмертна». ?  12+

22.00 Худ.фильм «Парашю-
тисты». ?  6+

00.00 Худ.фильм «Улица 
полна неожиданно-
стей». ?  6+

01.30 Худ.фильм «Сержант 
милиции». 2 серия  6+

03.00 Худ.фильм «Не-
бесные ласточки». 1 
серия  6+

КИНОКЛУБ
05.00 Худ.фильм «Послед-

нее дело Ламарки» 16+
07.00 Худ.фильм «Тень 

сомнения» 16+
09.00, 01.15 Худ.фильм «Чу-

мовая пятница» 6+
10.40 «Плюс кино» 12+
11.10, 03.00 Худ.фильм 

«Экстрасенс» 16+
13.00 Худ.фильм «Не-

выносимая лёгкость 
бытия» 16+

15.55 Худ.фильм «Цирк! 
Цирк! Цирк!» 6+

17.25 Худ.фильм «Прошлой 
ночью в Нью-Йорке» 
16+

19.05 Худ.фильм «Дикая 
река» 12+

21.05 Худ.фильм «Ад для 
героев» 16+

23.00 Худ.фильм «По 
версии Барни» 16+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 Док.фильм «Если 

тебе комсомолец имя» 
12+

05.00 «Бомонд» 12+
05.30, 11.30, 23.30 Худ.

фильм «Соль земли» 12+
06.35 Фильм-концерт «20 

минут с «Песнярами» 
12+

07.00, 13.00, 01.00 «ВРЕМЯ» 
12+

08.00, 02.00 «Рождённые в 
СССР» 12+

09.00, 03.00 «Смех сквозь 
годы, или Падал про-
шлогодний снег» 12+

10.00 «Камера смотрит в 
мир» 12+

11.00 Фильм-концерт 
«Константин Симонов. 
Стихи» 12+

14.00 «Колба времени» 16+
15.00 Программа «ТЕМА» 

12+
16.00 «Было время» 16+
17.00 «Под знаком зодиака. 

Водолей» 12+
18.30 «Песня-87» 12+
20.00 Фильм-спектакль 

«Мастер и Маргарита» 
12+

21.30 «Пока все дома» 12+
22.00 «Екатерина Макси-

мова» 12+
00.40 «Поет солистка ВИА 

«Поющие гитары» Ирина 
Понаровская» 12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала - 5». 21 серия 
«Вокзальный зомби». 
16+

20.00 Сериал «Агент 
особого назначения - 3». 
ф.7. «Случай на охоте». 
2 ч. 16+

21.00 Сериал «Второй 
убойный». ф.6. «Сын по 
переписке». 1 серия 16+

22.00 Сериал «Эра Стрель-
ца-3». 12 серия 16+

23.00 Сериал «Криминаль-
ное видео». ф.3. «Список 
Мухина». 4 серия 16+

00.00 Сериал «Богатство». 
12 серия 16+

TV 1000
02.00 Комедия «Мисс Ни-

кто» 16+
04.00 Приключения «Фан-

том» 12+
06.00 Драма «Студенческая 

команда» 12+
08.00 Криминальное 

кино «Последнее дело 
Ламарки» 16+

10.00 Боевик «Час рас-
платы» 12+

12.10 Комедия «Аутсайде-
ры» 16+

14.00 Боевик «Большой 
Стэн» 16+

16.00 Приключения «Мои 

черничные ночи» 12+
18.00 Криминальное кино 

«Идеальный незнако-
мец» 16+

20.00 Боевик «Голубая 
сталь» 16+

22.00 Комедия «Гринберг» 
16+

«2+2»
08.10 СоюзМультфильм (1)
09.15 Мультсериал «Год-

зилла» (1)
10.00 Сериал «Приключе-

ния Мерлина» (1)
13.00 Всемирная серия 

бокса: Украина - Гер-
мания

16.30 «Сумасшедшее 
видео по-украински»

17.00 Худ.фильм «Рембо» 
(1)

18.55 Худ.фильм «Рембо-2» 
(2)

20.50 Худ.фильм «Рембо-3» 
(2)

23.00 «КОРОЛИ РИНГА» 
(IBF): Феликс Штурм-Сэм 
Солиман

01.25 Худ.фильм «Квартал» 
(2)

TV1000 ACTION
03.00 Мультфильм «Ренес-

санс» 16+
05.00 Детектив «Идеаль-

ный побег» 16+
07.00 Криминальное кино 

«Крэйзи» 16+
09.00 Комедия «Зомби по 

имени Фидо» 16
11.00 Фильм ужасов 

«Лихорадка. Весеннее 
обострение» 16+

13.00 Фильм ужасов «Джей-
сон Х» 16+

15.00 Криминальное кино 
«Исчезновение Элис 
Крид» 18+

17.00 Драма «Эффект 
бабочки» 16+

19.00 Научная фантастика 
«Эффект бабочки 2» 16+

20.45 Боевик «Профессио-
нал» 16+

23.00 Мягкая эротика 
«2040» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Худ.фильм «Парши-

вые овцы» 16+
05.30 «Окно в кино»
05.40 Сериал «Формула» 

16+
06.30, 17.00, 01.00 Сериал 

«Наследство» 16+
07.30 Худ.фильм «Сталин-

градская битва» 12+
10.30 Худ.фильм «Пёс 

Барбос и необычный 
кросс»

10.45 Сериал «Иван По-
душкин. Джентльмен 
сыска-2» 12+

14.25 Худ.фильм «Брилли-
антовая рука»

16.10 Сериал «Вепрь» 16+
18.00 Худ.фильм 

«Generation «П» 18+
19.55 Худ.фильм «Свой 

среди чужих, чужой 
среди своих» 16+

21.35 Худ.фильм «Караси» 
16+

23.25 Худ.фильм «Двое под 
одним зонтом»

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

ская академия»
05.25 «Смех с доставкой 

домой»
07.30 «Бодрое утро»
08.35, 10.50 «Минутка для 

ребенка»
09.00 Мультсериал 

«Злобный»
10.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол»
11.00 Мультсериал 

«Сокровища острова 
черепах»

12.00, 18.00 Сериал «От-
чаянные родители»

13.00 «Гуморины из 
торбины»

15.00 «Битва анекдотов»
15.30 «33, 19.00 м2»
16.00 Мультфильм «Неве-

роятные приключения 
мушкетеров»

19.40 Сериал «Элен и ребята»
20.40 Худ.фильм «Макс 

Мински и я»

MAXXI-TV
06.40, 08.10, 15.25, 01.10 

MaxxiМузыка
07.50 «Сбросим лишнее»
08.50, 18.10 Йога
09.35, 14.55 Союзмультфильм
10.20 «Путеводитель вы-

ходного дня»
10.55, 15.35 «Выдающиеся 

мужчины»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.50 «Взрослые дети»
12.25 «5 идей для детской»
13.00 Тур-Гламур
15.45 «Время для себя»
16.10 Ювелирочка
18.55 Худ.фильм «Шел год 

Благодарения 1870»
21.05 «Женские откровения»
21.50 «Все про все»
22.10 «КиноМакси»
22.55 Портретные очерки. 

Луи де Фюнес
23.45 «Ukrainian Fashion 

Week»

Субота, 2 лютого
Cхід 7.32 Захід 16.53
Тривалість дня 9.21

Схід ... 
Захід 9.43

СкорпіонЄвфимій, Інна, Римма

ТРК "КРИВОРІЖЖЯ"
09:00 – 09:20 Кривбасс-Центр
09:20 – 09:35 Новости 

регионов
09:35 – 09:50 Новый курс
09:50 – 10:00 Профстайл 
19:00 – 19:20 Новости 

регионов
19:20 – 19:35 Календарь 

событий
19:35 – 20:00 Новая волна
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Телебачення

УТ-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.35, 08.55, 09.00, 

17.30, 23.30 Погода
06.10 Клуб юмора
07.10 Сельский час
07.40, 00.10 Ток-шоу «Жена»
09.05 Детская речь. Худ.

фильм «Новые при-
ключения капитана 
Врунгеля»

10.20 Шаг к звездам
11.05 Честь имею при-

гласить
11.50 Кто в доме хозяин?
12.10 Караоке для взрослых
12.55 Золотой гусь
13.25 Шеф-повар страны
14.15 Ближе к народу
14.50 Новогодняя ночь на 

Первом
17.40 Деловой мир. Неделя
18.15 Кривое зеркало
20.50, 01.50 Официальная 

хроника
21.00 Итоги дня
21.30, 02.00 Точка зрения
21.50 Главный аргумент
22.00 Фольк-music
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00 Эра бизнеса. Итоги
23.35 Смех с доставкой 

на дом
01.20 Итоги недели
02.20 Опыт
03.45 Ток-шоу «Вера. На-

дежда. Любовь»
04.35 Околица
05.05 Док.фильм «Соня 

Рикель. Накануне»

КАНАЛ «1+1»
06.05 Худ.фильм «С неба на 

Землю» (1)
07.50 Мультфильм (1)
08.10 «Ремонт +»
09.00 «Лото-Забава»
10.10, 10.35 Мультсериал 

«Чип и Дейл» (1)
11.00 «Кулинарные курсы 

с Ю. Высоцкой. Италия 
Тоскана»

11.25 Худ.фильм «Золотой 
теленок» (1)

15.15 Мелодрама «Само-
званка»

19.30 «ТСН-неделя»
20.15 Худ.фильм «На 

крючке»
22.10 «Светская жизнь»
23.10 Худ.фильм «Платон» 

(2)
01.05 Худ.фильм «Подстав-

ное тело» (2)
03.05 Худ.фильм «Само-

званка»

ИНТЕР
05.25 Мультфильм «Винкс 

5»
06.30 Худ.фильм «Сын 

Рэмбо»
08.10 Большой бокс. Макс 

Бурсак vs. Жульен Мари
09.30 «Школа доктора Кома-

ровского»
10.05 Худ.фильм «Максим 

Перепелица» (1)
12.00 Худ.фильм «Пес Бар-

бос и необычный кросс. 
Самогонщики» (1)

12.25 Сериал «Если небо 
молчит» 1-4сс Заключи-
тельная

16.30 «Международный 
фестиваль юмора «Юр-
мала 2012»»

18.15 Сериал «Лорд. Пес-
полицейский» 1-2сс. 
Премьера

20.00, 00.40 «Подробности 
недели»

20.55 Сериал «Лорд. Пес-
полицейский» 3-4сс 
Заключительная

22.40 Худ.фильм «Тер-
минатор 3: Восстание 
машин» (2)

01.25 Худ.фильм «Стерва» 
(2)

03.00 Док.фильм «Я - су-
пермен»

03.55 «Глянец»

ICTV
05.50, 06.10 Погода
05.55 Факты
06.15, 04.25 Свитанок
07.05 Квартирный вопрос
07.55 Анекдоты по-

украински
08.15 Дача
09.10 Основной инстинкт
09.35 Смотреть всем!
10.35 ОлимпиЛяпы
11.30 Козырная жизнь
12.00 Мульт личности
12.20 Криминальный 

облом
13.15 Худ.фильм «Идеаль-

ное убийство»
15.10 Худ.фильм «Тупой и 

еще тупее»
17.00 Худ.фильм «Брюс 

Всемогущий»
18.45 Факты недели
19.30 Худ.фильм «Смер-

тельное оружие-3» (2)
21.35 Худ.фильм «Смер-

тельное оружие-4» (2)
23.45 Другой футбол
00.10 Худ.фильм «Смер-

тельное оружие» (2)
02.00 Худ.фильм «Смер-

тельное оружие-2» (2)
03.45 ПроЦiкаве

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.00 «Контакт»
07.00, 13.45, 22.15 Муль-

тфильм
07.15, 15.35, 20.15 «Рас-

суждалки»
07.25, 11.25 «На землi на 

рiднiй...»
07.30, 12.00, 20.30, 01.30 

«Мiсто. Тиждень»
08.00, 11.00, 12.30, 18.20, 

21.00, 22.55 «Погода»
08.05, 12.40, 16.30, 21.05 

Телегазета
08.10 «Телеспортклуб»
09.10 «Мелодiя двох сер-

дець» 2 частина
10.30 «Косметичка»
11.05 «Чоловiчий клуб»
11.30 «Епiзоди колишнього»
11.35 «Интеркласс»
11.50 «Пiдземка»
12.45 «Книжная полка»
13.15 «Беседы о вечном»
15.15 «Медицинский теле-

журнал»
15.45, 19.00 «Близкие Путе-

шествия»
16.00 «Сделано руками»
16.35, 03.10 Худ.фильм 

«Встреча на Эльбе» 1 
категория

18.25 «Перчiнка»
18.55 «Шаг навстречу»
19.15 «ARTiCOOL»
19.45 Молодёжная про-

грамма «Cтудия»
21.10, 02.00 Хит-парад «На 

все 100»
22.00 «Резонанс»
22.25 «Зооквартал»
23.00 «Уїк-енд експрес»
23.30 «Я i мiй дiм»
00.10 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
03.00 Док.фильм
05.00 «Музыкальный 

калейдоскоп»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.35 Сериал «Тру Джексон»
06.00 Сериал «Ласточкино 

гнездо»
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
08.25, 09.35 Мультсериал 

«Пингвины из Мадага-
скара»

09.00 Мультсериал «Рога и 
Копыта: Возвращение»

09.55 Мультфильм «Том и 
Джерри: Шерлок Холмс»

11.00 Сериал «Счастливы 
вместе»

15.35 Худ.фильм «Дети 
шпионов 2: Остров по-
терянных желаний»

17.35 Худ.фильм «Раз-
рушитель»

20.00 Худ.фильм «От колы-
бели до могилы» (2)

22.00 Худ.фильм «Король 
вечеринок 2» (2)

00.00 Спортрепортер
00.05 Худ.фильм «В зоне 

смертельной опасности» 
(2)

02.05 Сериал «Сплетница»
02.40, 03.30 Зона ночi
02.45 Пристрастi навколо 

символiки
03.00 Митрополит Дмитро 

Могила
03.35 Зима надiї
04.00 Двi Долi
04.30, 05.20 Зона ночi 

Культура
04.35 Мовчазне божество
04.45 Асканiя-Нова. Про 

що кличуть журавлi...

СТБ
05.45 Мультфильм «Пу-

тешествие муравья», 
«Жил-был пес», «Бобик в 
гостях в Барбоса» (1)

06.55 Худ.фильм «Высо-
та»(1)

08.40 «Едим дома»
09.40 «Звездная жизнь. 

Окольцевать звезду»
10.35 «Караоке на Май-

дане»
11.35 Сериал «Самара»(1)
16.40 Худ.фильм «Женская 

интуиция»(1)
19.00 «Битва экстрасенсов»
19.55 Худ.фильм «Полет 

бабочки»(1)
23.40 Худ.фильм «Глупая 

звезда»(1)

01.25 Худ.фильм «Дамы 
приглашают кавале-
ров»(1)

02.40 Худ.фильм «Дорога 
домой»(1)

03.55 Ночной эфир

ТОНИС
06.00 Худ.фильм «Печки-

лавочки» (1)
07.35 Духовная жизнь с 

животными
08.00 Социальный пульс 

выходных
08.40, 14.25, 18.55, 19.55, 

20.15 Погода
09.00 Возвращение белого 

льва
10.00 Будь в курсе!
10.45 Ф-стиль
11.10 Худ.фильм «Без сына 

не приходи» (1)
13.50 За семь морей
14.30 Арт City
15.00, 05.10 Слезы мира. 

Ледники 2 серия (1)
16.00 Дикие лошади остро-

ва Сейбл
17.00 Украина-Европа: 

маятник Фуко
17.50 Любовь Жанны Д» Арк
18.30, 03.55 Мир за неделю
19.00 Наследство Кеннеди
20.00, 04.35 Цивилизация 

Incognita
20.20, 04.20 Кумиры
20.45, 04.45 Светские 

хроники
21.10 Звездная родня
22.15 Худ.фильм «Влюбить-

ся в невесту брата» (1)
00.15 Худ.фильм «Заговор 

против короны» (3)
03.45 Амурные мелодии (3)

ТЕТ
06.00 Ералаш
07.05 Сериал «Как я встре-

тил вашу маму» (1)
07.40 Твинисы
08.00 Телепузики
08.35 Лентяево
09.00 Мультик с Лунтиком
09.40 Мультсериал «Даша-

следопыт» (1)
10.05 Мультсериал «Лило и 

Стич» (1)
10.40 Мультфильм «Друзья 

навсегда» (1)
12.15 Худ.фильм «Уличные 

танцы» (1)
14.20 Худ.фильм «Уличные 

танцы 2» (1)
16.10 Худ.фильм «Дом 

большой мамочки» (1)
18.30 Даешь молодежь
19.35 Шуры-Муры
20.40 Сериал «Восьмидеся-

тые» (2)
22.30 Худ.фильм «Клуб 

счастья» (2)
00.30 Comedy Woman
01.30 Худ.фильм «Красный 

жемчуг любви» (2)
02.50 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.45 Серебряный 

апельсин
07.00 События
07.20, 04.15 Худ.фильм 

«Король Ральф» (1)
09.00 Добро пожаловать
10.00 Тайны звезд
11.00 Сериал «Мамочка, я 

киллера люблю» (1)
13.10 Сериал «Супруги» (1)
16.00 Сериал «След» (1)
17.10, 20.00 Сериал «Пят-

ницкий» (1)
19.00, 03.30 События недели
21.00 Сериал «Интерны» (1)
23.00 Сериал «Контригра» 

(2)
01.20 Худ.фильм «Допусти-

мые жертвы» (1)
03.00 Чистосердечное 

признание

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40 «Киевское 

время»
06.45, 07.10, 08.25, 18.55, 

23.35, 00.20, 03.20 «Время 
спорта»

06.50, 07.15, 08.10, 08.55, 
10.55, 11.15, 13.10, 14.10, 
14.55, 16.10, 17.10, 17.50, 
19.10, 00.25, 00.40, 02.55, 
03.30, 05.55, 06.25 «По-
года»

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, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 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, 19.30, 06.00 «Большая 

политика»
10.10 «Мамина школа»
10.30 «Технопарк»
11.20 «Трансмиссия-тест»
12.10, 04.15 «Жизнь инте-

ресна»

13.15 «Мотор»
14.20 «Игра судьбы»
16.15 «Фактор безопас-

ности»
17.30 «Новости Киевщины»
18.15 «Окно в Европу»
20.30, 23.40, 01.55, 02.35, 

03.25, 04.35, 05.50 «Хро-
ника недели»

21.00 «Время: Итоги не-
дели»

21.40, 03.00, 04.00 «Время-
Тайм»

22.00, 02.10 «Территория 
закона»

22.35, 03.40 «Кино с Яниной 
Соколовой»

00.30, 02.30, 03.35 «Обзор 
прессы»

01.10, 05.10 «Портреты с 
Сергеем Дорофеевым»

04.40 «Мастер-класс с На-
талкой Фицич»

06.20 «Тема недели»

НТН
06.05 «Легенды бандитско-

го Киева»
06.55 Худ.фильм «Версия 

полковника Зорина» (1)
08.25 Сериал «Чокнутая»
11.30 «Легенды уголовного 

розыска». Одесса-мама
12.00, 04.10 «Агенты 

влияния»
13.00 «Православные 

святые»
15.10 Сериал «Вчера за-

кончилась война»
19.00 Сериал «Слепой»
23.00 «Лохотрон»
23.30 Худ.фильм «Кто вы, 

господин КА?» (3)
01.15 Худ.фильм «Камера 

211» (3)
03.10 «Речовий доказ»
05.05 «Уроки тетушки Совы»
05.35 «Правда жизни»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 «Мультфильмы»
10.00 Мультфильм 

«Великое путешествие 
Пуха» (1)

11.15 Худ.фильм «Другой Я»
12.50 «Добрый вечер, 

животные»
13.45 Худ.фильм «Волшеб-

ная страна» (1)
15.20 Худ.фильм «Давайте 

потанцуем» (1)
17.10 «Вечер. Паша. 

Звёзды.»
18.10 «Рассмеши комика»
19.50 Худ.фильм «Голый пи-

столет 33 1/3 - последнее 
оскорбление» (2)

21.10 Сериал «Сверхъесте-
ственное» (2)

23.30 Худ.фильм «Хороший 
парень» (2)

01.00 Худ.фильм «Впусти 
меня» (3)

02.45 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ 
05.35 Сериал «Тру Джексон»
06.00 Сериал «Ласточкино 

гнездо»
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
08.25, 09.35 Мультсериал 

«Пингвины из Мадага-
скара»

09.00 Мультсериал «Рога и 
Копыта. Возвращение»

09.55 «Бюро адвокатских 
расследований»

10.15 «Родительский клуб»
10.30 «Просто собака»
10.50 «Мой новый 

DRESSCODE»
11.10 Сериал «Школа 

гениев»
11.35 Сериал «Счастливы 

вместе»
15.35 Худ.фильм «Дети 

шпионов 2. Остров по-
терянных желаний»

17.35 «36,6»
18.00 «О рыбалке всерьез»
18.30 «Незабываемые 

путешествия»
19.00 «Новости недели»
19.30 «Экономика в 

деталях»
20.00 «Персона»
20.30 «Дело вкуса»
21.00 «Перевоплощение»
22.00 Худ.фильм «Король 

вечеринок 2»
00.00 Спортрепортер
00.05 Худ.фильм «В зоне 

смертельной опасности»
02.05 Сериал «Сплетница»
02.40, 03.30 Зона ночi
02.45 Пристрастi навколо 

символiки
03.00 Митрополит Дмитро 

Могила
03.35 Зима надiї
04.00 Двi Долi
04.30, 05.20 Зона ночi 

Культура
04.35 Мовчазне божество
04.45 Асканiя-Нова. Про 

що кличуть журавлi...

