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Шановні мешканці міста, прилеглих районів та селищ!
В Кривому Розі працює ЦЕНТР БЕЗ ВІДСОТ КОВОГО КРЕДИТУВАН-

НЯ за національною програмою енерго збе ре ження.
Безвідсоткові кредити надаються виключно на металопластикові 

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

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

ТОВНО. Пільговикам та пенсіонерам надається додаткова знижка 2%.
Зверніть увагу, при монтажі вікон в зимовий період використо-

вуються високо якісні герметики Penosil (Німеччина), що гарантують 
якісний монтаж при температурі до мінус 18⁰С.

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

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

Столичний рівень 
офтальмології 
у Кривому розі

Криворіжці натанцювали на мільйон
Читайте 2 стор. _______________________________________________________________________________________________________ Фото Андрія ТРУБІЦИНА.
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g Телепроект

Криворіжці натанцювали на мільйон
 З тріумфом, кубком і чеком на мільйон 
гривень повернулися недільним ранком 
криворізькі «майдансери». Минулої суботи 
в прямому ефірі «Інтера» завершився третій 
сезон телепроекту «Майданс». Наше місто у 
танцювальній боротьбі вибороло перемогу 
в фіналі.

Якщо за оцінками журі 
Кривий Ріг тільки на один 
бал відставав від Харкова, 
то симпатії глядачів упев-
нено вивели наше місто в 
лідери. Тож в загальному 
рейтингу Харків отримав 
«бронзу» і 132 бали, Чер-
каси – «срібло» і 135 балів, 
а наші учасники зі 156 ба-
лами на рахунку отримали 

перемогу у фіналі та міль-
йон гривень на пересув-
ний ляльковий театр.

Тріумф суботи продо-
вжився і в неділю. Зранку 
на «майдансівський» поїзд, 
що примчав наших учасни-
ків додому, на вокзалі з кві-
тами, іграшками та кулька-
ми чекали друзі та батьки 
учасників нашої команди. 

Тут же танцюристів зустрі-
чають і актори міського 
лялькового театру, пере-
одягнені в костюми казко-
вих героїв. Доки чекають 
на потяг, на пероні в натов-
пі ходить тільки одна тема 
– вчорашній ефір. Приві-
тати переможців з перемо-
гою в фіналі прибули й по-
чесні гості.

– Хочу привітати всіх 
учасників цього шоу, а та-
кож усіх криворіжців. Та-
кож хотілось би подяку-
вати організаторам цього 
проекту, адже вони допо-
могли з вихованням патріо-
тизму у мешканців нашого 
міста, – говорить секретар 
міської ради Сергій Маля-
ренко. – Ми з сім’єю дуже 
вболівали, повідомлення 
посилали одне за одним. Я 
відіслав 86 SMS-ок.

– Ми пишаємося пере-
могою наших дітей. Цей 
проект об’єднав усіх меш-
канців нашого міста, – веде 
мову заступник міського 
голови Валентина Бєрлін. 
– Багато людей підтриму-
вали наших учасників. І не 
тільки тим, що городяни 
активно голосували. Під-
приємства надавали авто-
буси, ночами шили кос-
тюми ательє, виготовляли 
декорації, перевозили ді-
тей, надавали приміщення 
для репетицій…

Нарешті поїзд прибуває 
на перон. У віконцях – по-
смішки й здивування. Та-
кого прийому діти не очі-
кували. З кубком у руках в 
натовпі дітей з’являється 
Микола Коваль – один з 
хореографів.

– У фіналі атмосфера 

була дуже напруженою: зі-
бралися чотири сильні ко-
манди. Всі на «відмінно» 
показали себе. Ми дуже 
відчували підтримку пер-
шого заступника міського 
голови Костянтина Пав-
лова, який був з нами і під 

час репетицій, і в столиці 
на фіналі, – говорить Коля. 
– Що покажемо в суперфі-
налі, поки що сказати не 
можу. Ми думали тільки 
про фінал.

Він тут же оголошує 
для дітей: один день на 

відпочинок, а в понеді-
лок – всі на репетицію. 
Уже в суботу, 6 жовтня, 
нашим учасникам знову 
доведеться зійтися в тан-
цювальній битві супер-
фіналу. Це буде змагання  
переможців кожного з 

трьох сезонів. На цей раз, 
щоб перемогти, криворізь-
ким «майдансерам» дове-
деться обтанцювати Київ 
і Кіровоград. Майбутній 
ефір «майдансівці» між 
собою називають битвою 
трьох «К».

_____________________________________________________________________________________________________ Анна РОДІЧКІНА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

g Анонс

Там, де народжується музика
На початку жовтня на криворіжців чекає цікава 
мистецька подія –  фестиваль «Геній місця». Його 
приурочено до 130-ліття Кароля Шимановсько-

го, 140-річчя Олександра Скрябіна та 150-ліття 
Клода Дебюссі.  