ПЛАНЕТА-СНГ
03.45 Худ.фильм «Сила 

сердца»
07.00 «Планета собак»
07.35 «Сам себе режиссер»
08.20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя 
в городе

09.00, 12.00 Вести
09.15 «Смехопанорама»
09.45 «В мире животных»

10.15 Худ.фильм «Медовый 
месяц»

12.20 Местное время. 
Вести-Москва

12.30 Док.фильм «Сталин-
градская битва». ф.2. 
«Перелом»

13.15 «Городок». Дайджест
13.50 Мультфильм «Маша и 

медведь»
14.05, 01.05 Сериал «Сваты»
16.05 «Смеяться разре-

шается»
18.00 Вести недели
19.30 Худ.фильм «Мама 

выходит замуж»
21.25 «Воскресный вечер»
23.10 Худ.фильм «Зойкина 

любовь»
02.50 «Комната смеха»

НТВ-МИР
05.35 «Дикий мир»
06.00, 08.00, 11.00, 14.00 

Сегодня
06.20 Сказки Баженова
06.50 Просто цирк
07.20 Их нравы
08.25 «Первая передача»
08.55 Едим дома!
09.25 «Чудо техники»
10.00 Дачный ответ
11.25 Золотая пыль
12.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2»
14.20 Сериал «Гражданка 

начальница. Продол-
жение»

16.10 «Русские сенсации»
17.00 «Сегодня. Итоговая 

программа»
18.00 Чистосердечное 

признание
18.50 «Центральное теле-

видение»
20.05 Ты не поверишь!
21.00 «Реакция Вассер-

мана»
21.35 Худ.фильм «Б.С.»
23.25 «Луч Света»
00.00 «Уй, НА-НА!» Шок-шоу 

Бари Алибасова»
02.10 Худ.фильм «Адмирал 

Нахимов»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. УКРАИНА
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Гении и злодеи»
06.35 Худ.фильм «Деловые 

люди»
08.00 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-

код»
09.00 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Игорь Кваша. Личная 

боль»
13.15 Худ.фильм «Тот самый 

Мюнхгаузен»
16.00 Худ.фильм «Операция 

«Ы» и другие приключе-
ния Шурика»

17.40 Худ.фильм «Самая 
обаятельная и привлека-
тельная»

19.10, 22.00 Церемония вру-
чения премии «Золотой 
граммофон»

21.00 Воскресное «Время»
23.15 «Познер»
00.10 Худ.фильм «Егерь»
01.55 Худ.фильм «Капитан-

ская дочка»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
02.00, 06.00, 08.00 Новости
02.10 «Лев Лещенко. Ни 

минуты покоя»
03.00 Худ.фильм «Деловые 

люди»
04.25 «Служу Отчизне!»
05.05 «Здоровье»
06.15 «Смешарики. ПИН-

код»
06.25 «Непутевые заметки»
06.45 «Пока все дома»
07.30 Фазенда
08.15 «Игорь Кваша. Личная 

боль»
09.15 Худ.фильм «Тот самый 

Мюнхгаузен»
11.30 «Леонид Гайдай. Вели-

кий пересмешник»
12.15 Худ.фильм «Операция 

«Ы» и другие приключе-
ния Шурика»

13.50 Худ.фильм «Самая 
обаятельная и привлека-
тельная»

15.15, 18.00 Церемония вру-
чения народной премии 
«Золотой граммофон»

17.00 Воскресное «Время»
19.15 «Познер»
20.10 Худ.фильм «Егерь»
21.50 Худ.фильм «Ты - мне, 

я - тебе»
23.15 Худ.фильм «Капитан-

ская дочка»

RTVI
06.00 «Сканер»
07.00, 09.40 «Мультфильмы»
07.30 Худ.фильм «Незнайка 

с нашего двора» 1, 2 
серии

10.00, 01.30 Худ.фильм 
«Частная жизнь Петра 
Виноградова»

12.00 «Страна и люди»
13.00 «Цена победы»
14.00 Худ.фильм «Ужин в 

четыре руки» 1, 2 серия
16.00 «Арт-навигатор»
16.30, 23.00 «Русский 

акцент» с Еленой 
Мещеряковой «Отбросы 
общества»

17.00 «Грани недели» с Вла-
димиром Кара-Мурзой

18.00 «Великий обман. 
Преступление ради 
искусства»

19.00 «Сейчас в мире»
19.30 «Эхо недели»
20.00 «В Нью-Йорке с 

В.Топаллером»
21.00, 03.00 Телешоу «Удиви 

меня»
23.30, 05.00 «Великий об-

ман. Как делать деньги»
00.30 «Без дураков»

TBI
07.00, 17.30 ЭкспериМен-

тальный
07.45, 14.00 Правдивые 

истории. Ужас Амити-
вилля с.2

08.15 Великие истории 
любви 20 века. Адольф 
Гитлер и Ева Браун

08.45, 16.30 Вокруг света
09.45 Цивилизация. Фа-

тальная бессонница
11.00 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
12.00, 19.30 Исторические 

хроники с Николаем 
Сванидзе. Александр 
Твардовский

13.00 Здоровая жизнь с 
Ириной Трухачевой

13.30 Деловая кухня
14.30 Ювелир ТВ
18.15 Цивилизация. Био-

террор
20.30 Сегодня. Дайджест
21.30 Лекции и события
23.30 Великие истории 

любви 20 века. Грета 
Гарбо и Джон Гилберт

00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.00 Клипы Jazz с Алексеем 

Коганом
04.30 Худ.фильм «Ядвига» 

(1)

ТВ ЦЕНТР
03.50 Мультфильм «Стрела 

улетает в сказку»
04.20 Худ.фильм «Ослиная 

шкура»
05.45 «Фактор жизни» 6+
06.20 Худ.фильм «Сказка, 

рассказанная ночью»
07.40 «Сто вопросов взрос-

лому» 6+
08.20 «Барышня и кулинар» 

6+
08.55 «Битва за красоту» 

Специальный репортаж. 
16+

09.30, 22.00 События
09.45 Худ.фильм «Ты - мне, 

я - тебе» 12+
11.30 «Смех с доставкой на 

дом» 16+
12.20 «Приглашает Борис 

Ноткин» 12+
12.50 Московская неделя
13.30 Худ.фильм «Война 

Фойла» 16+
15.30 Худ.фильм «Любка» 

16+
19.00 «В центре событий»
20.00 Худ.фильм «Пуаро 

Агаты Кристи» 12+
22.20 «Временно доступен» 

Пелагея. 12+
23.25 Худ.фильм «Таин-

ственный остров»
01.35 Док.фильм «Так рано, 

так поздно...» 16+
03.05 Док.фильм «Тайны 

агента 007» 12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.30 Худ.фильм «Бум»
10.00 Худ.фильм «Бум - 2»
11.30 Сериал «Гостья из 

будущего»
19.00 Худ.фильм «Приклю-

чения Электроника»
23.30 Худ.фильм «Чингач-

гук - Большой Змей
01.00 Худ.фильм «Союз 

племени ирокезов»
02.30 Худ.фильм «Счастли-

вая леди»
04.00 Худ.фильм «Полноч-

ный переход»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Боевик 

«Подводная лодка» 12+
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Рождественская ава-
рия» 12+

10.35, 18.35, 02.35 Комедия 
«Ограбление по-
французски» 16+

12.20, 20.20, 04.20 Мелодра-
ма «Молодая Виктория» 
12+

14.10, 22.10, 06.10 Комедия 
«Любовь и сигареты» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Фильм-

сказка «Как Иванушка-
дурачок за чудом 
ходил». 12+

02.25, 08.25, 14.25 Мультсе-
риал «По следам бре-
менских музыкантов». 
6+, «Осенняя встреча» 0+

03.00, 09.00, 15.00 Муль-
тсериал «Письма от Фе-
ликса» 12+, «Волшебное 
кольцо» 6+, «Бедокуры» 
6+

04.00, 10.00, 16.00 Муль-
тфильм «Поди туда-не 
знаю куда» 6+, «Стрела 

улетает в сказку» 6+
05.30, 11.30, 17.30 Мультсе-

риал «Супергерои» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «Всемир-

ная картинная галерея с 
тетушкой Совой» 6+, м/ф 
«Упрямое тесто» 0+

НАШЕ КИНО
06.00 Худ.фильм «Личное 

дело судьи Ивановой». 
?  6+

08.00 Худ.фильм «Мафия 
бессмертна». ?  12+

10.00 Худ.фильм «Парашю-
тисты». ?  6+

12.00 Худ.фильм «Улица 
полна неожиданностей». 
?  6+

13.30 Худ.фильм «Сержант 
милиции». 2 серия  6+

15.00 Худ.фильм «Небесные 
ласточки». 1 серия  6+

16.30 Худ.фильм «Небесные 
ласточки». 2 серия  6+

18.00 Худ.фильм «Осторож-
но, бабушка!». ?  6+

20.00 Худ.фильм «Завтра 
была война». ?  12+

22.00 Худ.фильм «Захочу - 
полюблю». ?  12+

00.00 Худ.фильм «Станица 
Дальняя». ?  6+

01.30 Худ.фильм «Сержант 
милиции». 3 серия  6+

03.00 Худ.фильм «Любить 
человека «. 1 серия  6+

04.30 Худ.фильм «Любить 
человека «. 2 серия  6+

КИНОКЛУБ
05.00 Худ.фильм «Не-

выносимая лёгкость 
бытия» 16+

07.55 Худ.фильм «Цирк! 
Цирк! Цирк!» 6+

09.25, 01.00 Худ.фильм 
«Прошлой ночью в Нью-
Йорке» 16+

11.00, 03.00 Худ.фильм 
«Дикая река» 12+

13.00 Худ.фильм «Ад для 
героев» 16+

15.00 Худ.фильм «По вер-
сии Барни» 16+

17.15 Худ.фильм «Белый 
клык» 6+

19.00 Худ.фильм «Искус-
ственная ложь» 16+

21.00 Худ.фильм «Гитара» 
18+

22.35 «Плюс кино» 12+
23.05 Худ.фильм «От заката 

до рассвета 2: Кровавые 
деньги из Техаса» 16+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Камера смотрит в 

мир» 12+
05.00 Фильм-концерт 

«Константин Симонов. 
Стихи» 12+

05.30 «Соль земли» 12+
07.00, 01.00 «ВРЕМЯ» 12+
08.00 «Колба времени» 16+
09.00 Программа «ТЕМА» 

12+
10.00 «Было время» 16+
11.00 «Под знаком зодиака. 

Водолей» 12+
12.30 «Песня-87» 12+
14.00, 20.00 Фильм-

спектакль «Мастер и 
Маргарита» 12+

15.30 «Пока все дома» 12+
16.00 «Спорт и музыка» 12+
17.00 «Рожденные в СССР» 

12+
18.00 «В гостях у Валентина 

Распутина» 12+
18.55 «Голоса друзей» 12+
22.00 Док.фильм «Если тебе 

комсомолец имя» 12+
23.00 «Бомонд» 12+
23.30 Худ.фильм «Соль 

земли» 12+
00.35 Фильм-концерт «20 

минут с «Песнярами» 12+
02.00 «Рождённые в СССР» 

12+

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала - 5». 22 серия 
«Нечистый спирт». 16+

20.00 Сериал «Агент 
особого назначения - 3». 
ф.8. «Любовь и барабан». 
1 ч. 16+

21.00 Сериал «Второй 
убойный». ф.6. «Сын по 
переписке». 2 серия 16+

22.00 Сериал «Из жизни 
капитана Черняева». 
ф.1. «Отпуск в январе». 1 
серия +16

23.00 Сериал «Крими-
нальное видео - 2». ф.1. 
«Черный человек». 1 
серия 16+

00.00 Сериал «Горыныч 
и Виктория». 1 серия 
«Ритуальное убийство». 
1 ч. 16+

TV 1000
02.00, 22.10 Драма «Запо-

ведная дорога» 16+
04.00 Боевик «Час рас-

платы» 12+
06.10 Комедия «Аутсайде-

ры» 16+
08.00 Боевик «Большой 

Стэн» 16+
10.00 Приключения «Мои 

черничные ночи» 12+
11.50 Комедия «Любовь по 

правилам и без» 16+
14.20 Худ.фильм «In and 

Out» U

16.00 Приключения «Ок-
тябрьское небо» 12+

17.57 Боевик «Воин» 12+
20.30 Боевик «Под Откос» 

16+
00.15 Криминальное кино 

«Отважная» 16+

«2+2»
08.10 СоюзМультфильм (1)
09.15 Мультсериал «Год-

зилла» (1)
10.00 Сериал «Приключе-

ния Мерлина» (1)
13.15 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
14.10 Худ.фильм «Рыжая 

Соня» (1)
16.00 Худ.фильм «Конан-

Варвар» (1)
18.40 Худ.фильм «Власть 

огня» (1)
20.45 Худ.фильм «Конан 

Варвар» (2)
23.00 Худ.фильм «Бла-

дрейн» (3)
00.55 Худ.фильм «Боги 

Арены» (3)
02.30 «Дорожные войны»
03.45 Сериал «Преступле-

ние со многими неиз-
вестными» (1)

TV1000 ACTION
03.00 Фильм ужасов «Джей-

сон Х» 16+
05.00 Криминальное кино 

«Крэйзи» 16+
07.00 Научная фантастика 

«Монстры» 16+
09.00 Криминальное кино 

«Исчезновение Элис 
Крид» 18+

10.45 Драма «Эффект бабоч-
ки» 16+

12.45 Драма «Макбет» 16+
14.40 Боевик «Годзилла» 

16+
17.10 Криминальное кино 

«Зона преступности» 16+
19.00 Фильм ужасов «Кровь 

Луны» 16+
21.00 Научная фантастика 

«Эффект бабочки 2» 16+
23.00 Мягкая эротика «Ан-

гельские глазки» 18+
00.00 Мягкая эротика 

«2040» 18+

ДОМ КИНО
02.00 Худ.фильм 

«Generation «П» 18+
03.50 Худ.фильм «Сказка 

странствий» 12+
05.30 «Окно в кино»
05.40, 16.10 Сериал «Вепрь» 

16+
06.30, 17.00, 01.00 Сериал 

«Наследство» 16+
07.30 Сериал «Семнадцать 

мгновений весны» 12+
09.55 Худ.фильм «Жених с 

того света»
10.50 Худ.фильм «Без права 

на ошибку» 16+
14.30 Худ.фильм «Спорт-

лото-82»
18.00 Худ.фильм «Афоня» 

12+
19.35 Худ.фильм «Монро» 

12+
21.15 Худ.фильм «Комедия 

ошибок»
23.30 Худ.фильм «Призрак» 

16+

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицейская 

академия»
05.25 «Смех с доставкой 

домой»
07.30 «Бодрое утро»
08.35, 10.50 «Минутка для 

ребенка»
09.00 Мультсериал 

«Злобный»
10.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол»
11.00 Мультсериал «Сокро-

вища острова черепах»
12.00, 18.00 Сериал «От-

чаянные родители»
13.00 «Гуморины из 

торбины»
15.00 «Битва анекдотов»
15.30 «33, 19.00 м2»
16.00 Худ.фильм «Сильная 

личность из 2-А»
19.40 Сериал «Элен и 

ребята»
20.40 Худ.фильм «Ама-

зонки»

MAXXI-TV
06.40, 08.10, 17.50, 01.10 

MaxxiМузыка
07.50 «Сбросим лишнее»
08.50, 18.30 Йога
09.35 Союзмультфильм
10.20 «Джунгли шоу-

бизнеса»
10.55, 17.45, 19.05 «Выдаю-

щиеся мужчины»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.50 «5 идей для детской»
12.30 «Сейшн»
14.20 Фестиваль ТВ - Старт
15.15 Ювелирочка
17.15 «Тур-Гламур»
18.00 «Время для себя»
19.10 «Женские откро-

вения»
20.00 «Все про все»
20.10 «КиноМакси»
21.00 Портретные очерки. 

Олег Даль
21.55 Худ.фильм «Шел год 

Благодарения 1870»

Неділя, 3 лютого
Cхід 7.30 Захід 16.54
Тривалість дня 9.24

Схід 00.33  Захід 10.15
Остання чверть

СкорпіонМаксим, Євгенія, Валеріан, Анастасія, Агнія

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 Моя профессия
19:45 – 20:00 Украина в 

кадре



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

20 ЧЕРВОНИЙ ГІРНИК•№6(21331)•ЧЕТВЕР, 24 СІЧНЯ 2013 РОКУ

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

Телебачення

ПОНЕДІЛОК, 28 січня ВІВТОРОК, 29 січня СЕРЕДА, 30 січня ЧЕТВЕР, 31 січня П’ЯТНИЦЯ, 1 лютого СУБОТА, 2 лютого НЕДІЛЯ, 3 лютого
СПОРТ 1

06.00, 01.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Фейенорд 
- Твенте

07.55 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Локерен - Андерлехт

09.50 Баскетбол. Суперлига 
Украины. Финал

11.55, 00.00 Экстра-футзал
12.25, 00.30 «Гонки на выносли-

вость. Итоги сезона 2012.»
13.00 Футзал. Чемпионат Ис-

пании. Марфил Санта-Колома 
- Умакон Сарагоса

15.00, 04.00 Теннис. АТР Brisbane 
International. 1/4 финала. 
Мари - Истомин

17.00 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Витесс - Аякс

18.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. БК Донецк - Химки. LIVE

21.00, 03.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

22.05 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. 1/2 финала. Ответный 
матч. Астон Вилла - Бредфорд

СПОРТ 2
06.00, 00.05 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. Туров - Азовмаш
07.55, 18.50 Футзал. Чемпионат 

Испании. Марфил Санта-Ко-
лома - Умакон Сарагоса

09.50, 02.00 Футбол. Англия. 
Кубок Лиги. 1/2 финала. 
Ответный-матч. Астон Вилла 
- Бредфорд

11.45 Бадминтон. WORLD 
SUPERSERIES FINALS 2012. 
Финал. Смешанный. Пары

13.05 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Фейенорд - Твенте

15.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. ЦСКА - ВЭФ

16.55 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Сезон 2012-2013. Локерен 
- Андерлехт

20.35, 03.55 Экстра-футзал
21.05 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. БК Донецк - Химки
23.00, 04.55 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

04.25 «Гонки на выносливость. 
Итоги сезона 2012.»

EUROSPORT
09.30 Бизнес-класс. Журнал. 0+
09.35, 17.15 Футбол. Кубок Афри-

ки. Групповой этап. Марокко 
- ЮАР. 0+

11.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кицбюэль (Австрия). Скорост-
ной спуск. Мужчины. 0+

12.00, 16.30, 21.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Викерсунд (Норвегия). 
HS 225. 0+

13.15 Теннис. Открытый Чем-
пионат Австралии. Финал. 
Женщины. 0+

14.30, 23.45 Теннис. Открытый 
Чемпионат Австралии. Финал. 
Мужчины. 0+

16.00, 00.45 Теннис. Матс-пойнт. 
Журнал. 0+

18.15, 02.00 Футбол. Евроголы. 
Журнал. 0+

18.45, 01.15 Футбол. Кубок Аф-
рики. Групповой этап. Нигер 
- Гана. 0+

22.00 Вот это да!!! 0+
22.15 Про рестлинг. Обзор 

WWE. 0+
22.45 Про рестлинг. Винтажная 

коллекция. США. 0+
02.30 Технический перерыв

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 10.00, 20.45, 23.00, 

01.00, 03.10 Футбол NEWS
06.10 Атлетик - Атлетико. Чемпи-

онат Испании
08.10, 17.55 Боруссия Д - Нюрн-

берг. Чемпионат Германии
10.20, 00.30, 03.50 Futbol Mundial
10.50 Барселона - Осасуна. 

Чемпионат Испании
12.45 Олдэм - Ливерпуль. Кубок 

Англии
14.50 Док.фильм «Быть «Ливер-

пульцем». 2 серия
15.45 Реал - Хетафе. Чемпионат 

Испании
17.40 Самые смешные футболь-

ные моменты
19.55 LIVE. Шахтер - Русенборг. 

Copa del Sol
21.55 Чемпионат Испании. 

Обзор тура. Премьера
23.15 Чемпионат Италии. Обзор 

тура. Премьера
00.00 Обзор 4-го раунда. Кубок 

Англии. Премьера
01.15 Шахтер - Русенборг. Copa 

del Sol
03.25 Обзор 4-го раунда. Кубок 

Англии
04.20 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
05.15 Программа передач

СПОРТ 1
06.00 Футбол. Чемпионат Ни-

дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Витесс - Аякс

07.55, 13.20, 23.00, 05.05 Футбол. 
Чемпионат Нидерланды. 
Эредивизие. Обзор

09.00, 21.05 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. БК Донецк - Химки

10.50, 04.30 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

11.25 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. 1/2 финала. Ответный 
матч. Астон Вилла - Бредфорд

14.25, 02.55 Теннис. АТР Brisbane 
International. 1/4 финала. 
Долгополов - Нишикори

16.15 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Локерен - Андерлехт

18.10 Футзал. Чемпионат Ис-
пании. Марфил Санта-Колома 
- Умакон Сарагоса

20.00 Гольф. PGA. Farmers 
Insurance Open. Обзор 
турнира

00.05 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. 1/2 финала. Ответный 
матч. Суонси - Челси

02.00 Экстра-футзал
02.25 «Гонки на выносливость. 

Итоги сезона 2012.»

СПОРТ 2
06.00, 17.05 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. БК Донецк - Химки
08.00, 03.35 Футбол. Англия. 

Кубок Лиги. 1/2 финала. 
Ответный-матч. Суонси - 
Челси

09.50, 00.50 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

11.00, 20.55 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Сезон 2012-2013. 
Локерен - Андерлехт

12.55, 01.50 Футзал. Чемпионат 
Испании. Марфил Санта-Ко-
лома - Умакон Сарагоса

14.45 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Витесс - Аякс

16.35, 05.20 Экстра-футзал
19.00 Футбол. Чемпионат Ни-

дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Фейенорд - Твенте

22.55 Баскетбол. Еврокубок. 
ТОП-16. Триумф - Будивель-
нык

05.45 «Гонки на выносливость. 
Итоги сезона 2012.»

EUROSPORT
09.30 Футбол. Евроголы. Журнал. 

0+
10.00, 16.15 Теннис. Открытый 

Чемпионат Австралии. Финал. 
Мужчины. 0+

11.00, 13.45, 00.15 Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Викерсунд (Норвегия). 
HS 225. 0+

12.15, 18.00 Футбол. Кубок Аф-
рики. Групповой этап. Нигер 
- Гана. 0+

15.00, 01.15 Ски-пасс. Горнолыж-
ный журнал. 0+

15.15 Теннис. Открытый Чем-
пионат Австралии. Финал. 
Женщины. 0+

17.30 Теннис. Матс-пойнт. 
Журнал. 0+

18.45, 01.30 Футбол. Кубок Афри-
ки. Групповой этап. Буркина-
Фасо - Замбия. 0+

21.00 Футбол. Кубок Африки. 
Групповой этап. Эфиопия - 
Нигерия. 0+

22.00 Бокс. Бой за звание чем-
пиона мира по версии WBO. 
Второй средний вес. 0+

00.00 Автоспорт. Академия GT. 
Дорога в Дубаи. Журнал. 0+

00.10 Бизнес-класс. Журнал. 0+
02.30 Технический перерыв

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 00.40, 02.50 Футбол 

NEWS
06.10, 21.15, 04.50 Обзор 4-го 

раунда. Кубок Англии
06.40, 12.15, 18.00 Futbol Mundial
07.05, 18.30, 04.05 Чемпионат 

Италии. Обзор тура
08.10 Говерла - Динамо. Чемпио-

нат Украины
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS. 

LIVE
10.20, 16.00 Шахтер - Русенборг. 

Copa del Sol
12.45 Барселона - Осасуна. 

Чемпионат Испании
14.40, 23.40, 03.05 Чемпионат 

Испании. Обзор тура
19.15 Реал - Хетафе. Чемпионат 

Испании
21.40 LIVE. КПР - Ман Сити. Чем-

пионат Англии
00.55 Металлург З - Металлист. 

Чемпионат Украины
05.20 Программа передач

СПОРТ 1
06.05, 00.30 Футзал. Чемпионат 

Испании. Марфил Санта-Ко-
лома - Умакон Сарагоса

08.00 Гольф. PGA. Farmers 
Insurance Open. Обзор 
турнира

09.05 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Фейенорд - Твенте

11.00, 17.40 Экстра-футзал
11.30 Гольф. European Tour 2012. 

DP World Tour Championship. 
Дубаи, ОАЭ. Четвертый день

15.50, 02.15 Теннис. АТР Brisbane 
International. 1/2 финала. 
Багдатис - Димитров

18.05 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. БК Донецк - Химки

19.55 Баскетбол. Еврокубок. 
ТОП 16. Будучность - Буди-
вельнык. LIVE

22.00 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

22.35 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Витесс - Аякс

04.05 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 
2012-2013. Дерби Каунти - 
Ноттингем

СПОРТ 2
06.10 Баскетбол. Еврокубок. 

ТОП-16. Триумф - Будивель-
нык

08.00, 14.50, 21.40 Футбол. 
Чемпионат Нидерланды. 
Эредивизие. Обзор

09.10 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. БК Донецк - Химки

11.00 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Витесс - Аякс

13.00 Баскетбол. Кубок Суперли-
ги Украины. 1/2 финала

16.00 Футзал. Чемпионат Ис-
пании. Марфил Санта-Колома 
- Умакон Сарагоса

17.50 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Аякс - Фейенорд

19.45 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. 1/2 финала. Ответный-
матч. Астон Вилла - Бредфорд

22.40 Экстра-футзал
23.10 Баскетбол. Еврокубок. 

ТОП-16. Будучность - Буди-
вельнык

01.05 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Сезон 2012-2013. Локерен 
- Андерлехт

02.55 Баскетбол. Кубок Супер-
лиги Украины. 1/2 финала. 
1-й матч

EUROSPORT
09.30 Автоспорт. Академия GT. 

Дорога в Дубаи. Журнал. 0+
09.45 Олимпийский журнал. 0+
10.10, 22.30, 01.00 Бизнес-класс. 

Журнал. 0+
10.15 Ски-пасс. Горнолыжный 

журнал. 0+
10.30 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Кубок мира. Викерсунд 
(Норвегия). HS 225. 0+

11.30, 15.00 Теннис. Открытый 
Чемпионат Австралии. Финал. 
Мужчины. 0+

12.45 Теннис. Матс-пойнт. 
Журнал. 0+

13.15, 16.30 Футбол. Кубок Афри-
ки. Групповой этап. Эфиопия 
- Нигерия. 0+

14.00, 17.30 Футбол. Кубок Афри-
ки. Групповой этап. Буркина-
Фасо - Замбия. 0+

18.45, 01.05 Футбол. Кубок Аф-
рики. Групповой этап. Алжир 
- Кот-д’Ивуар. 0+

21.00 Футбол. Кубок Африки. 
Групповой этап. Того - Тунис. 
0+

22.00 Кампус. Журнал. 0+
22.35, 00.55 Избранное по сре-

дам. Журнал. 0+
22.40 Конный спорт. Выездка. 

Кубок мира. Амстердам 
(Голландия). 0+

23.40 Новости конного спорта. 
0+

23.45 Гольф. USPGA Tour. Farmers 
Insurance open. 0+

00.45 Новости гольфа. 0+
00.50 Новости парусного 

спорта. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 01.00, 03.05 Футбол 

NEWS
06.10, 12.15 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
07.05 Обзор 4-го раунда. Кубок 

Англии
07.35, 13.15, 21.30 Futbol Mundial
08.10 Металлург З - Металлист. 

Чемпионат Украины
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS. 

LIVE
10.20, 18.00 КПР - Ман Сити. 

Чемпионат Англии
13.45 Шахтер - Русенборг. Copa 

del Sol
16.00 Боруссия Д - Нюрнберг. 

Чемпионат Германии
20.00 «Один на один с Гамулой». 

Л. Кравчук. Премьера
20.30, 04.15 Док.фильм «Быть 

«Ливерпульцем». 2 серия
21.55 LIVE. МЮ - Саутгемптон. 

Чемпионат Англии
00.00, 03.20 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
00.45 Самые смешные футболь-

ные моменты
01.15 Шахтер - Говерла. Чемпио-

нат Украины
05.20 Программа передач

СПОРТ 1
06.00, 03.00 Футбол. Чемпионат 

Бельгии. Локерен - Андерлехт
07.50, 15.40, 20.25, 05.20 Баскет-

бол. Журнал Суперлиги
08.30, 16.15 Баскетбол. Евро-

кубок. ТОП 16. Будучность 
- Будивельнык

10.25, 19.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

11.30 Гольф. Europen Tour 2013. 
Omega Dubai Desert Classic. 
Дубаи, ОАЭ. Первый день. LIVE

18.05, 02.00 Теннис. АТР Brisbane 
International. 1/2 финала. 
Мари - Нишикори

20.00, 04.55 Экстра-футзал
21.00 Гольф. European Tour 

Weekly. Обзор
21.35 Гольф. Europen Tour 2013. 

Omega Dubai Desert Classic. 
Дубаи, ОАЭ. Первый день

СПОРТ 2
06.05 Футзал. Чемпионат Ис-

пании. Марфил Санта-Колома 
- Умакон Сарагоса

08.00 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 
2012-2013. Дерби Каунти - 
Ноттингем

10.00, 16.50, 00.25 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

10.35, 20.30 Баскетбол. Евро-
кубок. ТОП-16. Будучность 
- Будивельнык

12.30 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Сезон 2012-2013. Зульте 
Варегем - Генк

14.25, 01.05 Баскетбол. Кубок Су-
перлиги Украины. 1/2 финала. 
2-й матч

16.20 «Гонки на выносливость. 
Итоги сезона 2012.»

17.30 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. 1/2 финала. Ответный-
матч. Суонси - Челси

19.25 Экстра-футзал
19.55 Футбол. Англия. Обзор 

Футбольной лиги
22.30 Футбол. Чемпионат Ни-

дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Аякс - Фейенорд

03.00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ланды. Эредивизие. Обзор

04.05 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Сезон 2012-2013. Генк 
- Андерлехт

EUROSPORT
09.30, 19.00 Футбол. Кубок Аф-

рики. Групповой этап. Алжир 
- Кот-д’Ивуар. 0+

11.00, 15.15, 16.00, 20.15, 21.00 
Снукер. German Masters. 
День 2. 0+

14.00 Футбол. Кубок Африки. 
Групповой этап. Буркина-
Фасо - Замбия. 0+

00.00 Покер. Европейский тур
01.00 Про рестлинг. Обзор 

WWE. 0+
01.30 Про рестлинг. Винтажная 

коллекция. США. 0+
02.30 Технический перерыв

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 00.50, 03.00 Футбол 

NEWS
06.10, 12.15 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
07.00, 16.00 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
08.10 Шахтер - Говерла. Чемпио-

нат Украины
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS. 

LIVE
10.20 Боруссия Д - Нюрнберг. 

Чемпионат Германии
13.00, 03.15 КПР - Ман Сити. 

Чемпионат Англии
15.00 «Один на один с Гамулой». 

Л. Кравчук
15.30 Самые смешные футболь-

ные моменты
16.55 LIVE. Шахтер - ЦСКА. Copa 

del Sol
19.00 Futbol Mundial
19.30 МЮ - Саутгемптон. Чемпио-

нат Англии
21.30 Чемпионат Англии. Обзор 

тура. Премьера
22.50 Шахтер - ЦСКА. Copa 

del Sol
01.05 Говерла - Динамо. Чемпио-

нат Украины
05.10 Программа передач

СПОРТ 1
06.00 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. БК Донецк - Химки
07.55, 15.35 Гольф. European Tour 

Weekly. Обзор
08.30 Футбол. Чемпионат Ни-

дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Витесс - Аякс

10.20, 04.30 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

10.55 «Гонки на выносливость. 
Итоги сезона 2012.»

11.30 Гольф. Europen Tour 2013. 
Omega Dubai Desert Classic. 
Дубаи, ОАЭ. Второй день. LIVE

16.10, 02.25 Теннис. АТР Brisbane 
International. Финал. Мари - 
Димитров

18.10 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Фейенорд - Твенте

20.05 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Локерен - Андерлехт

22.00 Гольф. Europen Tour 2013. 
Omega Dubai Desert Classic. 
Дубаи, ОАЭ. Второй день

05.05 Баскетбол. Еврокубок. 
ТОП 16. Будучность - Буди-
вельнык

СПОРТ 2
06.00, 15.55, 01.55 Баскетбол. Ев-

рокубок. ТОП-16. Будучность 
- Будивельнык

07.55, 21.30 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

08.35 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Сезон 2012-2013. Локерен 
- Андерлехт

10.30 Баскетбол. Кубок Суперли-
ги Украины. Финал

12.25 Футбол. Чемпионат Нидер-
ланды. Эредивизие. Обзор

13.30 Теннис. АТР. Aircel Chennai 
Open. 1/4 финала. 1-й матч. 
Чилич - Пэр

17.50 Футзал. Чемпионат Ис-
пании. Марфил Санта-Колома 
- Умакон Сарагоса

19.40 Экстра-футзал
20.05 Теннис. АТР. Aircel Chennai 

Open. 1/4 финала. 2-й матч. 
Соеда - Типсаревич

22.05 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Фейенорд - Твенте

00.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. БК Донецк - Химки

03.45 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Аякс - Фейенорд

05.35 «Гонки на выносливость. 
Итоги сезона 2012.»

EUROSPORT
09.30 Санный спорт. Кубок мира. 

Оберхоф. Обзор. 0+
10.00 Санный спорт. Кубок мира. 

Винтерберг. Обзор. 0+
10.30 Футбол. Кубок Африки. 

Групповой этап. Того - Тунис. 
0+

11.30 Снукер. German Masters. 
День 2. 0+

12.15, 17.00 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Сочи (Россия). 
Спринт. 0+

14.00, 20.00, 21.00 Снукер. 
German Masters. День 3. 0+

18.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Викерсунд 
(Норвегия). HS 225. 0+

19.00, 00.15, 01.45 Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Гаррахов (Чехия). HS 
205. Квалификация. 0+

00.45 Автоспорт. Академия GT. 
Дорога в Дубаи. Журнал. 0+

01.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Уистлер (Канада). 
Двойки. 1-й заезд. 0+

02.15 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Уистлер (Канада). 
Двойки. 2-й заезд. 0+

03.00 Технический перерыв

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 00.55, 03.05, 04.15 

Футбол NEWS
06.10, 13.45 Шахтер - ЦСКА. Copa 

del Sol
08.10 Металлург Д - Динамо. 

Чемпионат Украины
10.00, 15.40, 22.15 Футбол NEWS. 

LIVE
10.20, 16.00 МЮ - Саутгемптон. 

Чемпионат Англии
12.15, 18.30, 01.10 Чемпионат 

Англии. Обзор тура
13.15, 18.00, 00.25 «Один на один 

с Гамулой». Л. Кравчук
19.30 Барселона - Осасуна. 

Чемпионат Испании
21.25 LIVE. Вердер - Гановер. 

Чемпионат Германии
23.25 Чемпионат Италии. Пре-

дисловие к туру. Премьера
23.55 Чемпионат Испании. Пре-

дисловие к туру. Премьера
02.10 Futbol Mundial. Премьера
02.35 Чемпионат Англии. Преди-

словие к туру. Премьера
03.20, 04.55 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру
03.45 Чемпионат Италии. Пре-

дисловие к туру
04.30 Чемпионат Англии. Преди-

словие к туру
05.20 Программа передач

СПОРТ 1
07.00, 20.35 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

08.00, 03.35 Футзал. Чемпионат 
Испании. Марфил Санта-Ко-
лома - Умакон Сарагоса

09.50 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

10.25 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

11.00 Гольф. Europen Tour 2013. 
Omega Dubai Desert Classic. 
Дубаи, ОАЭ. Третий день. LIVE

14.25 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Лидс - Кардифф Сити. 
LIVE

16.35 Футзал. Чемпионат 
Испании. Интер Мовистар - 
Фисиомедиа Манакор

18.25 Баскетбол. Еврокубок. 
ТОП 16. Будучность - Буди-
вельнык

21.40 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. ПСВ - АДО. LIVE

23.50 Гольф. Europen Tour 2013. 
Omega Dubai Desert Classic. 
Дубаи, ОАЭ. Третий день

05.25 «Гонки на выносливость. 
Итоги сезона 2012.»

СПОРТ 2
06.00 Футбол. Чемпионат Бель-

гии. Сезон 2012-2013. Локерен 
- Андерлехт

07.55, 16.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

08.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Спартак - БК Донецк

10.45, 02.05 Теннис. АТР. Aircel 
Chennai Open. 1/2 финала. 1-й 
матч. Беден - Типсаревич

13.15, 23.00 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

13.55 Футзал. Чемпионат 
Испании. Интер Мовистар - 
Фисиомедиа Манакор. LIVE

17.05 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Лидс - Кардифф Сити

19.00 Теннис. АТР. Aircel Chennai 
Open. 1/2 финала. 2-й матч. 
Агут - Пєр

21.00, 04.40 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. БК Донецк - Химки

23.40 Экстра-футзал
00.10 Футбол. Чемпионат Ни-

дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. ПСВ - АДО

EUROSPORT
09.30, 15.30 Прыжки на лыжах 

с трамплина. Кубок мира. 
Женщины. Саппоро (Япония). 
HS 100. 0+

10.45 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Сочи (Россия). HS 
100. 0+

11.45 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Сочи (Россия). Скиатлон. 
Женщины. 0+

12.30 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Сочи (Россия). Скиатлон. 
Мужчины. 0+

14.00, 16.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Гаррахов (Чехия). HS 205. 
Квалификация. 0+

14.30 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Сочи (Россия). Гонка по 
системе Гундерсена. 0+

16.45, 02.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Гар-
рахов (Чехия). HS 205. 0+

18.45 Легкая атлетика. Со-
ревнования в зале. Карлсруэ 
(Германия). 0+

20.15 Футбол. Кубок Африки. 1/4 
финала. 0+

22.30 Снукер. German Masters. 
1/2 финала. 0+

00.30 Ралли. ERC. Латвия. День 
1. 0+

01.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Уистлер (Канада). 
Женщины. 1-й заезд. 0+

02.45 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Уистлер (Канада). 
Женщины. 2-й заезд. 0+

03.30 Технический перерыв

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 23.45, 00.55, 03.15 

Футбол NEWS
06.15 Чемпионат Италии. Пре-

дисловие к туру
06.45, 10.45, 13.30 Чемпионат Ис-

пании. Предисловие к туру
07.15, 10.20, 14.00 Чемпионат 

Англии. Предисловие к туру
07.45 Самые смешные футболь-

ные моменты
08.10 Вердер - Гановер. Чемпио-

нат Германии
10.00, 14.25, 16.40, 19.45, 21.45 

Футбол NEWS. LIVE
11.10 Шахтер - ЦСКА. Copa 

del Sol
13.05 Futbol Mundial
14.40 LIVE. КПР - Норвич. Чемпио-

нат Англии
16.55 LIVE. ФИНАЛ. Copa del Sol
19.10 LIVE. Торино - Сампдория. 

Чемпионат Италии
20.55 LIVE. Эспаньол - Леванте. 

Чемпионат Испании
22.55 LIVE. Гранада - Реал. Чемпи-

онат Испании
01.10 ФИНАЛ. Copa del Sol
03.30 Эспаньол - Леванте. Чем-

пионат Испании
05.15 Программа передач

СПОРТ 1
06.00 Теннис. АТР Brisbane 

International. Финал. Мари - 
Димитров

08.05, 15.30 Экстра-футзал
08.30 Баскетбол. Журнал 

Суперлиги
09.05 Футбол. Чемпионат Ни-

дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. ПСВ - АДО

11.00 Гольф. Europen Tour 2013. 
Omega Dubai Desert Classic. 
Дубаи, ОАЭ. Четвертый день. 
LIVE

15.00 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

15.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. БК Донецк - Азовмаш. 
LIVE

18.05 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Генк - Брюгге

20.00 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Твенте - Утрехт

21.55 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Лидс - Кардифф Сити

23.50 Гольф. Europen Tour 2013. 
Omega Dubai Desert Classic. 
Дубаи, ОАЭ. Четвертый день

04.10 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. БК Донецк - Химки

СПОРТ 2
06.35 Футбол. Чемпионат Ни-

дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Витесс - Аякс

08.30 Баскетбол. Еврокубок. 
ТОП-16. Будучность - Буди-
вельнык

10.25, 01.45 Теннис. АТР. Aircel 
Chennai Open. Финал. Агут - 
Типсаревич

12.50, 01.15 Экстра-футзал
13.25 Футбол. Чемпионат Ни-

дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Твенте - Утрехт LIVE

15.25 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Сезон 2012-2013. Генк 
- Брюгге LIVE

17.30 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. ПСВ - АДО

19.25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. БК Донецк - Азовмаш

21.20 Футзал. Чемпионат 
Испании. Интер Мовистар - 
Фисиомедиа Манакор

23.20 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Твенте - Утрехт

04.00 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Лидс - Кардифф Сити

EUROSPORT
09.30, 02.00 Прыжки на лыжах 

с трамплина. Кубок мира. 
Женщины. Саппоро (Япония). 
HS 100. 0+

10.45 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Сочи (Россия). HS 
100. 0+

11.45 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Сочи (Россия). Скиатлон. 
Мужчины. 0+

12.45 Теннис. Открытый Чем-
пионат Австралии. Финал. 
Мужчины. 0+

14.00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Сочи (Россия). Гонка по 
системе Гундерсена. 0+

15.00, 01.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Гар-
рахов (Чехия). HS 205. 0+

16.45, 20.00 Футбол. Кубок Афри-
ки. 1/4 финала. 0+

19.00, 22.30 Снукер. German 
Masters. Финал. 0+

00.30 Ралли. ERC. Латвия. Обзор. 
0+

02.30 Технический перерыв

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 22.45, 23.55, 02.10, 

04.20 Футбол NEWS
06.15 Торино - Сампдория. 

Чемпионат Италии
08.10 Гранада - Реал. Чемпионат 

Испании
10.00, 15.40, 20.45 Футбол NEWS. 

LIVE
10.20, 15.30 Самые смешные 

футбольные моменты
10.30, 12.30, 15.00 Futbol Mundial
11.00 Док.фильм «Быть «Ливер-

пульцем». 3 серия. Премьера
12.00 «Один на один с Гамулой». 

Л. Кравчук
12.55 LIVE. Малага - Сарагоса. 

Чемпионат Испании
15.55 LIVE. Дженоа - Лацио. 

Чемпионат Италии
17.55 LIVE. Ман Сити - Ливерпуль. 

Чемпионат Англии
19.55 LIVE. Валенсия - Барселона. 

Чемпионат Испании
21.55 LIVE. Атлетико - Бетис. 

Чемпионат Испании
00.10 Дженоа - Лацио. Чемпио-

нат Италии
02.25 Ман Сити - Ливерпуль. 

Чемпионат Англии
04.35 Док.фильм «Быть «Ливер-

пульцем». 3 серия
05.30 Программа передач
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Реклама, інформація

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

В состав которого входят аир – применяется при 
половых расстройствах и снижении либидо; пастер-
нак – известен издавна как средство для выведения 
мочи из организма, снимает депрессию, страх, по-
давленность; петрушка – употребляется при воспа-
лительных процессах мочеполовой системы, проста-
тите; селен – микроэлемент, который защищает орга-
низм от токсического действия ртути, свинца и тал-
лия, является сильным иммуномодулятором.

Также есть приятная новость для тех мужчин, ко-
торые не удовлетворены размером полового органа 
и уровнем либидо: комплекс исключительно из нату-
ральных компонентов «Фаворит», влияет на улуч-
шение кровообращения в области малого таза и рас-
ширение пористых и пещеристых тел полового орга-
на, это и приводит к увеличению его объема, длины 
и улучшению качества половой жизни.
Стоимость одной упаковки:  
«Силатон Прост» – 59 грн., «Фаворит» – 59 грн.

Не откладывайте  
на завтра!

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

Пенсионерам
скидка 10%

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

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

На любой вопрос ответ
Знает, без сомненья, дед,
И я честно заявляю –
Лучше деда в мире нет!
С днем рожденья поздравляю,
Будь таким же много лет,
Без таблеток жить желаю,
Мой любимый супердед!

з поглибленим вивченням іноземних мов (англійська, французька)

Папа, дедушка родной!
Юбилей сегодня твой!
И поздравить все спешим
С этим днем от всей души!
Мы Судьбу благодарим
И тебя боготворим!
Видеть все тебя хотим
Долго-долго молодым!
Для тебя цветы и речи
В юбилейный этот вечер.
Мы гордимся все тобой,
Человек наш дорогой!

g Вниманию родителей

g Реклама Рекламний відділ «ЧГ» Тел. 92-97-16, 067-743-79-02
e-mail: reklama@rminer.dp.ua

Вітаємо!

Внучка Катя.

Любимого дедушку

Чумака  
Анатолия Ивановича

поздравляю  
с 70-летним юбилеем!

Дорогого папочку  
и любимого дедушку

Чепрака  
Михаила Яковлевича

поздравляем с 75-летием!

С любовью жена, дети,  
внуки, правнучка.

ОГОЛОШУЄ КОНКУРСНИЙ НАБІР УЧНІВ  
У 1 КЛАСИ (2013-2014 н.р.).

Загальноосвітня спеціалізована школа № 4 

Адреса КЗСШ № 4: вул. Димитрова, 15, тел. 74-44-02.
Співбесіди проводяться з 5 лютого кожного вівторка і середи з 13.30 до 17.00.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
РАССРОЧКА 10 мес.

Телефон: 410-12-88
http:\\gordienko.uaprom.net
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Закінчення. Початок на 10 стор.

Календарний 
місяць

Затверджена 
норма водо-
споживання 
населенням, 
л/добу на 1 
мешканця

К-ть 
днів

Затверджений 
тариф на те-

плопостачання 
для населення 
в грн. з ПДВ за 

1 Гкал

Витрати тепло-
ти на підігрів 

холодної води 
на 1 мешканця 
на місяць, Гкал

Вартість піді-
гріву холодної 

води в грн. 
 з ПДВ на  

1 мешканця

Норма ви-
трат гарячої 
води в м3 на  
1 мешканця 

на місяць

Вартість піді-
гріву холод-

ної води в 
грн. з ПДВ  

за 1 м3

Вартість холодної 
води та водовідве-
дення з урахуван-
ням норми витрат 
на місяць у грн. з 

ПДВ  на 1 мешканця

Вартість холодної 
води та водовідве-
дення з урахуван-
ням норми витрат 

на місяць у грн.  
з ПДВ  за 1м3

Сума сплати за гарячу воду  
в грн. з ПДВ

при відсутності 
приладів облі-

ку на 1 мешкан-
ця на місяць

при наявності 
приладів  

обліку за 1 м3

1 2 3 4 5 6 (4*5) 7 (2*3/1000) 8 (6/7) 9 (7*10) 10 11 (6+9) 12 (8+10)
Червень 130 30 269,50 0,1560 42,04 3,900 10,78 8,89 2,28 50,93 13,06
Липень 130 31 269,50 0,1612 43,44 4,030 10,78 9,19 2,28 52,63 13,06
Серпень 130 31 269,50 0,1612 43,44 4,030 10,78 9,19 2,28 52,63 13,06
Вересень 130 30 269,50 0,1560 42,04 3,900 10,78 8,89 2,28 50,93 13,06
Жовтень 130 31 269,50 0,2015 54,30 4,030 13,47 9,19 2,28 63,49 15,75
Листопад 130 30 269,50 0,1950 52,55 3,900 13,47 8,89 2,28 61,44 15,75
Грудень 130 31 269,50 0,2015 54,30 4,030 13,47 9,19 2,28 63,49 15,75

Середній на 
місяць 130 30 269,50 0,1811 48,81 3,954 12,35 9,02 2,28 57,83 14,63

Опалюваль-
ний період 130 269,50 0,1969 53,05 3,937 13,47 8,98 2,28 62,03 15,75

Неопалюваль-
ний період 130 269,50 0,1591 42,88 3,978 10,78 9,07 2,28 51,95 13,06

Розрахунок суми сплати за гарячу воду для населення, яке мешкає в будинках, нижчих за 12 поверхів,  
з централізованим гарячим водопостачанням, по КПТМ «Криворіжтепломережа»

Календарний 
місяць

Затверджена 
норма водо-
споживання 
населенням, 
л/добу на 1 
мешканця

К-ть 
днів

Затверджений 
тариф на те-

плопостачання 
для населення 
в грн. з ПДВ за 

1 Гкал

Витрати тепло-
ти на підігрів 

холодної води 
на 1 мешканця 
на місяць, Гкал

Вартість піді-
гріву холодної 

води в грн. з 
ПДВ на 1 меш-

канця

Норма ви-
трат гарячої 

води в м3 на 1 
мешканця на 

місяць

Вартість піді-
гріву холод-

ної води в 
грн. з ПДВ за 

1 м3

Вартість холодної 
води та водовідве-
дення з урахуван-
ням норми витрат 
на місяць у грн. з 

ПДВ  на 1 мешканця

Вартість холодної 
води та водовідве-
дення з урахуван-
ням норми витрат 
на місяць у грн. з 

ПДВ  за 1м3

Сума сплати за гарячу воду  
в грн. з ПДВ

при відсутності 
приладів облі-

ку на 1 мешкан-
ця на місяць

при наявності 
приладів об-

ліку за 1 м3

1 2 3 4 5 6 (4*5) 7 (2*3/1000) 8 (6/7) 9 (7*10) 10 11 (6+9) 12 (8+10)
Січень 140 31 269,50 0,2170 58,48 4,340 13,47 9,90 2,28 68,38 15,75
Лютий 140 28 269,50 0,1960 52,82 3,920 13,47 8,94 2,28 61,76 15,75
Березень 140 31 269,50 0,2170 58,48 4,340 13,47 9,90 2,28 68,38 15,75
Квітень 140 30 269,50 0,2100 56,59 4,200 13,47 9,58 2,28 66,17 15,75
Травень 140 31 269,50 0,1736 46,78 4,340 10,78 9,90 2,28 56,68 13,06
Червень 140 30 269,50 0,1680 45,28 4,200 10,78 9,58 2,28 54,86 13,06
Липень 140 31 269,50 0,1736 46,78 4,340 10,78 9,90 2,28 56,68 13,06
Серпень 140 31 269,50 0,1736 46,78 4,340 10,78 9,90 2,28 56,68 13,06
Вересень 140 30 269,50 0,1680 45,28 4,200 10,78 9,58 2,28 54,86 13,06
Жовтень 140 31 269,50 0,2170 58,48 4,340 13,47 9,90 2,28 68,38 15,75
Листопад 140 30 269,50 0,2100 56,59 4,200 13,47 9,58 2,28 66,17 15,75
Грудень 140 31 269,50 0,2170 58,48 4,340 13,47 9,90 2,28 68,38 15,75

Середній на 
місяць 140 30 269,50 0,1951 52,57 4,258 12,35 9,71 2,28 62,28 14,63

Опалюваль-
ний період 140 269,50 0,2120 57,13 4,240 13,47 9,67 2,28 66,80 15,75

Неопалюваль-
ний період 140 269,50 0,1714 46,18 4,284 10,78 9,77 2,28 55,95 13,06

Розрахунок суми сплати за гарячу воду для населення, яке мешкає в будинках, вищих за 12 поверхів,
з централізованим гарячим водопостачанням, по КПТМ «Криворіжтепломережа»

Додаток 3.

Додаток 4.

Календарний 
місяць

Затверджена 
норма водо-
споживання 
населенням, 
л/добу на 1 
мешканця

К-ть 
днів

Затверджений 
тариф на те-

плопостачання 
для населення 
в грн. з ПДВ за 

1 Гкал

Витрати тепло-
ти на підігрів 

холодної води 
на 1 мешканця 
на місяць, Гкал

Вартість піді-
гріву холодної 

води в грн. з 
ПДВ на 1 меш-

канця

Норма ви-
трат гарячої 

води в м3  
на 1 мешкан-
ця на місяць

Вартість піді-
гріву холод-

ної води в 
грн. з ПДВ за 

1 м3

Вартість холодної 
води та водовідве-
дення з урахуван-
ням норми витрат 
на місяць у грн. з 

ПДВ  на 1 мешканця

Вартість холодної 
води та водовідве-
дення з урахуван-
ням норми витрат 
на місяць у грн. з 

ПДВ  за 1м3

Сума сплати за гарячу воду  
в грн. з ПДВ

при відсутності 
приладів облі-

ку на 1 мешкан-
ця на місяць

при наявності 
приладів об-

ліку за 1 м3

1 2 3 4 5 6 (4*5) 7 (2*3/1000) 8 (6/7) 9 (7*10) 10 11 (6+9) 12 (8+10)
Січень 150 31 269,50 0,2325 62,66 4,650 13,47 10,60 2,28 73,26 15,75
Лютий 150 28 269,50 0,2100 56,59 4,200 13,47 9,58 2,28 66,17 15,75
Березень 150 31 269,50 0,2325 62,66 4,650 13,47 10,60 2,28 73,26 15,75
Квітень 150 30 269,50 0,2250 60,64 4,500 13,47 10,26 2,28 70,90 15,75
Травень 150 31 269,50 0,1860 50,13 4,650 10,78 10,60 2,28 60,73 13,06
Червень 150 30 269,50 0,1800 48,51 4,500 10,78 10,26 2,28 58,77 13,06
Липень 150 31 269,50 0,1860 50,13 4,650 10,78 10,60 2,28 60,73 13,06
Серпень 150 31 269,50 0,1860 50,13 4,650 10,78 10,60 2,28 60,73 13,06
Вересень 150 30 269,50 0,1800 48,51 4,500 10,78 10,26 2,28 58,77 13,06
Жовтень 150 31 269,50 0,2325 62,66 4,650 13,47 10,60 2,28 73,26 15,75
Листопад 150 30 269,50 0,2250 60,64 4,500 13,47 10,26 2,28 70,90 15,75
Грудень 150 31 269,50 0,2325 62,66 4,650 13,47 10,60 2,28 73,26 15,75

Середній на 
місяць 150 30 269,50 0,2090 56,33 4,563 12,35 10,40 2,28 66,73 14,63

Опалюваль-
ний період 150 269,50 0,2271 61,21 4,54 13,47 10,36 2,28 71,57 15,75

Неопалюваль-
ний період 150 269,50 0,1836 49,48 4,59 10,78 10,46 2,28 59,94 13,06

До відома споживачів

Розрахунок суми сплати за гарячу воду

g Хроніка пригод
Лихі гості

Великий празник неповнолітнє дівчисько, раніше засуджене за 
крадіжку, святкувало в малознайомій компанії у квартирі по вул. 
Кімівській. Після першої години ночі втричі старший чоловік запро-
понував їй перервати пиятику та усамітнитись у спальні. На що роз-
раховувала тінейджерка – турбота опікунів і психологів, а дядечко 
вихопив дорогий мобільний телефон та дав драла. Уже наступного 
дня любитель неповнолітніх і легкої наживи опинився за гратами.

З вечора до світанку заливався алкоголем і пригощав випадко-
вого «співпляшечника» інший криворіжець. Зранку до жахливого 

абстинтентного синдрому (якщо прозаїчніше – похмілля) додався 
зайвий головний біль – з тумби біля ліжка зникла тисяча гривень. 
Пройдисвіта знайшли, але гроші, особливо легко здобуті, мають 
властивість миттю розлітатись.
20 ударів ножем від великого кохання…

Мінорно завершився вечір для 60-річної мешканки вул. По-
гребняка. Після щедрого причащання оковитою, на чверть сто-
ліття молодший коханець під час сварки завдав їй майже два 
десятки ударів у груди та шию кухонним ножем. На жаль хірур-
ги міськлікарні №3 врятувати постраждалу не змогли. П’яного 

Отелло правоохоронці доставили до буцегарні за звинуваченням 
у вбивстві.
Гастролі бабусі в цирку

Опергрупа на тривожний сигнал із Криворізького державного 
цирку відреагувала хутко, кремезні молодці у всеозброєнні при-
мчали рятувати заклад культури чи то від захоплення терористами, 
чи від пограбування. Виявилось, то всього лише нетерпляча бабуся 
привела онучку на новорічну казку, сама подалась шопінгувати ба-
заром, коли повернулась, вистава ще тривала, вхідні двері були за-
мкнені – ото вона і вгатила по них ногою, і шибки як не було.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.
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g Родина патріотів

Володимир БУХТІЯРОВ, тел.: 097-2801876.

Архіваріус

Батько та сімко його синів
Зібрали нехитрі торбинки й пішли, аби повернутися переможцями
Крім двох. Ничипір саме й допомагав бра-
там збиратися на війну. Слабкий здоров’ям, 
усе життя через це бідував. Та й він під час 
окупації допомагав партизанам. Ті від самого 
Чорного лісу до села навідувались. То хліба 
передасть месникам, то на сторожі постоїть, 
поки ті на печі відпочивають. Хтось виказав. 
Розстріляли Ничипора Юхименка карателі.

Брат Іван при погонах мо-
лодшого лейтенанта повів 
бійців свого взводу в атаку 
і поліг у рукопашній. Похо-
ваний під Ленінградом, у с. 
В’язни. Саме в цих краях бив 
тевтонів під час Першої сві-
тової глава сімейства Степан 
Авксентійович Юхименко. 
Став він рекрутом при п’яти 
малолітніх синах. Пішов три-
вожної осені 1914 року «за 
віру, царя та Вітчизну». Во-
ював на Північно-Західно-
му фронті, обороняв Петро-
град. Хто знає, може, бився 
з німцями на тому місці, де в 
сорок третьому загине його 
син Іван. Достеменно відо-
мо, що старший і молодший 
Юхименки мерзли на різних 
війнах у тих самих болотах. 
Батько з них виповз, хоча й 
пораненим та хворим, а ось 
син поліг навіки. Згинув у 
зоні вічної вологи.

Не встиг батько поверну-
тися до заснованої ним кри-
ворізької Новоганнівки, як 
почалася нова війна. Ще лю-
тіша, бо звалася громадян-
ською. Коли пішов кулемет-
ником на червону тачанку, 
дружина чекала на сьому ди-
тину. Так у буремному 1919 
році народився наймолод-
ший – Петрик. Зі своєї війни 
він повернеться з найбіль-
шою кількістю нагород. Біль-
ше  бойових відзнак у родині 

патріотів Юхименків ніхто 
не мав. А поки що по степах 
України мчали то червоні, то 
білі, то зелені тачанки. Ка-
жуть, Степан Авксентійович 
одержав Почесну грамоту 
Реввійськради Південного 
фронту. Дружина випрала 
м’ятого-перем’ятого рушни-
ка, з яким чоловік мандрував 
по фронтах з півночі на пів-
день. Родина нарешті зібрала-
ся разом. Мати кулешу смач-
ного наварила, хліба батько 
засипав у засіки вдосталь. За-
жили.

Та мати змушена була діс-
тати того самого рушника, 
вишитого «червоними і чор-
ними нитками», який прой-
шов дві війни, аби передати 
його старшому сину. Настав 
час Дмитру йти до війська.  І 
потрапив він аж у далекий, 
майже казковий Туркестан. 
Там, по суті, ще тривала гро-
мадянська війна. По пісках 
та горах нишпорили загони 
басмачів і червона кіннота. 
Дмитро Степанович став мо-
лодшим командиром, у похо-
дах допомагав комеску. До-
дому повернувся з іменною 
шаблею, повернув матері й 
рушника. Там засіла пиляка 
Каракумів. Натруджені руки 
матері ретельно випрали 
його. Молодші брати по чер-
зі розглядали булатну сталь 
Дмитрової нагороди. А там 

і землю гуртом пішли засі-
вати. Своя ж. Годувальниця. 
Так тривало до початку ко-
лективізації.

Велику родину Юхименків 
терор обминув, бо всі разом 
записалися до колгоспу. Як 
пригадують старожили, нази-
вали його ім’ям Молотова. На 
жаль, ніхто з Юхименків біль-
ше трьох класів за плечима 
не мав. Окрім обробки землі, 
батько непогано підроб ляв 
чоботарством. На царській 
службі навчився цьому ре-
меслу. Воно допомогло ви-
жити в голодні роки. А на 
країну тим часом насувалося 
лихоліття небачених масшта-
бів і трагічних наслідків. До 
початку фашистської навали 
п’ять братів Юхименків про-
йшли армійський вишкіл і 
разом з батьком були готові 
піднятися на захист  рідної 
землі. Батько, Степан Авксен-
тійович, не дивлячись на по-
хилий вік (сьомий десяток), 
пішов до військкомату, а за 
ним сини – уся сімка. Додому 
повернули лише хворого Ни-
чипора. Новоганнівка заціпе-
ніла,  вона плачем та зойками 
проводжала своїх чоловіків 
на фронт.

Старший, Дмитро Сте-
панович, мав звання гвар-
дії сержанта. Бойовий шлях 
розпочав із серпня 1941 року 
на Південному фронті. На-
віть пораненим залишився 
в строю. З тим же фронтом 
визволяв Севастополь. Ось 
тоді він і одержав свого орде-
на Червоної Зірки. Команду-
вав стрілецьким відділенням  

«…під час штурму висоти 
«Сапун-Гора», виявив ініці-
ативу, діяв хоро-
бро та відважно, 
нищив гітлерівців 
вогнем з автома-
та і гранатами. За 
період боїв він по-
слав на той світ 13 
гітлерівських сол-
дат. За виявлені 
мужність і відвагу 
гідний урядової 
нагороди – ордена 
«Червона Зірка». До 
цієї нагороди від-
важного криворіжця пред-
ставив командир 82 гвардій-
ського Севастопольського 
полку підполковник Калінін. 
Командир 32 гвардійської ди-
візії видав наказ, і старший з 
братів-патріотів Юхименків 
став орденоносцем.

Мати билася на двічі про-
битих німецькими осколками 
грудях рідного Василька. Він 
війну пройшов червоноар-
мійцем. На вицвілій гімнас-
терці сріблом відбивалася 
медаль «За відвагу». Якщо 
Дмитро повернувся в рідну 
Новоганнівку з Кенігсберга, 
то Василь Юхименко – із са-
мого Берліна.

Однак повернемося до долі 
Івана Степановича Юхимен-
ка. Є привід. Знайдено наго-
родного аркуша, яким, тоді 
ще сержант 311-ї окремої 
роти зв’язку, представлявся 
до нагороди. Він тримав без-
перебійний зв’язок. Поки би-
лося солдатське серце…

На жаль, нічого не вдалося 
дізнатися про бойовий шлях 
братів Юхименків – Савелія 
та Харлампія. Відомо лише, 
що вони повернулися додому 
пораненими і хворими. Прах 
їх оберігає пухка (бо рідна) 
земля Новоганнівки.

Раніше за всіх, хто вижив 
на війні, пішов у небуття най-
молодший з братів – Петро. 
Ісуса Христа пережив лише 
на два роки. Ще восени 1939 
року Петро Юхименко при-
йняв присягу в лавах РСЧА. 
Петро Степанович став най-
титулованішим у своєму 
роду. Два ордени і дві медалі 
заслужив у боях. Скажімо, 

орден Червоної 
Зірки йому вру-
чили на плац-
дармі правого 
берега Дніпра. 
Гвардії старши-
на Юхименко  
«…за умов від-
сутності сіна 

зумів забезпечити кінський 
склад кормами шляхом під-
возу його із дальніх місць, в 
результаті чого (дослівно, – 
авт.) кінський склад зберіг 
свої тіла». Так буває на війні. 
А як то воювати із виснаже-
ними тваринами? Річ у тому, 
що Петро Степанович слу-
жив у 8-му гвардійському 
кавалерійському полку 2-ї 
гвардійської кавдивізії.

Першим із солдатів Юхи-
менків на порозі збіднілої 
людьми хати з’явився бать-
ко. Старого демобілізували 
задовго до Перемоги. Удома 
дізнався про розстріл сина 
Ничипора. Господарка оселі 
всі очі проплакала за своїми 
синами. Невдовзі прийшла 
«похоронка» й на Івана. Сте-
пан Авксентійович витер хус-
тинкою вологі очі й пошкоду-
вав, що зарано повернувся до 
мирних, як сам казав, обідів. 
Треба було б ще помститися 
тій сволоті, що нахабно за-
брала в нього двох синів.

Потім прибув старший, 
Дмитро. Його майже одра-
зу обрали головою місцево-
го колгоспу. А кого ж іще? 
Кругом самі жінки з дітьми 
та старими. Піднімав фрон-
товик господарство до кри-
вавих мозолів на сильних 
руках. Уже потім попросив-
ся в бригадири, а ще пізні-
ше – заві дував госпчастиною 
піонерського табору. А тут 
у поміч брату й Степан по-
вернувся. Одразу – до землі. 
Скучив селянський син за її 
щедрістю і красою. А ще піз-
ніше до братів приєднався 
й старшина-кіннотник, дві-

чі орденоносець Петро. Так, 
як і в армії, за колгоспними 
кіньми доглядав. Вони були 
в нього завжди «при тілі», як 
писав писар у нагородному 
фронтовому листі.

І Василькові нагороди бать-
ко прийняв на зберігання, а 
сам перехрестив його і по-
слав на пшеничний лан ско-
сити врожай. Так у рільничій 
бригаді заробляв трудодні. 
Орден Вітчизняної війни 1 ст. 
знайшов Василя Степановича 
лише в 1985 році. 

Уже немає нікого з цієї 
фронтової патріотичної ро-
дини. Мабуть, доцільно буде, 
коли нарешті заможною ста-
не наша Україна, на місці ха-
тинки, де зростали й мужні-
ли сімко батьківських синів 
Юхименків, поставити мемо-
ріал. Пам’яті учасника трьох 
воєн, глави сімейства Степа-
на Авксентійовича Юхимен-
ка (1880-1974) та всіх його 
синів:

– кавалера ордена Червоної 
Зірки Дмитра Степановича 
Юхименка (1906-1974);

– фронтовика Савелія Сте-
пановича Юхименка (1907-
1963);

– закатованого фашиста-
ми Ничипора Степановича 
Юхименка (1908-1943);

– патріота Харлампія Сте-
пановича Юхименка (1911-
1967);

– кавалера ордена Вітчиз-
няної війни 1 ст. Василя Сте-
пановича Юхименка (1913-
2000);

– полеглого в бою Іва-
на Степановича Юхименка 
(1915-1943);

– двічі орденоносця Пе-
тра Степановича Юхименка 
(1919-1954).

А скільки таких родин на 
нашій святій землі, скільки 
матерів при каганцях шили 
на дорогу своїм синам руш-
ники «червоними і чорними 
нитками»…

НА ФЛОТІ
От би «Яблучко!»

Іван Косенко службі на теплому Чор-
ному морі віддав чотири календарних 
роки. Підривав міни часів війни в складі 
екіпажу тральника № 924. Бувало, йде на 
повній швидкості по легкій хвилі, а поза-
ду стовпи води піднімаються. То вибухали 
ті самі донні й підводні міни. Моряки на-
вчилися впізнавати, де своя «голос» по-
дає, а де – німецька. Матрос Іван Косенко 
– на палубі тральника. Здається, ось за-
раз кинеться в те саме морське «Яблуч-
ко». Куди воно покотиться?! Хотілося б, 
аби додому. Публікується вперше.

РЕТРОФОТО
Поруч з Сергієм 
Мелешкіним

Це вже друге персональне авто Сер-
гія Мелешкіна. На той час – головного 
інженера шахти ім. Орджонікідзе. Його 
возив Сергій Савков (на фото – у маши-
ні). С.Мелешкін стоїть ліворуч. Фото кінця  
30-х. Публікується вперше.

 Подяка Дмитру Юхименку за бої  
в Прибалтиці.

 Голова роду 
 С.А. Юхименко.

 Батько й син навічно поруч.

У МАНДРАХ

Комсорг-скелелаз
Облишив він усі справи: протоколи, збори, 

агітки – і подався до Криму. Полюбляв його ске-
лі Віктор Ровенський. У 1953 році він очолював 
комсомол усього Кривбасу. До тих часів можна 
віднести й цю фотографію.

Помилуватися гладдю Чорного моря з висо-
ти… Заради цього можна й спітніти. Публікуєть-
ся вперше.
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Кумири

25 января Владимиру Семеновичу 
Высоцкому исполнилось бы 75 лет. 
И нам до сих пор больно от этой по-
тери. Больно до слез, до горечи, до 
исступления. Больно от бессилия 
что-либо изменить и от невозмож-
ности заполнить эту пустоту...

Его первыми произведениями были пародии 
на так называемый блатной фольклор. Позже, 
когда Высоцкий уже обрел опыт в поэзии, в его 
творчестве стали появляться высокие мотивы: 
любовь, прошедшая война, отношения меж-
ду людьми. То это влюбленный мужчина, то 
бывалый фронтовик, прошедший войну. Мно-
гие воевавшие люди принимали Владимира 
Семеновича за фронтовика, писали ему письма, 
в которых спрашивали его, не однополчанин ли 
он. Высоцкого очень трогали эти письма, и он го-
ворил: «Лучше получать письма, где тебя прини-
мают за своего однополчанина, чем письма, где 
тебя считают товарищем по камере».

Первые песни
Интерес к авторской песне у 

Высоцкого пробудился после зна-
комства с творчеством Булата 
Окуджавы, которого Владимир Се-
менович считал своим учителем. 
Позже он напишет «Песню о Прав-
де и Лжи», посвященную Окуджа-
ве. Свои первые песни Высоцкий 
начал писать в начале 60-х годов. 
Это были песни в стиле «дворовой 
романтики». Спустя несколько лет, 
в 1965-м, он напишет знаменитую 
«Подводную лодку», о которой 
Игорь Кохановский впоследствии 
скажет: «Подводная лодка» – это 
было уже всерьез. И я думаю, что именно эта пес-
ня заявила о том, что пора его творческой юности 
кончилась».

Проведите, проведите меня к нему. 
Я хочу видеть этого человека…

В 1964 году Владимир Высоцкий приходит в 
Театр на Таганке. 

Вспоминает Юрий Любимов: «Ко мне в 
театр пришел наниматься молодой человек. 
Когда я спросил его, что он хочет прочитать, 
он ответил: «Я несколько своих песен написал, 
послушаете?» Я согласился послушать одну 
песню, то есть, фактически, наша встреча 
должна была продлиться не более пяти минут. 
Но я слушал, не отрываясь, полтора часа».
Так начался творческий путь Высоцкого в Те-

атре на Таганке. Гамлет, Галилей, Пугачев, Сви-
дригайлов – целая палитра образов, созданных 
вместе с Юрием Любимовым. Любимов поставит 
и последний спектакль с Высоцким – прощание 
Владимира Семеновича со зрителями...

Дебют в кино
Параллельно с работой в театре была и работа 

в кино. Сниматься Владимир Высоцкий начал еще 
в студенческие годы. В 1961 году он сыграл роль 
в известной молодежной картине «Карьера Димы 
Горина».

В 1967 году на экраны выходит картина «Вер-
тикаль», которая приносит Высоцкому настоя-
щий успех, особенно его песням из фильма.

Вспоминает режиссер фильма Стани-
слав Говорухин: «Актерам довелось пожить 
недельку в палатке под ледником. Надо было 
набраться альпинистского опыта, вообще 
«почувствовать» горы. Особенно Володе. Мы 
очень рассчитывали на песни, которые он на-
пишет. Без них картина не могла состояться. 
Альпинисты считали его своим. Верили, что 
он опытный восходитель. А он увидел горы 
впервые за два месяца до того, как написал 
ставшие такими популярными песни о горах».

Марина Влади
Третья жена – Марина Влади вошла в его жизнь в 

1967 году. Высоцкий влюбился в нее после просмо-
тра кинофильма «Колдунья». Он смотрел фильм по 
нескольку раз в день, мечтал о встрече с актрисой 
многие годы. И вот, наконец, она состоялась. Первое 
знакомство произошло в ресторане ВТО. 

Вот как описывает свое первое знаком-
ство с Высоцким Марина Влади. «Краеш-
ком глаза я замечаю, что к нам направляется 
невысокий, плохо одетый молодой человек. Я 
мельком смотрю на него, и только светло-серые 
глаза на миг привлекают мое внимание. Но 

возгласы в зале заставляют меня прервать 
рассказ, и я поворачиваюсь к нему. Он подходит, 
молча берет мою руку и долго не выпускает, по-
том целует ее, садится напротив и уже больше 
не сводит с меня глаз. Его молчание не стесняет 
меня, мы смотрим друг на друга, как будто всег-
да были знакомы. Я знаю, что это – ты».
Марина Влади была с ним рядом двенадцать 

лет. «Я жив, двенадцать лет тобой храним...» – 
напишет поэт на обратной стороне телеграфного 
бланка. И все эти годы Марина Влади пыталась 
замедлить бешеный ритм жизни Высоцкого.

60-е годы
В 60-е годы Владимир Высоцкий много сни-

мался в кино. Но у всех фильмов с его участием 
была трудная судьба. Мелодрама «Короткие 
встречи», собрав 4,4 миллиона зрителей, была 
остановлена в прокате и на экраны вышла лишь 
в 1987 году. А трагикомедия «Интервенция» во-
обще была запрещена к прокату.

Фильм Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Опасные 
гастроли» подвергся критике, но все же вышел на 
экраны. Картина обошла по популярности даже 
фильм «Белое солнце пустыни».

К тому времени многие в 
СССР стали обзаводиться магни-
тофонами. Буквально в каждом 
доме стали появляться записи 
песен Высоцкого. Это непод-
цензурное творчество очень 
раздражало советскую власть. 
Высоцкого часто не утверждали 
на роли в кино, его песни не до-
пускались на радио и к записи 
грампластинок.

70-е годы
В это время Высоцкий мало 

снимался в кино. Периодически на экранах можно 
было услышать его песни, или песни на его стихи: в 
драме «Сыновья уходят в бой», в фильме «Контра-
банда», в трагикомедии «Одиножды один», в  дра-
ме «72 градуса ниже нуля» и др. Среди же ролей тех 
лет можно лишь отметить Фон Корена в мелодраме 
«Плохой хороший человек» и Ганнибала в комедии 
«Сказ про то, как царь Петр Арапа женил».

В 1977 году в серии «Aктеры советского кино» 
вышел посвященный Высоцкому проспект И. Ру-
бановой. В своей работе она особенно выделяет 
голос Высоцкого. И действительно, голос был 
его основным «выразительным материалом». 
При ответе на вопрос анкеты, распространенной 
среди артистов театра на Таганке в 1970 году, 
Высоцкий сказал, что самой большой для себя 
трагедией считал бы потерю голоса.

Глеб Жеглов
В 1979 году Владимир Высоцкий сыграл свою 

самую значительную роль – Глеба Жеглова в се-
риале «Место встречи изменить нельзя». Как при-
знавался сам актер, это была его самая любимая 
роль. Тем не менее, этой роли могло и не быть...

Майским вечером 78-го года, на даче в Одессе 
Высоцкий, Влади и Говорухин собрались, чтобы 
обсудить сценарий будущего фильма. И вдруг 
Марина Влади со слезами на глазах взяла Го-
ворухина за руку и увела из комнаты. «Отпусти 
Володю, снимай другого артиста!». Ей вторил 
Высоцкий: «Пойми, мне так мало осталось! Я не 
могу год жизни тратить на эту роль». 

Во время съемок Станиславу Говорухину при-
шлось покинуть съемочную площадку из-за 
отъезда на фестиваль. И тогда он доверил ре-
жиссуру Высоцкому. 

Говорухин вспоминает:
«...Я уступил ему режиссерский жезл.
Когда я вернулся, группа встретила меня 

словами: «Он нас измучил!».  Привыкших к 
долгому раскачиванию работников группы по-
началу ошарашила его неслыханная требова-
тельность. Обычно ведь как? «Почему не сни-
маем?» – «Тс-с, дайте настроиться. Режиссеру 
надо подумать». У Высоцкого камера начинала 
крутиться через несколько минут после того, 
как он входил в павильон. Объект был «готов» 
за четыре дня. Он бы в мое отсутствие снял 
всю картину, если бы ему позволили.

Зато на тонировке с ним было тяжело. Про-
цесс трудный и не самый творческий – актер 
должен слово в слово повторить то, что на-
говорил на рабочей фонограмме, загрязненной 
шумами, стрекотом камеры. Бесконечно кру-
тится кольцо на экране. Володя стоит перед 
микрофоном и пытается «вложить в губы» 
Жеглова нужные реплики. Он торопится, и 
оттого дело движется еще медленнее, он без-
божно ухудшает образ. «Сойдет!» – кричит 
он. Я требую записать еще дубль. Он бушует, 
выносится из зала, через полчаса возвращает-
ся, покорно становится к микрофону...».

Восемнадцать часов
Летом 1969 года у Высоцкого была клини-

ческая смерть, и тогда он выжил только благо-
даря Марине Влади. Проходя мимо ванной, она 
услышала стоны и увидела, что Высоцкий крово-
точит горлом. 

Марина Влади вспоминает:
«Ты больше не говоришь, полуоткрытые 

глаза просят о помощи. Я умоляю вызвать 
«скорую», у тебя почти исчез пульс, меня 
охватывает паника. Реакция двух прибывших 
врачей и медсестры проста и жестока: слиш-
ком поздно... Они не желают иметь покойника 
в машине, это плохо для плана. Тогда я заго-
раживаю им выход, кричу, что, если они сей-
час же не повезут тебя в больницу, я устрою 
международный скандал… Они, наконец, по-
нимают, что умирающий – это Высоцкий, а 
взлохмаченная и кричащая женщина – фран-
цузская актриса. После короткого консилиума, 
ругаясь, они уносят тебя на одеяле…»
В институте скорой помощи им. Склифосовского 

врачи боролись за его жизнь восемнадцать часов. 

Несостоявшиеся роли
... Сколько ролей так и остались не сыгранными 

по вине властей, которые упорно пытались не до-
пустить его на экраны.

Так сорвалась роль Степана в «Андрее Рубле-
ве» Тарковского. По одной из версий, Тарковско-
му не дали это сделать чиновники Госкино, по 
другой – Высоцкий внезапно запил, и Андрей 
Арсентьевич сказал, что никогда больше с ним 
работать не будет. 

Не были утверждены пробы в фильмах «Над 
Тисой», «Аннушка», «Грешница». Режиссеры шли 
на различные ухищрения, чтобы пробить в Гос-
кино разрешение на съемки Высоцкого. Но чи-
новники боялись как огня одного его имени. 

Трагедия
Жизнь Владимира Высоцкого оборвалась 25 

июля 1980 года. Высоцкого хоронила вся Мо-
сква, хотя официального сообщения о смерти не 
было – в это время проходила московская Олим-
пиада. Над окошком театральной кассы было 
вывешено скромное объявление: «Умер актер 
Владимир Высоцкий». Ни один человек не сдал 
обратно билет – каждый хранит его у себя как 
реликвию. У Театра на Таганке, где он работал, со-
бралась огромная толпа, которая находилась там 
в течение нескольких дней. Марина Влади уже в 
автобусе, направившемся в сторону Ваганькова, 
сказала одному из друзей мужа Вадиму Тума-
нову: «Вадим, я видела, как хоронили принцев, 
королей, но ничего подобного не видела!…»

Неслыханную, всенародную любовь Высоцкий 
заслужил из-за социально-политической ситу-
ации, в которой находилась страна в его время. 
Тупой и унылый «застой», казалось многим, 
обречен на вечное существование. Владимир 
Высоцкий вслух и открыто вещал о том, чем 
жила страна на самом деле. Он насмешничал и 
печалился о том же, о чем ехидничали и горева-
ли миллионы людей.

Над пропастью, по самому по краю…

«Когда люди причиняют тебе боль снова и 
снова, то думай о них как о наждачной бумаге. 
Они могут задевать тебя и немного ранить, 
но в конце концов ты будешь отполирован 
до идеального состояния, а от них не будет 
никакого толку. Mы живём в мире, где улыбка 
уже не значит хорошее отношение к тебе. Где 
поцелуи совсем не значат чувства. Где при-
знания не значат любовь. Где каждый одинок и 
никто не старается это изменить. Где слова 

теряют всякий смысл, потому что 
несут ложь…»

Официальное признание к Высоцкому пришло после смерти. В 1981 году был опубликован 
первый крупный сборник произведений Высоцкого  «Нерв». Вышла первая полноценная 
советская пластинка. В 1987 посмертно присуждена Государственная премия СССР.

По материалам Интернет-изданий.
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Окружающим нравится Дмит
рий – весёлый, добродушный, 
всегда готовый прийти на по
мощь, да и просто поддержать, 
поднять настроение. Даже псев
доним Дмитрия весьма подходя
щий – Санни, что в переводе с ан
глийского – «Солнечный».

В один тёплый воскресный 
вечер собралась большая 

компания Санни на посиделки. 
Музыка, смех… И друзья очеред
ной раз любопытствуют:

– Санни! Честно, мы иногда 
удивляемся твоей жизнерадост
ности – в нашемто злом, с «кап
канами», мире. Мы никогда не ви
дели тебя хмурым, разгневанным. 
Ты действительно как солнце – 
«источник позитива». Поделись 
наконецто с нами секретом сво
ей неунываемости!

Санни задумался на минуту, по
том как всегда бодро:

– Конечно, поделюсь!
... Когда мне было 18 лет, я очу

тился в пустыне. Как, почему, не
важно. И там меня укусила ядови
тая змея. Меня напичкали проти
воядиями, буквально с того све
та вернули… После этого случая я 
словно повзрослел лет на десять. 
Стал серьёзнее, самостоятель
нее, а также спокойнее и добрее. 
А главное – я понял, насколько 
хрупкая и насколько ценная эта 
наша субстанция – жизнь. И её – 
и свою, и чужую – надо беречь. 
И радоваться каждой минуте, ка
ждому новому дню. Благодарить 
Всевышнего за то, что живёшь, 
видишь своих родных, друзей, 
коллег, природу, солнце (мой фе
тиш!). Мне кажется, что у всех, 
кто когдато побывал в шаге от 
смерти, так бы выразиться, обо
стрённое чувство жизни… И уж 
тем более ни в коем случае нель
зя тратить жизнь на ссоры, скло

ки, зависть, ненависть. Не буду 
отрицать: данные «антиэмоции» у 
меня иногда появляются – ибо мы 
сталкиваемся с подчас нехороши
ми обстоятельствами. Но я весь 
этот негатив в себе мгновенно по
давляю, утилизирую. Как? Дам не
сколько советов.

Когда некто вас раздражает, вам 
хочется нахамить, выплеснуть на 
него злобу, посчитайте в уме до 
пяти, переведите взгляд на кален
дарь/обои/цветы/облака – и ми
гом успокоитесь. А если ещё ка
каянибудь неприятная ситуация 
– не зацикливайтесь, представьте 
перед нею забавную рожицу, по
казывающую язык, и «чернота» 
сама собой развеется!

Делайте добро другим людям 
– бескорыстно, ничего не требуя 
взамен.

Не злословьте. Слова имеют ве
ликую силу. Плохие – деструктив
ную, несут разрушение, добрые – 
конструктивную, несут созида
ние. Созидайте!

Однажды Санни гордо рас
сказал друзьям о том, что 

ему неведомо чувство страха. Ре
бята не поверили циркачу.

– Не может такого быть! Каж
дый человек чегото да и боится: 
высоты, темноты, огня…

– Может! Я живу на всю катуш
ку. Занимаюсь цирковым искусст
вом – клоунадой, воздушной акро
батикой. Подрабатываю ведущим 
вечеринок, юбилеев. Много путе
шествую. Люблю подводное пла
вание. Второй год увлекаюсь пара
шютным спортом. Эти ощущения 
от прыжков с поднебесья не пе
редать словами: летишь с высоты 
4 тысячи метров и видишь раду
гу солнечных лучей и искривление 
земного горизонта! В такие момен
ты развеиваются усталость и нега
тив, просветляется сознание…

Приятели тревожно замечают:
– Осторожность никто не отме

нял. А если чтото стрясётся с то
бой в процессе этой «всей катуш
ки»? Подумай о жене, ребёнке, ро
дителях. Каково им будет?

Санни на миг помрачнел. Затем 
– с той же неизменной улыбкой:

– А я не задумываюсь над 
этим. Я думаю только о жизни. Я  
оптимист! И вообще – зачем бо
яться того, чего не было, нет и не
известно, будет ли?..

…Недавно Санни пригла
сили выступить клоу

ном на премьере в передвижном 
циркешапито. Он охотно согла
сился. Но как только узнал, что 
в представлении есть номер со 
змеями, то побледнел. Стал под
робно расспрашивать труппу об 
этих рептилиях: порода, величи
на, как будут вести себя на арене, 
не случится ли чегото непредви
денного… Участники успокаива
ли гостя – мол, животины безопа
сные, но всё равно волнение клоу
на было заметно.

Санни с удовольствием участ
вовал в представлении – выбегал 
между номерами на арену, грима
сничал, шутил, развлекал зрителей.

Вот и номер со змеями. Дрес
сировщица выпустила на манеж 
несколько огромных блестящих 
ползучек. Под мистическую му
зыкутранс змеи двигались по 
кругу, умело выстраивали коль
цаузоры. Санни стоял за кулиса
ми и испуганно глядел в щель за
навеса – как бы ненароком какая
нибудь из живностей не наброси
лась на зрителей (или на него)… А 
надо сказать – Санни привел свою 

жену с дочкой. По пригласи
тельному посадил семей
ство на первый ряд… И 
тут с ужасом увидел, как 
одна нахальная жирная 
змеюка отделилась от своих «кол
лег» и поползла к его дочери! Сан
ни взвизгнул, выскочил на аре
ну и бросился к змее, чтобы отта
щить её от малышки. Споткнулся 
об складку ковра и упал. Змеюка 
уставилась на Санни, Санни уста
вился на змеюку. Сколько они так 
смотрели друг на друга – секун
ду, минуту, час, год?.. И тут Санни 
услышал, как змея сказала ему… 
нет, не услышал, а скорее, «теле
патически» уловил, понял – змея 
сообщила ему: «Да не бойся, ду
рачинка! Я ж не ядовитая и абсо
лютно безвредная! А иначе меня 
бы не выпустили сюда. Мало ли 
в какую сторону я могу повер
нуться? Я никого не трону – ни 
тебя, ни твою девочку, ни хозяй
кудрессировщицу. Успокойся и 
улыбнись. Всё хорошо!»

К Санни подскочила дрессиров
щица, забрала змею и посадила её 
обратно к партнёршам по номеру. 
Зал хохотал и аплодировал: все 
посчитали, что это элемент шоу – 
забавный клоун в несуразном ко
стюме выскочил на манеж, шмяк
нулся на змею!.. Санни – стопро
центный артист, и на сцене, и в 
жизни. Преодолев дрожь во всём 
теле, он расплылся в улыбке, по
махал рукой залу и скрылся за ку
лисами. Только там, чуть не теряя 
сознание, плюхнулся на диван
чик. Зачем показывать людям не
гатив? Они должны видеть только 
плюсы. Цирк существует для того, 

чтобы нести радость, а не испуг 
и стрессы!..

…Друзья быстро узнали 
об этом происшест

вии, та же супруга клоуна взвол
нованно рассказала им: «Мой 
Дима испугался жутко, но виду 
не подал. Молодец!»

После этого компания устроила 
Санни небольшой «разгром»:

– Ты же утверждал, что ничего 
и никого не боишься! А змейто, 
оказывается, боишься!

Санни покраснел; долго молчал.
– Ну вы же помните, я рассказы

вал о том, что меня однажды уку
сила змея и я еле жив остался…

После паузы – уже улыбаясь:
– …Но с чего вы взяли, что я 

боюсь змей? Да не боюсь я их! 
Наоборот, змеи дважды научили 
меня «жизненной мудрости»: та, 
укусившая в пустыне, – любить и 
беречь жизнь (свою и окружаю
щих), эта, на днях в цирке, – раз
вила мою интуицию. Я теперь 
буду гораздо лучше понимать со
беседника, улавливать его на
строение, эмоции, «посылы», и на 
этой почве и мне будет легче об
щаться, и людям будет со мною 
комфортнее… Хотя куда уже 
«легче и комфортнее»?..

***

Вечером Санни купил в мага
зине магнитик с изображе

нием весёлой забавной змейки к  
году Змеи. Прикрепил магнит на 
холодильник. Смотрит, умиляет
ся…

Наталья ЗАВАЛЬНЮК.

g Рядки з конверта
«Затишок»...  
Назва відповідає дійсності

«Затишок»... Така назва Будинку милосердя, що роз-
ташований у Тернівському районі по вул. Маршака. Літ-
ні одинокі люди знайшли тут притулок. Так вийшло, що і 
моя тітка Лідія Кравець уже два роки перебуває в цьому 
Будинку. Я її часто навідую.

Та коли б не завітала, завжди бачу добре, привітне 
ставлення персоналу до тих, хто там перебуває. Стериль-
на чистота в коридорах, кімнатах, санвузлах. Повсюди 
металопластикові вікна, квіти, у холі – телевізор. Світ-
ла простора їдальня з п’ятиразовим харчуванням, а ще 
й частують підопічних апельсинами, цукерками, до свят 
усім видають подарунки.

Раз на тиждень до кімнат приходить бібліотекар і при-
носить журнали, газети, книги. А раз на місяць послуги 
надає перукар.

Це дуже важливо, що одиноких городян оточують 
чуйні люди, яким небайдужа чужа доля. Співчуття й до-
брота притаманні нашому українському народу, це голо-
вні риси нашої ментальності.

Від щирого серця хочу подякувати всьому колективу 
Будинку милосердя «Затишок» на чолі з директором На-
талією Новосілецькою та побажати здоров’я, щастя, усіх 
гараздів і терпіння в нелегкій та благородній праці.

З повагою Зоя СТЕБЛОВА, вул. Севанська.

Грані буття

Клоун по имени Солнечный.  
На сцене и в жизни 
Живет себе на белом свете молодой человек. Самый 
обыч ный: зовут его Дмитрий, возраст – слегка за 25, 
есть жена и крошка-дочурка. Вот только профессия у 
него не совсем обычная – клоун в цирке. Друзья иногда 
посмеиваются над Дмитрием – мол, непрестижно как-
то. На что Дмитрий всегда отвечает:
– А я обожаю её. Как можно не любить работу, на кото-
рой приносишь радость людям, особенно детям?..

g Пам’ять жива

Відшукали могилу воїна...
У літературі, мемуарах вій-

ськових керівників багато напи-
сано про тяжкі, кровопролитні бої 
на берегах річки Березина. Та хіба 
тільки на річці Березина? А взяти 
бої на Волзі і Дніпрі, Прип’яті та 
Десні... Ці та інші річки були при-
родною перепоною для звільнен-
ня нашої Батьківщини, а поселен-
ня на них були задіяні фашистами 
як укріпрайони, фортеці.

Пройшли роки після Перемоги 
у Великій Вітчизняній війні 1941-
1945 років, але рани, нанесені вій-
ною, і по цей час не загоюються 
в багатьох людей, батьки та діди 
яких захищали свій народ, звіль-
няли його від фашистської нечисті, 
були вбиті чи пропали безвісти...

Із розповідей моєї мами Дарії 
Нефедіївни знаю, що мій батько, 
Варфоломій Іванович Нагаєв, жи-
тель Брянської області, добровіль-
но пішов захищати Вітчизну, а нам, 

малим дітям (не пам’ятаємо, який 
він був), було дуже тяжко, адже 
фашисти спалили все, що могло 
служити житлом для нас. За роз-
повідями мами, батько був життє-
радісним, любив сім’ю, дітей, лю-
бив життя та свою Батьківщину. За 
час, як пішов на фронт, писав, що 
б’є ворога, що скоро прийде Пере-
мога. Потім листи перестали над-
ходити. Мама і нас двоє, я і молод-
ша сестра, кожного дня чекали ві-
сточки від батька, та її не було. По 
закінченню війни ми переїхали до 
Кривого Рогу.

Життя склалося так, що після 
завершення навчання в Індустрі-
альному технікумі я був призва-
ний до лав Радянської Армії для 
проходження військової служ-
би, з якою пов’язав своє життя. 
Служба проходила в м. Кривий Ріг 
у військовій частині залізничних 
військ, потім, після звільнення, 

працював на Північному гірничо-
збагачувальному комбінаті, звід-
ки пішов на пенсію. Але в пам’яті 
постійно горів вогник: як дізнати-
ся, де покоїться наш батько, Вар-
фоломій Іванович Нагаєв? Раніше 
шукали, та марно, потім я звер-
нувся з цього питання до ради ве-
теранів Тернівського району.

Пройшло трохи часу. Та рап-
том пролунав телефонний дзві-
нок – і голова районної ради ве-
теранів Віктор Васильович Бурді-
єнко повідомив, що батько похо-
ваний у братській могилі, у сквері 
населеного пункту Печищі Світ-
логірського району, недалеко від 
р. Березина (Білорусь).

Декілька речень, декілька слів, 

та які вони дорогі для мене й ко-
штують практично всього мого 
життя. Я як ветеран військової 
служби, як ветеран праці, як син 
солдата, учасника бойових дій, 
який загинув, захищаючи свою 
Батьківщину, безмежно вдячний 
раді ветеранів Тернівського райо-
ну за те, що вони знайшли мого 
батька, за їхню працю, за турбо-
ту про нас, ветеранів.

За собою залишаю право в ко-
роткий час з’їздити на могилу 
батька, покласти гвоздику та по-
дякувати йому за те, що він ці-
ною свого життя звільнив нашу 
Батьківщину від фашизму. Розка-
жу йому про своє життя, про сво-
їх дітей.

Іван Варфоломійович Нагаєв, ветеран військової служби, ветеран праці.
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Соціум

g Человеческий фактор

Одиночество и завышенные амбиции  
становятся главным бичом мегаполисов
Не так давно юрист 
компании «Ригла» 
Дмитрий Вино-
градов застрелил 
из двух карабинов 
пятерых коллег из-
за неразделенной 
любви и ранил еще 
двух человек, один 
из которых позже 
скончался. 

Кровавый метод, до 
сих пор знакомый пост-
советскому пространству 
лишь по новостям из-за оке-
ана, где стрельба по одно-
кашникам или сослуживцам 
давно стала привычным де-
лом, теперь стал достояни-
ем соседней страны. И кто 
знает, сколько времени по-
надобится, чтобы такой же 
«стрелок» появился в Укра-
ине. Тем более, что до сих 
пор не утихли распри вокруг 
«стрелка из «Каравана». 

Но в истории с Виногра-
довым главное то, что че-
ловек открыл огонь по сво-
им же коллегам. А потом 
сдался даже не полиции, а 
сотрудникам службы без-
опасности своей компа-
нии. Да, сперва он попы-
тался перетянуть на себя 
лавры Брейвика, заявив о 
том, что единственный спо-
соб оправдать человече-
скую жизнь – «уничтожить 
как можно больше частиц 
человеческого компоста». 
Но в ходе расследования де-
ла оказалось, что виной все-
му – неразделенная любовь. 
Не остановила Виноградова 
даже работа во Всемирном 
фонде защиты дикой при-
роды.

По большому счету, де-
ло «аптечного стрелка», как 
его уже нарекли в Москве, 
– наглядная иллюстрация 

взрыва, спровоцированного 
жизнью в большом городе. 
Недаром психологи говорят, 
что жизнь в крупном насе-
ленном пункте часто немыс-
лима без депрессии. Причем, 
чем больше город, тем боль-
ше в нем депрессивных лю-
дей.

Причин этому несколько: 
активное общение по мо-
бильному телефону и Ин-
тернету, постоянные стрес-
сы, ненормированный 
рабочий день, постоянное 
перенапряжение и нездоро-
вый способ жизни. Однако 
есть еще один, психологи-
ческий момент проблемы. 
Дело в том, что люди в боль-
шом городе растят в себе 
нездоровые амбиции, а по-
сле того, как их не удалось 
воплотить, начинают стра-
дать от депрессии, а то и во-
все учиняют «разборки», 
пиком которых стала исто-
рия «стрелка из Москвы». 
В Соединенных Штатах, где 
такие убийства уже стали 
чуть ли не нормой, есть спе-
циальный термин – Going 
Postal. Им обозначают эпи-
демии массовых убийств 
и самоубийств, которые 

сперва начались в почто-
вом ведомстве США. Гру-
бо говоря, Going Postal – это 
состояние аффекта, вызван-
ное окружающей депрес-
сивной действительностью. 
И если еще несколько лет 
назад эта проблема была ха-
рактерна лишь для «загни-
вающего Запада», то теперь 
волна депрессивных «бе-
лых воротничков», готовых 
брать в руки оружие просто 
из-за злости на окружаю-
щий мир, постепенно дока-
тилась и до границ Украи-
ны. Есть еще один термин 
– «синдром большого горо-
да». Его симптомы: хрони-
ческая усталость, агрессив-
ность, депрессия и чувство 
одиночества.

Самая главная пробле-
ма – информационные пе-
регрузки. Сюда входит и 
визуальный прессинг (оби-
лие рекламы, знаков и яр-
ких картинок), и аудиаль-
ный (шум улицы, музыка, 
телевидение), и тактильный 
(очень ограниченное личное 
пространство). Психологи 
говорят, что обычному че-
ловеку требуется в 3-4 раза 
больше жизненного про-

странства, чем он может по-
зволить себе в мегаполисе. 
А значит, личные границы 
постоянно кто-то нарушает. 
Будь-то попутчик в метро, 
коллега на работе или дети 
дома. Постоянное давление 
всех этих факторов и вызы-
вает вспышки немотивиро-
ванной агрессии. Причем 
зачастую направлена она в 
адрес незнакомых людей. А 
затем наступает так называ-
емый «эмоциональный про-
вал»: ощущение одиноче-
ства в толпе. Современные 
люди активно ведут перепи-
ску, общаются в социальных 
сетях, ведут блоги, но при 
этом им зачастую не с кем 
поговорить по душам, ибо 
виртуальное общение съе-
дает львиную долю и време-
ни, и сил.

А вслед за одиночеством 
следует хроническая депрес-
сия от того, что человек не 
в состоянии придерживать-
ся навязанных обществом 
стереотипов. Попытки до-
стигнуть успеха в широ-
ком понимании этого сло-
ва (хорошо оплачиваемая 
работа, собственное жи-
лье, брендовая одежда) ча-

сто превращаются в выпол-
нение «чужих задач», тогда 
как на собственные попро-
сту не хватает времени. Не-
даром эксперты говорят: 
одна из важнейших психо-
логических проблем жителя 
большого города — несоот-
ветствие амбиций и воз-
можностей.

Выходов из, казалось бы, 
патовой ситуации несколь-
ко. Европейцы, давно устав-
шие от больших городов, 
массово переселяются в 
пригороды, где и воздух по-
чище, и жизнь поспокойней. 
Увы, в украинских услови-
ях большинству городских 
жителей о загородных поме-
стьях остается только меч-
тать. Есть более трудоемкий 
вариант: придерживаться 
распорядка дня, чаще бы-
вать на свежем воздухе, за-
ниматься спортом, находить 
время на хобби. Но самое 
главное – это заботиться не 
только о физическом, но и о 
душевном здоровье. Иначе 
огни большого города впол-
не могут стать заревом ката-
строфы, как это уже случи-
лось в не такой и далекой от 
Киева Москве.  

g Тест

Чи розсудлива ви людина?
Є люди дуже розсудливі. Перед тим, як щось зро-
бити, вони подумають не один раз. Інші ж, довго 
не розмірковуючи, готові ризикувати всім, навіть 
якщо успіх не гарантований.

А до якої категорії належите ви? 
Щоб дізнатися про це, треба від-
повісти на запитання нескладного 
тесту «так» або «ні». Відповіді оці-
нюються в балах.

1. Чи гніваєтеся ви з найменшо-
го приводу?

2.  Чи боїтеся ви розгнівати 
людину, яка фізично сильніша за 
вас?

3.  Чи починаєте скандалити, 
щоб на вас звернули увагу?

4.  Чи любите ви їздити на вели-
кій швидкості, якщо це пов’язано 
з ризиком для життя?

5.  Чи приймаєте ви ліки, коли 
хворієте?

6.    Чи здатні ви на все, щоб 
одержати те, чого дуже бажаєте?

7.  Чи любите ви великих собак?

8.  Чи любите ви у літню пору 
годинами засмагати?

9.  Чи впевнені у вашому ото-
ченні, що коли-небудь ви станете 
визначною особою?

10.  Чи вмієте ви вчасно зупи-
нитися, коли відчуваєте, що по-
чинаєте програвати?

11.  Чи звикли ви багато їсти на-
віть тоді, коли не голодні?

12.  Чи любите ви дізнаватися 
заздалегідь, що вам подарують?

А тепер підрахуємо бали. 
Ставте собі 1 бал за кожну пози-
тивну відповідь на запитання 2 
і 10 та 1 бал за негативну відпо-
відь на запитання 1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 11, 12. Поставили? Отже, 
настав час підсумувати за-
гальну кількість балів і про-

читати відповіді.
Ви набрали понад 8 балів. 

Можна стверджувати, що ви – 
сама мудрість. Ви розсудливі, 
потреби ваші розумні. Отже, в 
складній ситуації ви завжди при-
ймете правильне рішення.

Від 4 до 8 балів. Це золота 
середина. У вас чудове почуття 
міри. Ви знаєте свої можливості й 
не намагаєтесь упіймати журавля 
в небі. 

Якщо у вас менше 4 балів, 
то про вас, безперечно, можна 
сказати одне: ви нерозсудлива лю-
дина. Вам завжди всього мало, часто 
ви вважаєте себе нещасним через 
постійне невдоволенння своїм 
становищем.

Наша порада: навчіться раді-
ти приємним дрібницям, яких у 
житті не так уже й мало. Це через 
якийсь час допоможе вам стати 
спокійнішим і розсудливішим.

g Подбайте
        про себе
Телевізор: 
друг чи ворог?

Що робить більшість лю-
дей, щойно прийшовши з 
роботи? Ну звісно, вмикає 
телевізор! А вже вихідні чи 
святкові дні, особливо взим-
ку, від самісінького ранку до 
ночі проводять перед теле-
екранами. І мало хто звер-
тає увагу на застереження 
фахівців про несприятливий 
вплив телевізора на організм 
людини.

Отже, про що не варто забува-
ти палким прихильникам теле-
бачення?

• Не сідайте по центру екрана 
– це допоможе зменшити опро-
мінення.

• Не дивіться передачі більше 
трьох годин упродовж дня.

• Через кожні 30-40 хвилин ро-
біть перерви.

• Особливо телевізор шкодить 
чоловікам (знижує потенцію), 
коли ліжко розташоване на пря-
мій лінії з екраном.

• Коли телевізор погано пра-
цює, наприклад, миготить, не 
показує чітку картинку, очі на-
пружуються і швидко втомлю-
ються. Тож слід його вимкнути і 
викликати майстра.

Однак ще важчі наслідки від 
цілоденного сидіння перед екра-
ном за переглядом програм 
низького інтелектуального й ес-
тетичного рівня виникають для 
психічного здоров’я людей. Осо-
бливо небезпечне таке «дозвіл-
ля» для дітей, підлітків і молоді, 
в яких ще не сформувалися смаки 
та життєві принципи.

g На замітку

Правило  
двадцяти  
хвилин

Навіть те, що ви не дуже 
хочете робити, можна все ж 
витерпіти протягом двадця-
ти хвилин. Це хороший спосіб 
почати якусь справу, бороти-
ся з лінощами і підвищити 
свою мотивацію.

• Хто займається спортом двад-
цять хвилин на день, тому не вар-
то турбуватися про своє здоров’я.

• Хто приділяє двадцять хви-
лин на день прибиранню свого 
будинку, тому не варто пережи-
вати про безлад.

• Хто виділяє двадцять хвилин 
на день, щоб вислухати про спра-
ви свого чоловіка або дружини, 
може не турбуватися про пробле-
ми у стосунках.

• Хто виділяє двадцять хвилин 
на день на поліпшення концен-
трації, тому не варто турбуватися 
про творчу кризу.

• Хто виділяє двадцять хви-
лин на день на слухання себе і 
ведення особистих записів, тому 
не варто турбуватися про нестачу 
ідей.

• Хто двадцять хвилин на день 
працює над створенням джерел 
доходу, тому не потрібно пережи-
вати про власне фінансове благо-
получчя.

• Хто виділяє двадцять хвилин 
на день на відпочинок, не пови-
нен боятися перевтоми.

• Тому, хто читає корисну книгу 
хоча б двадцять хвилин на день, 
не варто переживати про те, як 
стати експертом.

Елена НАСТЕНОВА, «Комментарии».

g Отакої!
Найкращі чоловіки –  
лікарі та юристи

Якщо чоловік любить свою роботу, зна-
чить, він гармонійний в сексуальному житті, 
з'ясували психологи. Виняток становлять 
трудоголіки, яким у житті не до сексу.

Загалом професія чоловіка впливає на 
його сексуальне життя. Великі начальники 
часто бояться серйозних близьких стосун-
ків: вони вважають, що жінкам потрібні 
тільки їхні гроші.

Чоловіки, чия робота пов’язана з точніс-
тю: пілоти, машиністи, – стабільні й вірні в 
інтимних стосунках.

Найбільш уважними до своєї жінки пси-
хологи вважають чоловіків-юристів, лікарів 
і психологів. 

Раніше німецькі фахівці довели, що шлюб 
з погляду тривалості життя вигідніший 
для чоловіків, ніж для жінок. Як показують 
соціо логічні дослідження, одруження на мо-
лодшій за віком жінці збільшує тривалість 
життя чоловіка. Зате на тривалість життя 
жінки негативно впливає будь-яка різниця у 
віці з чоловіком.

По материалам Интернет-изданий.
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«БАРДЗО ДОБРИЙ»

Тісто: 3 скл. борошна, 
250 г маргарину, 1 ст. лож-
ка смальцю, 0,5 скл. цукру, 
2-3 ст. ложки сметани, 
2 ч. ложки розпушувача, 
6 жовтків, кисле повидло.

Білкова піна: 3 білки, 
150 г цукру, 0,5 скл. січених 
горіхів.

Крем: 400 г масла, 1 банка 
згущеного молока, 2 ч. ложки 
розчинної кави.

Маргарин посічіть із про-
сіяним борошном, додайте 
розпушувач. Жовтки пе-
ретріть із цукром, додай-
те сметану і смалець, який 
можна замінити маслом. 
Отриману масу додайте до 
борошна і замісіть тісто. 
Загорніть його в кульок чи 
харчову плівку і поставте в 
холодильник на годину.

Білки добре збийте, потім 
поступово додайте цукор і 
збивайте до його розчинен-
ня. Горіхи посічіть, додайте 
до білків і акуратно перемі-
шайте.

Тісто розділіть на три 
частини. Один корж спе-
чіть простим. При випічці 
користуйтесь пергаментом, 
щоб коржі не поприлипали 
до форми. Два інші спечіть 
таким чином: розкачайте 
тісто, змастіть його шаром 
повидла, зверху викладіть 
половину білків з горіхами, 
розрівняйте.

Каву розчиніть у 2 ч. лож-

ках гарячої води, охолодіть. 
Масло збийте зі згущеним 
молоком, додайте каву і 
збивайте ще трохи.

Зберіть пляцок так: корж 
із піною – крем – корж із пі-
ною – крем – простий корж 
– крем.

При випічці за рецептом 
дуже важливо не пере-
сушити коржі, бо тоді 
пляцок при нарізанні 
буде розсипатися. І 
ще один секрет: після 
перемащування пляцка 
дайте йому постояти 
добу, тоді він стане ще 
смачнішим.

«П’ЯНИЦЯ»

Тісто: 3 яйця, 1скл. цу-
кру, 1 скл. маку, 1 скл. сме-
тани, 1 скл. борошна, 1 ч. 
ложка амоніаку.

Яйця збити з цукром, 
додати мак, муку, сме-
тану і амоніак, погаше-
ний сметаною. Тісто має 
бути рідке. Спекти з ньо-
го два коржі за темпера-
тури 170 градусів 20 хв.

Крем: 2 пачки шоколад-
ного крекеру, 300 г масла, 
3 скл. молока, 1 скл. цукру, 
1,5 ст. ложки крохмалю, 
100 г кокосової стружки.

Склянку молока заки-
п’ятити зі склянкою цукру. 
В іншій посудині склянку 
молока закип’ятити і вли-
ти до 1,5 ст. ложки крох-

малю, розбавленого мо-
локом. Іще одну склянку 
молока закип’ятити і 10 
ст. ложками киплячого 
молока запарити кокосову 
стружку.

Масло й охолоджені мо-
локо з цукром і молоко з 
крохмалем збити міксе-
ром. Потім додати кокос 
і добре перемішати. Пере-
кладати пляцок так: корж 
— крем — намочений у 
лікері крекер – крем – на-
мочений крекер — крем 
— корж.

«ВИШИВАНКА» 
Біле тісто: 300 г борош-

на, 100 г масла, 100 г мар-
гарину, 2 жовтки, 1 ч. 
ложка розпушувача, 1 скл. 
цукру (неповна), 1-2 ст. 
ложки сметани. 

Чорне тісто: ті самі 
складники, що й для білого, 
плюс 3-4 ст. ложки какао.

Безе: 2 білки, 3-4 ст. 
ложки цукру.

Начинка: повидло, горі-
хи, родзинки.

Крем: 300 г масла, 100 г 
цукрової пудри, ½ пакети-
ка пудинга, 1 скл. молока.

Борошно перемішайте з 
розпушувачем, посічіть з 
маслом і маргарином (мас-
ло можна замінити марга-
рином). Тоді додайте пере-
терті з цукром жовтки та 
сметану. Замісіть тісто.

Чорне тісто готуйте так 
само, тільки на початку до-
дайте до борошна какао. 
Борошно і какао краще 
просіювати через сито. Го-
тове тісто розділіть на дві 
частини та поставте в хо-
лодильник на годину-дві, 
щоб воно застигло.

Білки добре збийте на 

піну, додайте цукор і зби-
вайте до повного його роз-
чинення.

Біле тісто також розділіть 
на дві частини. Спечіть два 
таких коржі: розкатаний 
пласт білого тіста, зверху 
шар повидла (не надто ба-
гато), на повидло — поло-
вину білкової піни, тоді по-
січені горіхи та родзинки 
і зверху натріть на грубій 
терці рівномірно шар чор-
ного тіста. Випікайте коржі 
за температури 180-200 гра-
дусів до готовності.

Для крему зваріть пу-
динг на молоці – бажано 
дотримуватися інструкції. 
Охолодіть його до кімнат-
ної температури. Масло для 
крему теж має бути кімнат-
ної температури. Спочатку 
збийте міксером масло, тоді 
поступово додайте до нього 
цукрову пудру, а тоді, про-
довжуючи збивати, по лож-
ці додавайте пудинг. Має 
вийти однорідна маса.

Охолоджені коржі пере-
мастіть кремом і залиште 
на деякий час настоятися.

МЕДОВИЙ

Тісто: 3 ст. ложки меду, 2 
ст. ложки вершкового масла 
або маргарину, 1 скл. цукру, 

2 яйця, 0,5 ч. ложки соди, 3 
скл. борошна, 1/4 ч. ложки 
солі.

Крем: 2 скл. сметани, 1 
скл. цукру (можна трохи 
більше), 1/2 скл. горіхів.

Білки відділіть від жовт-
ків, додайте сіль і збийте 
на піну. Жовтки перетріть 
з цукром. Мед розтопіть на 
водяній бані. Додайте до те-
плого меду масло або марга-
рин, жовтки з цукром і соду, 
потримайте тісто трохи на 
водяній бані, доки всі інгре-
дієнти добре не переміша-
ються. Важливо цю масу не 
перегріти. Наприкінці до-
дайте білки і борошно. За-
місіть тісто.

Розкачайте його товщи-
ною 4-5 мм. Можна розка-
чувати на пергаменті і так 
випікати за температури 
180 градусів 5-10 хв.

Для приготування крему 
сметану збийте з цукром 
і додайте посічені горіхи. 
Складіть торт. Не забудь-
те залишити трохи крему 
на верх. Обріжте краї, щоб 
торт був рівненьким, і по-
дрібніть обрізки на крихти. 
Змастіть поверхню торта 
залишками крему і присип-
те крихтами.

Основні моменти в при-
готуванні: коржі бажано 
не пересушувати, а крем 
класти на ще теплий 
корж – так тісто краще 
просочиться ним. Смета-
ни не шкодувати – тоді 
вийде дуже смачно.

 У записник

Пляцки на всяк смак
Пляцки – це особлива випічка, яка в кожного з нас асоціюється зі 
святковими застіллями, з домом. Пляцок – не торт, пляцків на праз-
ник чи інше свято  добра господиня пече кілька. Вони мають добре 
нарізатися і прикрашати стіл. Про смак годі казати – це щось не-
перевершене! Сподіваємося, подані рецепти достойно поповнять 
колекції пляцків наших читачок.

 Майстер-клас

«Хризантема»

1 Візьміть маленьку круглу цибу-
лину. Можна як білу, так і черво-

ну. Чим вона менша, тим гарніша 
вийде квітка. Намагайтеся вибирати 
цибулину тонкостінну, тоді пелюстки 
будуть тоншими і красивіше розкри-
ються.

2 Почистіть цибулину і зріжте верх 
та низ приблизно по 0,5 см.

3 Тонким гострим ножем акурат-
но розріжте майже навпіл, не 

дорізаючи до кінця близько 0,5 см. 
Надріз робиться зверху, де пророс-
тає перо.

4 Потім ще раз так само розріжте 
навпіл.

5 Далі розрізайте на стільки час-
тин, на скільки вийде. Бажано 

зробити якомога більше розрізів. 
Якщо зробити їх недостатньо гли-
бокі, квітка погано розкриється, а 
якщо дуже глибокі – розвалиться на 
частини.

6 А тепер – найголовніший секрет! 
Покладіть цибулину у воду кім-

натної температури (вода повинна 
покривати цибулину повністю). Че-
рез годину-півтори «хризантемка» 
повинна «розпуститися». Час зале-
жить від сорту цибулі. Деяким сор-
там достатньо і 40 хв., а деяким зна-
добиться 2 години.

 Салат

 

«Скибка кавуна»
Куряче філе – 300-400 г, печериці – 

300 г, цибуля ріпчаста – 1-2 головки, 
яйця – 2-3 шт., помідори свіжі – 2-3 
шт., огірки свіжі – 2-3 шт., цибуля 
зелена – 1 пучок, сир твердий – 100-
150 г, оливки, сметана або майонез.

Куряче філе зварити, дрібно по-
різати. Гриби і цибулю нарізати 
кубиками, обсмажити на олії з до-
даванням вершкового масла. Яйця 
зварити, порізати кубиками. Виклас-
ти шарами: мясо – сметана – гриби, 
обсмажені з цибулею, – сметана – 
варені яйця – сметана. Зверху при-
красити дрібно порізаними помідо-
рами, огірками, кропом, потертим 
сиром, оливками.

Айва смакує, лікує, бадьорить
Мабуть, у нашому місті немає жодної 

дачі чи садочка, де б не росло деревце 
айви. Варення чи джем із цього над-

звичайно корисного плоду не раз 
готувала чи не кожна дбайлива 
господиня. Серед таких і наша чи-
тачка, завідувач відділу економіки 
та промисловості виконкому 
Центрально-Міської районної у 
місті ради Олена Ботова. 

Продовжую-
чи постійну рубрику 
«ЧГ», пропонуємо 
вашій увазі рецепт 
приготування де-
серту з айви від 
Олени Олексан-

дрівни. А щоб 
наочно переко-
натись у його 
чудових смако-

вих якостях, ми з 
фотокором Андрієм 
Трубіциним особис-

то скуштували цю солодку 
страву і тепер рекомендуємо 
її всім гурманам.  

Отже, спочатку айву очи-
щуємо від насіння, ріжемо 
на шматочки (приблизно 
на 6 частин) і складаємо в 
холодну воду, щоб вони не 
потемніли і не зіпсувались. 
Далі підготовану айву від-
варюємо 10 хвилин, поки не 
зм’якне, і зливаємо воду. 

Готуємо цукровий сироп із 
розрахунку: 1 склянка води 

на 1 кг цукру. Шумовкою 
перекладаємо айву в цу-
кровий сироп і варимо в 
неглибокій, пласкій по-
судині, ні в якому разі 
не мішаючи. Коли 
вариво закипить, 
дерев’яною ложкою 
треба злегка зруши-
ти шматочки і від-
ставити каструлю. Так 
робимо 3-4 рази: знімає-
мо з вогню, даємо постояти і 
знову доводимо до кипіння. 
При такому приготуванні 
дольки айви не розварюють-
ся на кашу, а залишаються 
цілими.

 Готову айву витягаємо, 
посипаємо цукровою пу-
дрою і складаємо в холо-
дильник. Можна ласувати 
солодкою стравою і приго-
щати гостей.

Повидло і джем з айви корисні при запальних захворюван-
нях кишечнику. Айвовий сік має антисептичні і сечогінні 
властивості, спиняє кровотечу.  Його п’ють при малокрів’ї, 
серцево-судинних захворюваннях, астмі. Всі сорти айви 
бадьорять і поліпшують настрій.  

Тетяна ДРЄЄВА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

 Рецепт від читачів

Айва – цінна плодова порода, 

яку вирощують вже понад 

4 000 років. На Кавказі, при-

міром, сади айви існували ще в 

доісторичні часи. І не дивно: в 

айві містяться прові-

тамін А, вітаміни групи В, С, 

Е, РР, калій, яблучна та 

лимонна кислоти. 
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g Народна медицина

Молодість подарує і недуги полікує
Ну який справжній українець не любить 
сала з часником? Чимало анекдотів є на цю 
тему. Але, як кажуть, у кожному жарті є 
частка правди. Так і в цьому випадку. 
Виявляється, сало з часником – не 
тільки смакота, а й ліки. Від яких не-
дуг? Читайте.

Рецепт  
омолодження

Візьміть 400 г часнику 
(найкраще ліки готува
ти тепер, коли часник ще 
має багато соку), очис
тіть, натріть на тертці, 
вичавте сік із 24 лимонів, 
змішайте з часником і ви
лийте у банку. Горлечко 
банки зав'яжіть марлею. 
Витримайте тиждень. 
Приймати, не проціджу
ючи, по 1 ч. ложці на 
день, попередньо розві
вши у склянці кип'яченої 
води. Перед вживанням 
збовтувати.

Через 12 
тижні вживан
ня часникових 
ліків зникає сон
ливість, поліпшу
ється загальне самопо
чуття, підвищується пра
цездатність.

Атеросклероз
Добре допомагає виво

дити холестерин настоян
ка часнику. Для її приго
тування 400 г часнику по
дрібніть у кухонному ком
байні чи соковижималці, 
змішайте в пропорції 1:1 з 
горілкою. Настоявши го
дину, можете починати 

вживання: за годину до 
їди, змішуючи настоянку з 
молоком або знежиреним 
кефіром.

Для першого дня прийо
му доза становить 45 кра
пель на склянку напою. 
Вживати краплі потрібно 
34 рази на день. Вже дру
гого дня кількість крапель 
збільшіть до 78, а третьо
го – до 1012. Такі чищен
ня бажано проводити 34 
рази на рік усім, кому за 60, 
ну і, звісно ж, хворим на 
атеросклероз.

Нариви
Товчений часник залий

те олією (щоб покрила час
ник), дайте настоятися. 
Робіть із цією сумішшю 
компреси на фурункули та 
вугри двічі на день – вран

ці та на ніч. Це пришвид
шить їх загоєння.

Застій  
жовчних шляхів

Приготуйте таку ж го
рілчаночасникову насто
янку, як для лікування ате
росклерозу. Вживайте за 

такою ж схемою, але не 
змішуйте з молоком.

Для лікування цієї хво
роби у підлітків приготуй
те ліки із товченого часни
ку і сала (або вершкового 
масла) у пропорції 0,5 зуб
чика часнику на 1 ст. лож
ку жиру.

Застуда
Розмішайте розтовче

ний зубчик часнику із со
няшниковою олією. Ві
зьміть цієї кашки на кінчи
ку ножа. Змащуйте суміш
шю обидві ніздрі всередині 
45 разів на день. Часнико
вий запах доведеться по
терпіти, проте застуда у 
вас мине значно швидше.

Для профілактики за
студних захворювань у 
приміщенні можна зали
шити кілька товчених зуб
чиків на блюдечку на від
критому місці. Звичайно, 
в кімнаті з'явиться специ
фічний запах, але часник 
прожене бактерії.

Глисти
У 0,5 л молока розмішай

те 1 ч. ложку товченого 
часнику. Пийте упродовж 
тижня раз на день за годи
ну до їди. Достатньо лише 
кілька таких прийомів — і 
глисти самі вийдуть.

Без хвороб

g Має знати кожен
Як надати першу допомогу  
при переломі
Зима видалася ка-
призною і слизь-
кою. Ходити по 
кризі, яка вкрила 
майже всі шляхи-
доріжки, не тіль-
ки незручно, а й 
небезпечно. Адже 
падати в таку пору 
року вельми трав-
матично.

Якщо ж з вами трапи
лася така неприємність, 
дуже важливо розпіз
нати перелом, швидко 
звернутися до лікарні, 
а до цього – правильно 
надати собі першу до
помогу.

Отже, у вас перелом, якщо:
ви відчуваєте різкий біль у руці або нозі після трав

ми, не можете поворухнути кінцівкою;
в місці ушкодження утворюється набряк;
деформацію кінцівки видно неозброєним оком;
при падінні (ударі) ви самі почули хрускіт.

Порядок надання допомоги  
при переломі

1.  Забезпечити спокій: уникайте будьяких рухів, що 
викликають біль. При підозрі на будьякий вид перелому 
не міняйте положення тіла.

2. Зафіксувати ушкоджену частину тіла: накладіть 
шину – з дошки, палиці, шматка фанери, гілки, парасоль
ки тощо. Шину накладають прямо на одяг і примотують 
до тіла в 34 місцях м'якою тканиною. При переломі ве
ликої кістки (стегнової або плечової), шиною фіксують 
одночасно три суглоби (вся рука або нога), а при перело
мі дрібніших кісток – лише вищі і нижчі суглоби.

3. Пошкоджену кінцівку, зафіксовану шиною, по мож
ливості підняти вище рівня серця. Але тільки якщо ма
ніпуляції з кінцівкою не заподіюють додаткового болю.

Категорично не можна при переломі міняти положен
ня тіла, не наклавши попередньо шину.

Продукти проти зимової хандри
1.  Вівсянка – це джерело тіамі-

ну і магнію. Саме ці речовини впли-
вають на перепади настрою і депре-
сію.

2.  Банани – це лідери за вміс-
том алкалоїду харману, який ви-
кликає захоплення і ейфорію. У ба-
нанах так само багато вітаміну В6, а 
він заспокоює нервову систему.

3.  Сири. Амінокислоти феніле-
тиламін, тирамін і тріктамін регу-
люють синтез ендорфінів. Особливо 
багато цих речовин в рокфорі.

4.   Мигдаль містить магній і ві-
тамін В2, які провокують вироблен-
ня серотоніну, настільки необхідно-
го в боротьбі з депресією.

5. Насіння – це джерело фоліє-
вої кислоти, яка підтримує в нормі 
нервову систему.

6. Морська капуста багата на 
пантотенову кислоту, яка відпові-
дає за нормальну роботу наднир-

ків, що виробляють адреналін.
7.  Перець чилі містить капса-

цин – речовину, яка підвищує тонус 
організму.

8.  Чорний шоколад. В зернах 
какао міститься фенілетиламін, 
який змушує організм виробляти 
гормон щастя ендорфін. Так само 
какао-боби містять магній, який 
зміцнює нервову систему.

9. Лосось. Ця риба багата омега-
3-жирними кислотами, які при-
гнічують вироблення в організмі 
адреналіну і кортизолу – гормонів 
стресу і тривоги.

10.  М’ясо індички – джере-
ло пантотенової кислоти, яка бере 
участь у виробленні антистресових 
гормонів. У цьому м’ясі також міс-
титься амінокислота фенілаланін. 
Ця речовина перетвориться в гор-
мон допамін, який піднімає настрій 
і запобігає розвитку депресії.

g До уваги городян
Графік надання консультацій міськими  

спеціалістами при КЗ «Криворізький центр 
здоров’я» на лютий 2013 року

Психолог Драгожилова Інна Василівна – кожен вівто-
рок (5, 12, 19 та 26.02.13.)  та п’ятницю (1, 8, 15 та 22.02.13.) 
з 9.00 до 12.00.

Консультації з питань ліцензування приватних ме-
дичних структур Баліс Єлизавета Володимирівна – 
кожен вівторок (5, 12, 19 та 26.02.13) та четвер (7 ,14, 21 та 
28.02.13) з 9.00 до 14.00.

Алерголог Коляда Лідія Василівна – перша середа, 
06.02.13, з 10.00 до 11.00.

Ендокринолог (попередній запис 31 січня о 8.30 за теле-
фоном 407-12-80) Височина Олена Олександ рівна – тре-
тя середа, 20.02.13, з 10.00 до 11.00.

Нарколог Коркошук Олександр Володимирович – 
четверта середа, 27.02.13, з 10.00 до 12.00

Невролог (попередній запис 31 січня о 8.30 за телефоном 
407-12-80) Єжеменська Олена Миколаївна – другий чет-
вер, 14.02.13, з 12.00 до 14.00.

Дитячий психіатр Хомишин Володимир Мирославо-
вич – четвертий четвер, 28.02.13, з 10.00 до 12.00

Спеціаліст по неврозах Кривоухова Юлія Михайлів-
на – друга п’ятниця, 08.02.13, з 10.00 до 12.00.

Кардіолог Шульська Лариса Віталіївна – третя 
п’ятниця, 15.02.13, з 9.00 до 14.00.

З понеділка по п’ятницю включно працює міський 
телефон довіри: 440-24-24, з 08.00 до18.00

Наша адреса: 3 дільниця, вулиця Орджонікідзе, 2л. Кін-
цева зупинка швидкісного трамваю, поряд з будівлею станції 
швидкої медичної допомоги.

Є ПИТАННЯ  
ЩОДО МОДЕРНІЗАЦІЇ  
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я?  

ЗВЕРТАЙТЕСЯ!
Телефон «гарячої» лінії 
Головного управління  

охорони здоров’я  
Дніпропетровської  

облдержадміністрації:
0-800-50-72-50

Чи передбачено у 
рамках модернізації 
охорони здоров’я 
на Дніпропетров-
щині проведення 
ремонтних робіт у 
медичних закладах 
області? 

У рамках модернізації охоро-
ни здоров’я на Дніпропетров-
щині проводяться ремонти ме-
дичних закладів, закуповується 
нове сучасне обладнання та тех-
ніка. Так, у 2012 році для прове-
дення ремонтних робіт у медич-
них закладах первинного рівня 
було виділено 27 млн. грн. На-
разі відремонтовано вже 86,6% 
амбулаторій сімейної медицини 
Дніпропет ровщини, та у 2013 році 
цей процес буде продовжений.

Загалом в області функціонує 
53 Центри первинної медико-са-
нітарної допомоги, до складу яких 
входять 386 амбулаторій загаль-
ної практики – сімейної медици-
ни та 412 фельдшерсько-акушер-
ських пунктів. 

g Бабусині рецепти
Як швидко  
позбутися діареї
Проковтнути 5-7 горошин чорного 

перцю, запивши водою.
З’їсти 1-2 шматки цукру-рафінаду, за-

пиваючи невеликою кількістю чаю.
Розвести столову ложку картопляно-

го крохмалю в половині склянки води і ви-
пити.
Можна поїсти сухого концентрату ки-

селю.

Взяти 2 ложки муки, підсмажити на 
сухій сковорідці до коричневого кольору, 
залити окропом і з’їсти.
Чайну ложку чорного чаю розтерти і 

проковтнути.

Проти пневмоній  
та бронхітів

Пропустіть через м’ясорубку 3 лимони зі 
шкіркою і змішайте з ядрами 20 волоських 
горіхів, змелених на порошок. Додайте 300 

г соку алое, 500 г меду, 200 г вина «Кагор».
Суміш ретельно перемішайте і поставте 

в темне прохолодне місце. Приймати по 1 
ст. ложці суміші за півгодини до їди.

Якщо не гоїться рана 
Треба закип’ятити на слабкому вогні 2 

частини рослинної олії і одну частину бджо-
линого воску, добре розмішати.

Промити рану дезінфікуючим розчином, 
прикласти пов’язку з маззю. Міняти кожні 
6-8 годин.

Варто знати, що:
у часнику містяться 
фітонциди – рослинні 
антибіотики, завдяки 
яким часник може за-
побігати появі деяких 
простудних захворю-
вань;
часник багатий на 
селен – мікроелемент, 
який має дуже потужну 
антиоксидантну дію 
(не дає засвоюватися 
в організмі токсинам). 
Саме тому часник ко-
рисно вживати хворим 
на рак;
часник протипока-
заний тим людям, у 
кого є виразка шлунка 
або дванадцятипалої 
кишки, захворювання 
печінки та нирок у 
гострій стадії.Корисний бутерброд

Візьміть 300 г сві-
жого сала, невелику го-
лов ку часнику, морк-
вину середніх розмірів 
(або один болгарський 
перець). Все пропус-
тіть через м'ясорубку, 
додайте за смаком сіль, 
перець. Зберігайте у закритій банці у холодильнику. 
Найкраще смакує з чорним хлібом.

За матеріалами вітчизняних видань.

g Згодиться
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Хто винний? Запитай у Бога
Сповідь цієї людини, що зараз живе з ВІЛ, далася 
непросто. У Юрія Б. (якого знаю вже 5 років) було 
велике потрясіння, коли він дізнався про свій 
діагноз. Але він знайшов у собі сили, щоб опанувати 
себе й продовжувати жити далі. Розповідь цього 
чоловіка, не сумніваюсь, буде корисна не тільки для 
тих, хто вже живе з діагнозом «ВІЛ-позитивний», 
але й для «порядних» громадян, які переконані: «Зі 
мною такого трапитись не може».

Звичайно, в Юрія спочатку була надія, що діагноз помил-
ковий. І він перевірив свою кров в іншій, обласній лаборато-
рії. Хоча й без аналізів по одній клінічній картині лікарі спо-
стерігали в нього стійку імуносупресію, що означало явно не 
першу стадію ВІЛ-інфекції. Тобто можна було запідозрити, 
що з хворобою він живе багато місяців. Натомість, пере-
ступивши поріг іншої лабораторії, Юрій сподівався на диво. 
Однак його не сталося. Тому в 35-річного хлопця замість 
дива трапився шок. Лише стіни його холостяцької квартири 
чули ридання чоловіка, котрий прощався з життям. Він ба-
гато читав про СНІД, знав, у яких муках помирають хворі, він 
боявся цих мук. Думка про самогубство здавалась цілком 

логічною. Заспокоїв лікар: є лікування, котре продовжує життя. І тепер лише від вас за-
лежить, будете ви за своє життя боротись чи ні.

Лікар надав і координати громадської організації ВІЛ-інфікованих людей. І Юрій почав 
з ними спілкуватись. І зрозумів, що діагноз – це не кінець життя. Почув і цікаву думку: 
виявляється, деякі дослідження доводять, що СНІД – не інфекційне в чистому вигляді 
захворювання, а генетично зумовлене. Буцімто в результаті генетичної мутації імунна 
система людини стає настільки вразливою, що дозволяє себе атакувати чому завгодно, у 
тому числі й ВІЛ.

– Для мене почути таке було важливо, – зізнається Юрій. – Так я міг не відчувати себе 
винним перед своїми партнерками й родичами. Не можу стверджувати, що був одержи-
мим бажанням дізнатися, хто мене заразив, і вбити цю людину. Це було б примітивно. 
Мій життєвий принцип: у всіх моїх неприємностях причина – я сам. Можливо, та, котра 
мене заразила, і сама не знала про ВІЛ-інфекцію? А коли й знала, то чому повинна піклу-
ватися про мене більше, ніж я сам? У своєму новому житті я почав вивчати різну літера-
туру, в тому числі й релігійну. В останній шукав відповідь на питання – чому? І знайшов. 
Серед трьох головних смертних гріхів – перелюбство. Прямо ком у горлі. Дві тисячі років 
тому це було написано, а я вчасно цього не прочитав. Тепер, звичайно, вернувся до Бога, 
прошу в нього прощення. І він, мабуть, чує. У мене були страшні аналізи. З такими, за-
звичай, ідуть із життя, а я ще живий.

Налаштуйтеся тільки на краще!
Вірус СНІДу, потрапивши в організм, залишається 
там назавжди, закріпившись у генетичному апараті 
клітини. Позбавитися його вже не вдається, а ось 
знизити вірусне навантаження – реально. 

Для цього існують анти-
ретровірусні препарати. Їх 
застосування загальмовує 
процес протікання хвороби 
й знижує частоту так званих 
опортуністичних інфекцій 
– хвороб, які виникають на 
фоні імпотенції імунної сис-
теми й важко виліковуються. 
Коштувало таке лікування 
спочатку недешево, а нині в 
Україні антиретровірусна те-
рапія безплатна (на сьогодні, 
до речі, антиретровірусну 
терапію в Кривому Розі отри-
мують близько 2 тисяч горо-
дян, у тому числі 200 дітей, 
– авт.).

– В основному, ті, хто ді-
знався про свій діагноз, 
пишуть заповіт, – говорить 
Юрій. – Рік тому я теж це 
зробив стосовно своєї одно-
кімнатної квартири в Дні-
пропетровську. А потім, по-
знайомившись з такими ж, 
як сам, зрозумів – помира-
ти ще рано! Особливо мене 
надихає мужність і стійкість 
ВІЛ-інфікованих жінок. Зда-

валось би, вони, представ-
ниці слабкої статі, повинні 
гірше переносити хворобу. 
Куди там! Встигають і ліку-
ватись, і працювати, і дітей 
виховувати. Та ще й чолові-
ків заспокоювати: мовляв, 
сама, немов Анна Кареніна, 
хотіла під поїзд кинутись, та 
знайшла в собі сили вижити. 
Я буваю на семінарах і ді-
знався, що є поради, за яки-
ми можна жити з хворобою, 
підтримувати здоров’я. А 
саме: існують сокотерапія, 
трав’яні збори для підтри-
мування імунної системи. 
До речі, у книзі відомого фі-
тотерапевта Євгена Товстухи 
знайшов спеціальні записи 
для лікування СНІДу. Майже 
скрізь згадується цикорій. 
А він, як запевняє наукова 
література, має вміст ци-
корієвої кислоти, яка інгі-
бірує в організмі фермент 
інвертазу. Тобто захищає від 
проникнення вірусної ДНК у 
генетичний апарат клітини. 
Як наші пращури інтуїтивно 

відчували, чим і що треба 
лікувати?

А ще я зрозумів, як важ-
ливо не втрачати оптимізму 
й безпричинно не хвилюва-
тись. Є в нашому організмі 
тимус – залоза, котра відпо-
відає за імунітет. Так ось: при 
стресі, страху вона з розміру 
грецького горіха зменшуєть-
ся до розміру гороху. Звичай-
но, ні про яку диференціацію 
імунних клітин у такій ситу-
ації не може бути мови. Ви-
сновок простий: хочеш жити 
– смійся та уникай стресів! 
Між іншим, поцілунки теж 
зміцнюють імунітет. І секс, 
безпечний, звичайно. Зна-
єте, я вірю в байку про двох 
жабенят, які випадково по-
трапили в чашу з молоком. 
Одне жабеня склало лапки і 
втонуло, а друге боролося за 
життя: било цими лапками, 
поки молоко не перетвори-
лось на сметану, а потім – на 
масло. Так жабеня й врятува-
лось. Я буду теж таким, як оте 
друге жабеня.

Без хвороб

g ВІЛ – реальна загроза

Жоден із нас не застрахований  
від ризику інфікування
На жаль, зараз у нашому місті, як і по всій Україні,  
не зменшується рівень зараження ВІЛ-інфекцією та СНІДом.  
Навпаки, темпи його зростають. І вже починаючи  
від реєстрації першого випадку ВІЛ-інфікування,  
тобто з 1997 року і по січень цього року, в Кривому Розі  
зареєстровано 19790 інфікованих осіб. Це значить,  
що майже кожен 30-тий мешканець нашого міста  
є ВІЛ-інфікованим. Але насправді реальна кількість  
ВІЛ-інфікованих набагато більша. Оскільки  
обстеження на цю хворобу не обов’язкове й 
проводиться лише за згодою громадян.  
А наведені факти, які надав Криворізький  
центр профілактики та боротьби  
зі СНІДом, свідчать 
про реальну загрозу 
інфікування будь-кого 
з нас.

– Так, сьогодні маємо не-
втішні результати, – стур-
бовано застерігає лікар-епі-
деміолог міського центру 
профілактики та боротьби 
зі СНІДом Людмила Іва-
нівна Суржик. – Щомісяця 
реєструємо 120-150 уперше 
виявлених випадків ВІЛ-
інфекції. Причому найви-
щі показники захворюва-
ності – серед молоді віком 
від 18 до 29 років та 30-39 
(це 21 та 29 відсотків від-
повідно). Щорічно також 
збільшується захворюва-
ність серед громадян, яким 
за 50. Зокрема, торік за 11 
місяців було виявлено 157 
ВІЛ-інфікованих, що стано-
вить більше 10 відсотків від 
кількості тих, хто захворів. 
Як не сумно, «втягуються» 
в цей епідпроцес і майбутні 
матері. За минулий рік, на-
приклад, 242 рази прийнято 
пологи у ВІЛ-позитивних 
жінок. А це ризик переда-
чі інфекції від матері до 
дитини (тобто вертикаль-
ний шлях). Та головним є, 
звичайно, статевий шлях, 
на який припадає 50,6 від-
сотка. Залишаються висо-
кими показники захворю-
ваності серед споживачів 
ін’єкційних наркотиків (36 
відсотків).

– Коли, Людмило Іва-
нівно, настають пер-
ші клінічні прояви ВІЛ-
інфекції?

– Десь через 8-10 років 
після інфікування. І люди-
на, вважаючи себе здоро-
вою в цей період, стає дже-
релом інфекції для інших. 
Єдиним методом запобі-
гання поширенню інфекції 
є розповсюдження знань 
щодо шляхів передачі, ме-
тодів профілактики та ро-
зуміння того, що при такій 
поширеності жодна людина 
не застрахована від ризику 
інфікування. Хочу застерег-
ти батьків: від вас, шановні, 
безпосередньо залежить, чи 
буде у вашої дитини сфор-
мовано навички безпечної 

поведінки, котрі ліквідують 
такі ризики інфікування.

–  Коли можливе інфіку-
вання?

– Інфікування можливе, 
зазвичай, трьома основни-
ми шляхами. А саме: при 
незахищених статевих кон-
тактах (без презервативів, у 
тому числі при оральному 
сексі). Через кров. Особли-
во небезпечним є потра-
пляння крові інфікованої 
особи в кровоносне русло, 
скажімо, при гемотрансфу-
зіях, вживанні наркотич-
них ін’єкційних препаратів. 
Варто знати, що попадання 
лише краплини крові, ко-
тра містить ВІЛ, може при-
звести до інфікування. Це 
можливо при порушенні 
режимів обробки інстру-
ментарію, у тому числі при 
проведенні манікюру, пе-
дикюру, татуюванні. Пере-
дати ВІЛ-інфекцію може 
інфікована мати при вино-
шуванні, пологах та виго-
довуванні дитини грудним 
молоком.

– Отож, аби не інфікува-
тись, треба...

– ...Використовувати пре-
зервативи при всіх сексу-
альних контактах з особами, 
ВІЛ-статус яких не визна-
чений. Хочу наголосити, що 
алкоголь та наркотики є за-
собами, які при статевих 
контактах знімають усі за-
борони та значно підвищу-
ють ризик інфікування. Тим, 
хто, на жаль, уже вживає 
ін’єкційні наркотичні засо-
би, важливо користуватись 
індивідуальними разовими 
шприцами. А при групо-
вих вживаннях не набирати 
такі засоби з однієї ємнос-
ті. Потрібно знати, що в на-
шому місті на базі ПНД діє 

програма замісної мета-
донової терапії, котра дає 

змогу уникнути заражень 
ВІЛ-інфекцією спожива-
чам наркотичних речовин. 
Тим, хто лише замислюєть-
ся щодо вживання нарко-
тиків, потрібно пам’ятати 
про дуже високий ризик за-
раження ВІЛ-інфікцією та її 
важкий перебіг через ушко-
дження наркотиками всіх 
важливих органів, у тому 
числі печінки.

– Заразитися можна й 
при наданні медичних (у 
тому числі стоматологіч-
них) послуг, а також перу-
карських…

– Тому треба використо-
вувати разовий медичний 
інструмент. Не потрібно 
боятися запитати у фахівця 
про обробку інструмента 
багаторазового викорис-
тання. У даному випадку 
необхідно пам’ятати – лише 
застосування засобів для 
дезінфекції та стерилізації 
знешкоджує віруси імуно-
дефіциту та вірусних ге-
патитів. При найменших 
сумнівах в якості обробки 
– відмовляйтесь від таких 
послуг. А ось майбутнім 
матерям важливо знати 
про необхідність своєчас-
ної реєстрації постанов-
ки на облік у жіночій кон-
сультації та обстеження на 
ВІЛ. Своєчасне проведення 
антиретровірусної терапії 
ВІЛ-інфікованих матерів 
знижує ризик зараження ді-
тей при виношуванні та при 
пологах на 70-95 процентів. 
Отож, застосовуйте методи 
профілактики ВІЛ-інфекції. 
Спілкуйтеся з вашими ді-
тьми, постійно роз’яснюйте 
їм необхідність безпечної 
поведінки та пряму залеж-
ність їхнього здоров’я від 
ризиків інфікування. 

Підготував Віталій ТКАЧУК.

За необхідності можна пройти безкоштовне обстеження на ВІЛ-інфекцію  
та отримати більш докладну інформацію в нашому центрі за адресою:  

Нікопольське шосе, 4г, телефон – 407-14-84.
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Виставка 
пластичної 
мініатюри

Василя  
Новікова.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

Персональна 
виставка

заслуженого 
художника 

України  
Л. Давиденка.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

«Новосвітська 
симфонія»
Персональна  

виставка худож-
ніх робіт члена 
Національної 
спілки худож-

ників  
України 

В’ячеслава 
Странніка. 

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

«Новорічний 
вернісаж»

Тематична ви-
ставка (сувеніри, 
картини, папе-
ропластика) ви-
хованців станції 
юних техніків 
Тернівського, 

Довгинцівського 
районів, ЦДЮТ 
«Терноцвіт».

Філія КЗК «Міський 
історико-краєзнав-

чий музей» (сел. 
Веселі Терни) –

27 січня, 
10.00-17.00. 

Тел.: 35-13-66.

Персональна 
виставка
Людмили 

Халабуди в 
техніці арт-фіш.
Філія КЗК «Міський 
історико-краєзнав-

чий музей» (сел. 
Веселі Терни) –

27 січня, 
10.00-17.00. 

«Скарби 
курганів 

Криворіжжя»
Виставка нових 
над ходжень з 

архео логії 2008-
2011 років.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00. 

Тел.: 90-27-56.

Виставка 
фоторобіт

Наума Страшуна.
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00. 

Тел. 90-37-59.

g Вистави

«Осінь  
в Вероні»

Вистава.

Криворізький 
академічний театр 
драми та музичної 
комедії ім. Тараса 

Шевченка.  
26 січня о 17.00.
Тел.: 410-33-00.

«Золоте  
курча»

Казка для дітей. 
Криворізький 

академічний театр 
драми та музичної 
комедії ім. Тараса 

Шевченка.  
27 січня об 11.00.

g Виставки

g Кіно g Спорт

«Обережно, 
предки в хаті» 

Комедія.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

Виставка
робіт образотвор-
чого мистецтва 
криворізьких 
художників – 
членів  Націо-
нальної спілки 

художників 
України з нагоди 

20-ї річниці  
Криворізької ор-
ганізації НСХУ.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

«Пригоди  
Каштанчика»
Лялькова вистава 

для дітей.
27 січня  

об 11.00 та о 12.30, 
Криворізький місь-
кий театр ляльок.

Виставка 
вишивки

Галини 
Шуляківської.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

«З Днем  
народження»
Лялькова вистава  

для дітей.
26 січня  

об 11.00 та о 12.30, 
Криворізький місь-
кий театр ляльок. 

Тел.: 26-61-45.

«Життя Пі» 
3D

Драма, пригоди.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

Сім  
психопатів

Комедія.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Олімп».

Паркер
Трилер, екшн.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс»,  

«Одеса-кіно», 
«Олімп».

Білет  
на Vegas

Комедія, пригоди.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс»,  
«Одеса-кіно».

«Мама»
Жахи.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно».

ТЕЛЕФОНИ:  «ОЛІМП» –  440-07-77, «МУЛЬТИПЛЕКС» –  493-83-63, 493-84-74,  «ОДЕСА-КІНО» – 493-09-09.

«Весела  
вдова»
Вистава. 

Криворізький 
академічний театр 
драми та музичної 
комедії ім. Тараса 

Шевченка.  
27 січня о 17.00.

g Цирк

«Шинель»
Пластична драма.

26 січня о 17.00, 
КП «Криворізь-

кий академічний 
міський театр му-
зично-пластичних 

мистецтв «Академія 
руху». 

Тел.: 440-19-77.

«Джанго  
вільний»

Драма, пригоди.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно».

«Movie 43»  

Комедія.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Олімп», 
«Одеса-кіно».

«Джек  
Річер» 

Драма, екшн.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Олімп», 
«Одеса-кіно».

Афіша

«Зірка Амазонки»
Провідні майстри  
світового цирку
Клоунський дует «Crazy 
family»
Дівчата-джигіти на конях
Велика група  
дресированих тварин

Циркова програма для дітей  
та дорослих.

ДП «Криворізький державний 
цирк». 

Тел.: 92-88-68.
 26 січня о 15.30  

та 27 січня о 12.00.

Мисливці  
на гангстерів
Бойовик, драма.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно».

Чемпіонат 
міста 

зі стрибків  
на акробатичній 

доріжці. 
26 січня о 10.00  

ДЮСШ №1.

Кубок міста 
з важкої  
атлетики. 

26 січня о 10.00 
СК «Богатир».

Відкриття 
чемпіонату 

міста 
з армспорту 

серед юнаків та 
юніорів 1992 

року народження 
та молодших. 
26 січня о 10.00  

СК «Північне сяйво» 
ДП «Спорт-Майстер» 

ПАТ «ЦГЗК».

 

Відеофільм  
«Кривий Ріг –  

моє місто»;

тайм-лепс  
«Динамічне місто»;

віртуальна 
художня галерея 

живописних 
робіт  українських 

і сучасних 
криворізьких 
художників.

Відеогалерея КЗК 
«Міський історико-

краєзнавчий музей».
Тел.: 92-22-12.
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ПРОДАЮ
№ 81. Дом 47 кв.м, времянка 6х6, два 

сарая, в доме газ, вода, участок 7 сот., сад, 
виноград. Тел. 097-2268508.

№ 17. 2-комн. свою квартиру на 
1 участке: 4/5, газ. колонка, во дворе 
погреб, сан. узел совмещен. Тел. 097-
8238860, 097-9020147.

№ 30. Маршрутку. Тел. 067-7215757.
№ 62. «Волгу-31029», один хозяин. Тел. 

096-7697610.

КУПЛЮ

№ 42. Очень дорого! Цена дого-
ворная. Старинные награды, знаки, 
документы на них. Кинокамеру «Кра-
сногорск-3», объективы, фотоаппа-
раты, монеты, иконы, фарфоровые 
статуэтки, картины, часы, статуэтки, 
военную форму до 1960 г., знамена, 
столовое серебро, корал. бусы, ста-
рин. книги, мебель, люстры, бивни 
мамонта, моржа, кашалота (изде-
лия), ТВ, радио до 1955 г. Нивелир, 
теодолит. Тел. 401-17-42, 063-7670807, 
066-1761807, 097-0422903.

№ 43. Фотоаппараты: «Нарцисс» 
- 500 грн., «Горизонт» - 350 грн., «Ле-
нинград» - 150 грн., «Спорт» - 3000 
грн., «Спутник» - 200 грн., «Геодезия» 
- 2000 грн., «Репортер» - 1500 грн., 
«Киев-88» - 300 грн., «Лейка»- от 1000 
грн., «Друг» – 200 грн., «Искра» – 200 
грн., «ФЭД» - 100 грн., «Зоркий» - 100 
грн., «Киев-5» и «Алмаз» - 200 грн. 
ОБЪЕКТИВЫ: «Зодиак» - 400 грн., 
«Руссар» - 250 грн., «Калейнар-3» – 
300 грн., «Вега-28» – 300 грн., «Гели-
ос-40» – 300 грн., «Юпитер» (3, 9, 11, 
12) от 150 до 650 грн., «Карл Цейс», 
«Пентакон», «Пан Колор», «Волна» и 
«Мир» - 350 грн. и др. Тел. 401-17-42, 
063-7670807, 066-1761807, 097-0422903.

№ 80. Очень дорого! Ордена, ме-
дали, нагрудные знаки «Почетный...», 
«Заслуженный...», «Отличный…», 
«Отличник...», «Ударный...», «Удар-
ник...». Награды царской России. 
Удостоверения к медалям, знакам, 
грамоты и благодарности. Иконы, 
монеты, статуэтки, столовое серебро, 
картины, портсигары, самовары и 
мн. др. Тел. 408-16-68, 067-5641655.

№ 1. ВАЗ у будь-якому стані, ДЕУ, іно-
марку, «Славуту», «Таврію», мікроавтобус. 
Дорого. Тел. 50-22-74, 067-9209037.

№ 34. Мед. Тел. 067-9210634, 067-
9243057, 066-8271468.

№ 68. ВАШ АВТОМОБИЛЬ на ВЫ-
ГОДНЫХ УСЛОВИЯХ. ВОЗМОЖЕН 
ВЫКУП из КРЕДИТА. ПОРЯДОЧНОСТЬ 
ГАРАНТИРУЮ. Тел. 067-5392676.

ЗАГУБЛЕНЕ

№ 69. Диплом, виданий СШ № 58 на 
ім’я Сілаєва Андрія Васильовича, вважати 
недійсним.

№ 70. Студентський квиток НР 
№ 09000118, виданий ДВНЗ КНУ Політех-
нічний коледж 1.09.2012 р. на ім’я Рисенка 
Даната Віталійовича, вважати недійсним.

№ 71. Посвідчення АА № 033245, ви-
дане Саксаганським РВК 30.05.1997 р. на 
ім’я Білана Олександра Григоровича, вва-
жати недійсним.

№ 72. Рішення № 133 від 30.09.2009 р. 
про внесення організації (установи) КПНЗ 
ЦДЮТ «Терноцвіт» до реєстру непри-
буткових організацій, видане Північною 
міжрайонною ДПІ у місті Кривому Розі, 
вважати недійсним.

№ 73. Довідку № 573 про взяття на 
облік платника податків (Ф № 4-ОПП) від 
25.09.2009 р. КПНЗ ЦДЮТ «Терноцвіт», 
вважати недійсною.

ПОСЛУГИ

• ПОБУТОВА ТЕХНІКА
№ 11. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 

Гума. Будинок «Ремпобуттехніка», пр. 
Миру, 29-В, 8. Тел. 74-52-59, 401-50-38, 
067-5993757. Професіоналізм.

№ 10. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ 
ВДОМА. Гарантія. Тел. 95-66-68, 067-
3165901, 050-5614766. Ремонт праль-
них машин. Тел. 440-38-10, 401-57-12. 
Майстерня - вул. Кремлівська, 28.

№ 12. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 
Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 401-02-85, 
097-7795606. Дешево.

№ 55. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ. ВЫЕЗД 
за ГОРОД. Тел. 410-03-73, 098-5105170.

№ 2. Ремонт ТВ на дому. Тел. 401-82-63, 
067-3981097.

№ 4. Ремонт ТВ любых. Тел. 74-62-78, 
097-2824057, Кондратьевич.

№ 64. Ремонт СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН, МИКРОВОЛНОВОК, ТV, КОФЕ-
МАШИН, БОЙЛЕРОВ. Тел. 440-18-10.

№ 29. Профессиональный ремонт, 
обслуживание аудио-видеотехники, те-
левизоров, СВЧ, пылесосов, электроин-
струмента и прочей бытовой техники. 
Тел. 098-4320865, Владимир.

• ПАМ'ЯТНИКИ

№ 1502. Гранит (каталог – 
более 90 образцов), крошка, 
бетон; оградки, столики, ска-
мейки. Укладка плитки недо-
рого и качественно. Тел. 440-50-
39, 401-17-82, 098-1229633, ул. 
Телевизионная, 1-А.

№ 1360. ПАМЯТНИКИ. Пл. АРТЕМА, 
3. Тел. 401-26-28. Выставочный зал (бо-
лее 80 образцов). Профессиональное ху-
дожественное оформление. Беспроцент-
ная рассрочка. Срочные заказы от трех 
дней. Хранение бесплатно. Благоустрой-
ство места на кладбище. Пенсионерам 
скидки. Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 401-26-28, 
098-0421494.

№ 1465. Памятники. Пионер. Тел. 66-
10-77, 406-43-50.

№ 54. Памятники. Черный, красный 
гранит. Долгинцево. Тел. 499-09-49, 067-
5690949.

• МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ

№ 1709. Металеві двері та грати за 
1 день. Тел. 401-15-07, 401-23-79, 098-
3871377.

№ 3. ОГРАДКИ, РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 
ДВЕРИ, ляды, ставни, козырьки, лест-
ницы, перила, заборы; замена замков, 
утепление дверей. Тел. 401-07-88, 401-
35-20, 063-3367853, 097-2336250.

• МЕБЛІ

№ 49. Перевезу мебель и др. Услуги 
грузчиков. Недорого. Тел. 401-31-05, 
067-5671948.

№ 1665. ПЕРЕТЯЖКА и РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ! НАША ФИРМА 
МОЖЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ ВАМ ВЕСЬ 
СПЕКТР УСЛУГ, в КОТОРОМ НУЖДА-
ЕТСЯ МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ! РАБОТАЕМ 
по ГОРОДУ и БЛИЗЛЕЖАЩИМ СЕ-
ЛАМ! ВЫЗОВ и ДОСТАВКА по ГОРО-
ДУ БЕСПЛАТНО+СКИДКА КАЖДОМУ 
КЛИЕНТУ 20%. Тел. 097-3223562, 401-
39-01. Звоните, не пожалеете!

№ 25. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ 
МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! ШКА-
ФЫ-КУПЕ; КУХНИ; ДЕТСКИЕ; ПРИХО-
ЖИЕ и МНОГО ДРУГОЙ ИНТЕРЕСНОЙ 
МЕБЕЛИ. КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ! 
ЗВОНИТЕ, НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ! Тел. 096-
8296577, 410-04-00.

№ 57. Ремонт на дому любой мебели: 
шкаф, комод, кровать. Перетяжка кресел, 
диванов, реставрация стульев. Слож-
ный ремонт в цеху. Тел. 410-07-44, 097-
3853008.

№ 66. ПРОДАЮ В РАССРОЧКУ МЯГ-
КУЮ МЕБЕЛЬ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА, 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ. Тел. 410-12-
77, 406-28-77.

• ІНШЕ

№ 5. ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ И 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ. Тел. 097-3406107.

№ 7. Ремонт, установка бойлеров, 
колонок, счетчиков тепла, воды, эл. 
энергии; замена труб; ремонт стираль-
ных машин. Тел. 66-05-47, 098-4842663.

№ 6. РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА В 
ЧАСТНЫХ ДОМАХ. Тел. 096-1217344.

№ 18. Врезка замков, утепление, 
обшивка дверей, балконов, лоджий 
пластиком. Тел. 401-35-15, 098-2413969, 
65-98-52.

№ 38. РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ 
ВАНН без мусора на дому. Новые тех-
нологии. Договор, гарантия, качество! 
Тел. 404-91-04, 098-6585254.

№ 79. Эмалировка ванн. Выбор цве-
та. Качество, гарантия. Тел. 27-58-95, 
096-2452758.

№ 19. Спил деревьев. Порезка, вывоз, 
корчевка, обрезка кустов. Тел. 097-
0341978.

№ 31. Спил деревьев бензопилами (с 
автовышкой). Порезка, вывоз, корчевка. 
Продаю дрова круглогодично. Тел. 098-
6929955.

№ 1655. АДВОКАТ: всі види право-
вої допомоги. Звертатись: пр. К. Маркса, 
52 («Мрія»), офіс 313. Тел. 401-04-34, 097-
0444425. Свід. 2254.

№ 74. Школа кроя и шитья.  
Сайт: www.liza.dp.ua

№ 50. Курси перукаря і кравця. Тел. 
096-6699770.

РІЗНЕ
№ 24. Снимем квартиру. Тел. 410-01-

77, 097-4810162.
№ 67. Зніму однокімнатну кварти-

ру  в Ц-Міському районі. НЕДОРОГО! 
Для себе! Тел.: 067-773-39-12,  067-8-
444-11-7.

№ 25. Куплю гараж. Тел. 401-39-19, 
067-7659992.

№ 23. Київський лікар психотерапевт-
нарколог Гарницький В.П. допоможе 
бажаючим позбавитись АЛКОГОЛЬНОЇ, 

ТЮТЮНОВОЇ, ІГРОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ. Ви-
водить із запою, зменшує зайву вагу, лі-
кує енурез, заїкання, гіпертонію, невроз. 
Прийоми: 26, 27, 28 січня 2013 р. Тел. 401-
25-42, 067-7992465. (Ліц. МОЗУ № 492005 
від 14.12.2009 р.).

№ 1717. Магазин «Медтехника», ул. 
Димитрова, 17/1, предлагает: тонометры, 
ингаляторы, слуховые аппараты, лампы 
кварцевые и соляные, ортопедию – сред-
ства реабилитации (матрацы, ходунки и 
др.). Товары для младенцев, бандажи и 
другие товары, необходимые для здоро-
вья. Тел. 493-04-72, 098-2556072.

№ 75. Криворізька гільдія бджоля-
рів запрошує мешканців та гостей міста 
відвідати відкритий семінар «Маточне 
молочко – від вулика до людини». Семі-
нар відбудеться у Кривому Розі в будівлі 
Політехнічного технікуму (колишньо-
го КТРА), пр. К. Маркса, 66, 2 лютого о 
10.00. У програмі лекції: «Бджолопро-
дукти – основа здорового способу жит-
тя», «Використання маточного молочка, 
як лікарського препарату» - читає лікар-
апітерапевт Сімонов В.М, «Зберігання та 
продаж маточного молочка» - читає ви-
робник бджолопродукції і спеціаліст з 
виведення маток Піскорський А.Н., «Су-
часні технології промислового вироб-
ництва маточного молочка та виведен-
ня бджолиних маток» - читає кандидат 
біологічних наук Комісар О.Д. (м. Київ). 
На заході буде присутній представник 
організації з оптової закупівлі меду. Ор-
ганізаційний збір – 35 грн., для членів 
гільдії – безплатно. Тел. 067-5396340.

№ 76. До відома членів СТ «Веселі Тер-
ни». Споживче товариство «Веселі Тер-
ни» Криворізької РСС проводить пере-
реєстрацію членів, асоційованих членів 
СТ «Веселі Терни» станом на 31.12.12 р. 
Просимо взяти активну участь у перере-
єстрації. При собі мати паспорт і членську 
книжку. Дільниця знаходиться: м. Кривий 
Ріг, вул. Центральна, 27а з 4.02.2013 р. по 
8.02.2013 р. Довідки за тел. 098-2499179.

№ 22. ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИ-
ЧЕСТВУ КОММУНИКАБЕЛЬНЫХ, АК-
ТИВНЫХ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ ЛЮ-
ДЕЙ. ПОСТОЯННАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ 
РАБОТА. ВАШИ СТАРАНИЯ БУДУТ ХО-
РОШО ОПЛАЧЕНЫ. Тел. 067-1552226.

№ 26. Требуется диспетчер. Тел. 097-
3052016.

№ 27. Приму на работу диспетчера. 
Тел. 066-7182005.

№ 58. Есть вакансия для работы в офи-
се. Рассмотрим все варианты. Доход рас-
тущий. Тел. 067-2960263.

№ 32. ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР-КОН-
СУЛЬТАНТ. Тел. 067-1169608.

№ 41. СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В ОФИ-
СЕ. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ В КОЛЛЕКТИВЕ ПРОФЕССИОНА-
ЛОВ. 2000-2500. Тел. 067-5865108.

№ 47. Молодые безработные! Боль-
шой выбор вакансий в связи с расшире-
нием. Работа организационного характе-
ра. Тел. 067-5693287.

№ 48. Требуется консультант-диспет-
чер, пн. – пт. Тел. 096-6153620.

№ 65. Помощь в трудоустройстве. Тел. 
067-7835074.

№ 77. Офис. Стабильная работа, пн.-
пт. с 9.00 до 18.00. Тел. 066-1441679, 096-
6153620.

№ 78. Работа молодым активным пен-
сионерам. Функции диспетчера. Тел. 067-
8539123.

Різне

Послуги

Куплю

Продаю

Год  
светлой памяти

РУДЕНКО 
Надежды 

Даниловны

13.08.1931 – 
26.01.2012

Рыдает сердце день и ночь,
Ведь ты ушла в святую вечность.
И боли нашей не помочь,
И имя боли – бесконечность.

Вечная память  
навсегда сохранится  

в сердцах мужа, сына, невестки, 
внуков и правнуков.

g Офіційно 
Про результати проведення публічних слухань

Відповідно до розпорядження місько-
го голови 21.01.2013 у муніципальному 
центрі послуг м.Кривого Рогу (пл.Радян-
ська,1) відбулись публічні слухання з об-
говорення заходів із повторного відсте-
ження результативності дії регуляторно-
го акта – рішення виконкому міської ради 
від 27.12.2011 №435 «Про встановлення 
тарифів на послуги з утримання будинків 
та прибудинкової території у м.Кривому 
Розі» за участю депутатів міської ради та 
районних у місті рад, суб’єктів господарю-
вання – власників (орендарів) нежитло-
вих приміщень, розташованих в житлових 
будинках (гуртожитках) та з надання по-
слуг з утримання будинків та прибудинко-
вих територій, представників засобів ма-
сової інформації, виконкомів районних у 
місті рад, членів територіальної громади.

Присутніх проінформовано про здій-
снення розробником – управлінням бла-
гоустрою та житлової політики виконкому 
міської ради заходів із повторного відсте-
ження результативності дії вказаного ре-
гуляторного акта.

За результатами публічних слухань ви-

словлені пропозиції щодо визнання до-
сягнення цілей, задекларованих при при-
йнятті регуляторного акта – рішення ви-
конкому міської ради від 27.12.2011 №435 
«Про встановлення тарифів на послуги з 
утримання будинків та прибудинкової те-
риторії у м.Кривому Розі» , а саме установ-
лення тарифів на послуги з утримання бу-
динків і споруд та прибудинкової території 
на рівні економічно обґрунтованих витрат.

Заходи із повторного відстеження ре-
зультативності дії вказаного регуляторного 
акта тривають до 28.01.2013. Пропозиції та 
зауваження членів територіальної грома-
ди, суб'єктів господарювання, їх об'єднань, 
наукових установ та консультативно-дорад-
чих органів у здійсненні державної регуля-
торної політики можливо надати письмово 
(крім святкових та вихідних днів) за адре-
сою: 50101, м.Кривий Ріг, пл.Радянська,1:

– розробнику проекту управлінню бла-
гоустрою та житлової політики виконкому 
міської ради (каб.550, тел.440-02-38, 74-
24-07) та управлінню розвитку підприєм-
ництва виконкому міської ради (каб.510, 
тел.74-39-72).

Управління благоустрою та житлової політики  
виконкому міськради.

Управління комунальної власності міс-
та виконкому міськради оголошує конкурс 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності – 
суб’єктів господарювання, які будуть за-
лучені до проведення незалежної оцінки 
безхазяйного нерухомого майна – одно-
поверхової нежитлової будівлі загальною 
площею 15,2 м кв., розташовану за адре-
сою: вул. Перекопська, 18м, що переда-
ється до комунальної власності територі-
альної громади міста Кривого Рогу і під-
лягає облікуванню на балансовому обліку 
управління комунальної власності згідно 
з рішенням міської ради від 28.12.2012 
№ 1623.

Учасникам конкурсу необхідно надати 
до конкурсної комісії такі матеріали:

– заяву на участь у конкурсі за встанов-
леною формою;

– нотаріально посвідчену копію статуту 
учасника конкурсу (для юридичних осіб);

– копії документів, що підтверджують 
кваліфікацію працівників, які залучаються 

до незалежної оцінки (кваліфікаційні сві-
доцтва оцінювачів, сертифікати суб’єктів 
оціночної діяльності);

 – бізнес-програму учасника конкурсу, в 
якій зазначається досвід та кваліфікація у 
сфері проведення незалежної оцінки, про-
позиції щодо умов та виконання робіт.

Пропозиції учасника конкурсу щодо 
умов оплати відповідно до калькуляції 
витрат та терміну виконання подаються у 
запечатаному конверті. Пропозиції щодо 
умов, терміну виконання робіт необхідно 
зазначити в єдиній одиниці виміру – ка-
лендарних днях.

Конкурс відбудеться 06.02.2013 о 
14-00 в управлінні комунальної власності 
міста (кім. 246), пл. Радянська, 1.

Прийом заяв на участь у конкурсі здій-
снюється від дня публікації оголошен-
ня про його проведення, кінцевий термін 
прийняття заяв – за 2 доби до дати прове-
дення конкурсу.

 Довідки за тел.: 74-71-92.

Дані про хід здійснення приватизації з 01.01.-15.01.2013
Інгулецький район

Нежиле приміщення, загальною площею 87,0 кв.м за адресою: 50026, м. Кривий Ріг, 
вул. Ярославська, буд.2, прим.66. Приватизоване шляхом викупу фізичною особою-під-
приємцем за 103 449 грн. 60 коп., у тому числі ПДВ – 17 241 грн. 60 коп.

Управління комунальної власності міста.

Виконком Тернівської районної у місті ради інформує:
На виконання Постанови Кабінету Міністрів 

України від 05.04.1994 № 225 «Про порядок 
повідомної реєстрації галузевих і регіональ-
них угод, колективних договорів» виконком 
Тернівської районної у місті ради надає пере-
лік підприємств, установ та організацій Тернів-
ського району м. Кривого Рогу, що зареєструва-
ли колективні договори протягом IV кварталу 
2012 року, а саме:

1. Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «УЮТ - 2011»;

2. Комунальний дошкільний навчальний за-
клад № 215 відділу освіти виконкому Тернів-
ської районної у місті ради;

3. Індустріальний технікум ДВНЗ «Криво-
різький національний університет»;

4. Комунальна установа «Будинок милосер-
дя «Затишок».

Протягом IV кварталу 2012 року зміни та до-
повнення до колективних договорів внесли:

1. Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «УЮТ - 2011»; (чотири)

2. Комунальне підприємство «Житлово-екс-
плуатаційна організація № 14»; (тричі)

3. Приватне підприємство «Світекс».
Станом на 01.01.2013 на підприємствах, в 

установах та організаціях району діє 120 колек-
тивних договори.

За IV квартал 2012 року зареєстровано:
- 4 колективних договори;
- 8 змін та доповнень до колективних дого-

ворів.

Загублене

Народный депутат Украины второ-
го созыва Степанюк Дмитрий Петрович, 
ветераны института искренне сожалеют о 
преждевременной смерти начальника отдела 
АСУТП этого отделения

ШИШЕНКО  
Александра  
Семеновича

и выражают глубокое 
соболезнование семье и 
близким умершего. Он внес 
большой вклад в техни-
ческое перевооружение и 
капитальное строительство систем автомати-
зации предприятий горно-металлургической 
отрасли послевоенного Кривбасса, Украины и 
за рубежом. Память о нем навсегда сохранится 
в сердцах многих криворожских проектиров-
щиков и конструкторов, научных работников 
и друзей как о высоком профессионале своего 
дела, чутком руководителе, хорошем человеке 
и семьянине.

Реклама. Оголошення

g Хроніка пригод
Стрибок без пам’яті

На Водохреще в Жовтневому районі 
розбився на смерть після стрибка з ві-
кна 5-го поверху пенсіонер 1935 року 
народження. За життя він страждав 
від втрати пам’яті.
Врятував рибалку

В Саксаганському районі на штучно-
му ставку поблизу кафедрального собо-
ру провалився під лід рибалка похило-
го віку. 25-річний Михайло Бондарен-
ко, який перебував неподалік, кинувся 
на допомогу і також провалився. Пере-
хожі звернулися по допомогу до спів-
робітників державної служби охорони, 
ті подали тривожний сигнал за телефо-
ном 101 та намагалися своїми силами 
визволити обох чоловіків з крижаної 
пастки, простягнувши трос. Рятуваль-
ники прибули швидко, на той час мо-
лодший постраждалий вибрався з опо-
лонки, зав’язав на нозі мотузку, хоро-
бро повернувся у холодну воду й витяг-
нув пенсіонера.

Невдаха-риболов перебуває в лі-
карні з переохолодженням 1-го ступе-
ня, його рятівник також на лікарняно-

му ліжку, проте в значно легшому ста-
ні, сповіщає сектор взаємодії зі ЗМІ 
міського управління МНС.
Буйна пасажирка

Минула неділя для 28-річної да-
мочки розпочалася сумно. Після опів-
ночі поверталася з бурхливої вечір-
ки додому на таксі в супроводі та-
кої ж, як сама, п’яненької кумпанії. 
Поряд із будинком №3 по вулиці Бу-
дьонного пасажири вискочили із са-
лону з’ясовувати стосунки з пішохо-
дами, буцімто ті неправильно перети-
нали проїжджу частину. Суперечка пе-
реросла в бійку. Водій спробував ути-
хомирити обидві сторони дебоширів, 
однак роздратована баришня заходи-
лась гамселити всіх направо-наліво 
сумкою, при тому зірвала з автомобіля 
державний номерний знак. Далі пере-
чепилась, від її стогонів, напевно, про-
будився цілий квартал. Не дивно: у жі-
ночки бригада швидкої допомоги діа-
гностувала перелом гомілки та гостру 
алкогольну інтоксикацію. Перед госпі-
талізацією буйна пасажирка звинува-
тила у травмі таксиста, тож тепер істи-
ну в справі встановить міліція.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.
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Знову на мороз
За даними Українського гідро-

метцентру, у п’ятницю очікується 
хмарна погода. Температура вно-
чі до 4 градусів морозу, вдень до 
2 градусів морозу. Вітер північно-
східний, 1-7 м/сек. Атмосферний 
тиск 759…761 мм рт. ст.

g Погода

станом на 23.01.2013 р. 
(грн. за 100 од.)

Долар Рубль Евро

Курс НБУ 799,30 26,471 1064,4278

УкрСиббанк
811,00 26,20 1070,00
816,00 27,10 1094,00

ПриватБанк
810,00 26,40 1070,00
816,00 27,20 1100,00

Промінвест-
банк

810,60 26,40 1070,00
816,00 27,20 1094,00

Райффайзен 
Банк Аваль

809,00 26,10 1065,00
816,00 27,10 1105,00

Форум
809,00 26,50 1060,00
815,50 27,50 1090,00

Південком-
банк

810,00 26,00 1065,00
815,50 27,00 1095,00

Укрексімбанк
811,00 26,30 1075,00
815,90 27,00 1091,00

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

g Курси валют

24.01.2013   25.01.2013

1. Нема помітних збурень.
2. Невеликі збурення.
3. Слабка геомагнітна буря.
4. Мала геомагнітна буря.
5. Помірна геомагнітна буря.
6. Сильна геомагнітна буря.
7. Жорсткий геомагнітний шторм.
8. Екстремальний шторм.

24-25 січня

Геомагнітний прогноз  
по Кривому Рогу

g Магнітні бурі

2:00 2 2
5:00 1 2
8:00 2 2
11:00 1 1
14:00 2 1
17:00 1 2
20:00 2 2
23:00 2 2

g Реклама

g Гороскоп
На 28 січня – 3 лютого

Овен (21.03-20.04). 
Можуть виникнути непередбаченi 

труднощi й напруженi ситуацiї. Не ви-
пробовуйте долю i не плануйте на цей час 
важливi справи.
Телець (21.04-21.05). 

Щоб не опинитися в ситуацiї «без мене 
мене одружили», ретельно обмiрковуйте 
тi заходи, в яких збираєтеся брати 
участь. Чимало залежатиме вiд друзiв i 
знайомих.
Близнюки (22.05-21.06). 

Настав час завершувати давнi справи, 
повертати борги. Словом, навести лад, 
розчистивши таким чином простiр для 
чогось нового у своєму життi.
Рак (22.06-23.07). 

Для вас тиждень буде насиченим, а 
якщо виникнуть труднощi, то знайдуться 
тi, хто допоможе їх вирiшити. Зараз уда-
ча на вашому боцi, дотримуйтеся обра-
ного курсу.
Лев (24.07-23.08). 

Рiднi та близькi стануть для вас хоро-
шим стимулом для просування вперед. 
Можливо, саме зараз заради них ви до-
сягнете того, що запланували. Наприкiнцi 
тижня дозвольте собi повноцiнний 
вiдпочинок.
Діва (24.08-23.09). 

На початку тижня ви ризикуєте загуби-
тися у дрiбницях або не зробити головне. 
Друга половина тижня буде вдалiшою. 
Ви отримаєте корисну iнформацiю.
Терези (24.09-23.10). 

Не слухайте злих язикiв, це може сут-
тєво зiпсувати настрiй. Не намагайтеся 
повернути когось iз минулого, як кажуть, 
двiчi в одну рiчку не увiйдеш, а зробити 
гiрше – дуже просто.
Скорпіон (24.10-22.11). 

Вам доведеться проявити напо лег-
ливiсть, щоб добитися свого. Правда, 
важкий шлях не обiцяє задоволення, 
а те, чого ви так довго добивалися, ви-
явиться непотрiбним.
Стрілець (23.11-21.12). 

Початок тижня буде напруженим, не 
пiддавайтеся апатiї, навiть якщо не ви-
ходить те, до чого, здавалося, дiстати ру-
кою. Не проявляйте iніцiативу, бо вийде 
собі дорожче, тож живiть без претензiй.
Козеріг (22.12-20.01). 

Тиждень почнеться з неочiкуваних 
подiй, що може збити вас iз пантелику. 
Придивiться – можливо, все на краще, 
навiть якщо це не входило у вашi плани. 
Наприкiнцi тижня заплануйте вечiрку.
Водолій (21.01-19.02). 

Середина тижня – час позитиву. Подiї 
складатимуться самi по собi, як за щу-
чим велiнням. Не забудьте подiлитися з 
друзями своєю удачею.
Риби (20.02-20.03). 

Пливiть за течiєю, i зумiєте уникнути 
багатьох пiдводних рифiв. Намагайте-
ся по можливостi не керувати, не давати 
порад. Словом, живiть просто, не ставля-
чи перед собою суворих цiлей.

СТОМАТОЛОГИЯ
Не плачь! Не бойся! Приходи!

Лиц. № 063657 от 27.06.2012.

Лечение, протезирование, имплантация, 
художественная реставрация,  
отбеливание зубов.

РАССРОЧКА ДО 6 МЕСЯЦЕВ.

без боли!

Запишись по тел. 401-38-26,
Николаевское шоссе, 6; 410-21-20, 
ул. Филатова, 10 (каб. 101), «Провентус».

g Гастролі

g На Йордана

Серця наповнились  
єлеєм благодаті
Заледве стрілки годинників переступили поріг доби, 
у Жовтневому районі, на спеціально відведеному для 
проведення обряду Водохреща пляжі, розпочалося 
богослужіння – найраніше в місті.

Настоятель храму Іко-
ни Божої Матері «Жи-
воносне джерело» іє-
рей Андрій освятив во-
дойму, і бажаючі очис-
титися в чудодійній, як 
заповідає церква, воді 
без вагань шубовснули 
у хрестоподібну ополон-
ку. Районна влада потур-
бувалась завезти на пляж 
свіжий морський пісок, 
отож спроби світанково-
го дощу зіпсувати, мож-
ливо, саме екстремальне 
в релігійному календарному колі свя-
то завершились нічим. Точніше, віря-
ни навіть раділи меланхолійним опа-
дам, розцінюючи це як знак особли-
вої прихильності Всевишнього: люди 
омиваються водою і земною, і небес-
ною. Жовтнева районна організація 
Партії регіонів забезпечила землякам 
безкоштовну трапезу, щонайменше 
півтисячі осіб скуштували наварено-
го партійцями спільно з бійцями вну-
трішніх військ борщу та поживної гре-
чаної каші. Налитому ж гарячому чаю 
і лік втратився.

На відкритій восени ошатній зоні 

відпочинку на житломаси-
ві Південного гірничо-збага-
чувального комбінату настіль-
ки масовий захід проводився 
вперше. З усіх куточків міста, 
навіть найвіддаленіших північ-
них, криворіжці прибували до 
пляжної перлини Інгулецько-

го району. Захід відвідав народний 
депутат України Вячеслав Задорож-
ний. «На цьому духовному банкеті 
Господь наповнює серця єлеєм бла-
годаті!» – щедро окроплюючи право-
славних святою водою, проповідував 
священик Свято-Вознесенського хра-
му отець Валерій.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

g Посміхніться
Маршрутка. Водій попався 

з почуттям гумору. І бабка. У 
бабки впало щось із торбинки 
на підлогу, й він вирішив по-
жартувати:

– Що впало, то все моє.
А бабуся відповідає:
– Ти їдь собі тихесенько, а 

то я зараз впаду й буду вся 
твоя.

***
– Наступний! Хворий! Hу 

як ви зайшли? Ви хворий, чи 
думаєте, що ми тут жарти 
жартуємо? Вийдіть і зайдіть 
як годиться – ноги зігнуті, 
рука на животі, з рота енер-
гійний стогін!

***
З життєвої мудрості діда 

Опанаса:
– Погано знати багато 

жартів: коли треба – не зга-
даєш, а коли хтось розповідає 
– не смішно.

***
Метеорологи проспорили 

ящик водки больному ревма-
тизмом.

Калейдоскоп
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