Концерти  фестивалю про-
йдуть у двох містах – у Кривому Розі 
та Кіровограді.

У нашому місті фестиваль відбу-
деться у три концертні дні – 5 жовтня 
о 17.00, 6 жовтня – о 16.00, 7 жовтня – о 
15.00 в стінах великої зали Криворізь-
кого обласного музичного училища. 
Ідея фестивалю, за словами організа-
торів, полягає у тому, щоб повернути 
музику туди, де вона народилася, адже 
саме місце часто дозволяє відчути та 
розгадати імпульси, які стали для му-
зиканта ключовими. Учасниками фес-

тивалю стануть відомі в Росії та Європі 
музиканти. В рамках фестивалю також 
з лекціями виступлять директор Кіро-
воградського музею музикальної куль-
тури імені Кароля Шимановського, го-
лова Спілки поляків Кіровоградщини 
«Полонія» Олександр Полячок та до-
цент Санкт-Петербурзької консервато-
рії, кандидат мистецтвознавства Ольга 
Скорбященська. Автор та художній 
керівник цього заходу – криворіжець, 
доцент Санкт-Петербурзької академії 
театрального мистецтва, кандидат мис-
тецтвознавства Костянтин Учитель. 

________________________________________________ Анна РОДІЧКІНА.

g Нагороди

Юрія Вілкула відзначено за розвиток 
місцевого самоврядування
Минулого тижня за вагомий 
особистий внесок у розвиток 
місцевого самоврядування, 
багаторічну сумлінну працю та 
високий професіоналізм і з наго-
ди 20-річчя Асоціації міст України 
Президент України Віктор Янукович 
відзначив державною нагородою 
– орденом «За заслуги» III ступеня 
Криворізького міського голову 
Юрія Вілкула. 

Відповідний Указ опублікований на офіцій-
ному сайті Президента України. А саму на-
городу Президент України Віктор Янукович 
вручив особисто на урочистостях з нагоди ви-
значної для Асоціації дати.

Цим же Указом було відзначено міського го-
лову Дніпропетровська Івана Куліченка, якого 
нагороджено орденом князя Ярослава Мудро-
го V ступеня.

Основними цілями роботи Асоціації міст 
України є об’єднання зусиль міст регіону і дер-
жави в цілому для вирішення ключових пи-
тань, і Кривий Ріг вносить свій вагомий внесок 
в її роботу. Криворізька міська рада завжди ро-
бить все можливе, аби місто було чистим, ошат-
ним і комфортним для проживання людей, а 
також впроваджує нові проекти, які надають 
можливість покращення життя криворізької 
територіальної громади. Кривий Ріг завжди був 
і залишається одним із кращих з питань еконо-
мічного, культурного та духовного розвитку 
серед міст регіону і держави. Органи місцевого 
самоврядування та виконавчої влади Кривого 

Рогу, депутатський корпус з великою відпові-
дальністю ставляться до проведення проектів, 
що розпочаті і благотворно діють у місті.

Відтак, як повідомили в прес-службі міськ-
виконкому, Асоціація міст України відзначила 
активну роль у цій роботі секретаря Криво-
різької міської ради Сергія Маляренка і наго-
родила його Почесною грамотою за активну 
участь в організації і проведенні заходів Дні-
пропетровського регіонального відділення.  
1 жовтня цього року Почесну грамоту йому вру-
чив Криворізький міський голова Юрій Вілкул. 
«Хочу підкреслити, що участь нашого міста 
в Асоціації міст України сприяє підвищенню 
іміджу Кривого Рогу в державі», – відзначив 
міський голова Юрій Вілкул і побажав Сергію 
Маляренку і надалі працювати на благо рідно-
го міста й регіону.

___________________________________________ Підготував Володимир СКІДАНОВ.

g З турботою

Дні здоров’я для літніх людей
На Дніпропетровщині у рамках Міжнародного дня людей 
похилого віку та Дня ветерана для людей літнього віку та 
ветеранів війни проходять Дні здоров’я. 

Як повідомили в прес-службі обл  
держадміністрації, протягом трьох 
тижнів у рамках Днів здоров’я, що 
присвячені Міжнародному дню лю-
дей похилого віку, в лікувальних за-
кладах області розпочато проведен-
ня комплексу медичних обстежень 
літніх мешканців Дніпропетров-
щини, надання консультативно-

діагностичної допомоги та, у разі 
необхідності, направлення їх до ста-
ціонарних відділень за медичними 
показаннями. У Центрах первинної 
медико-санітарної допомоги розро-
блені списки пацієнтів з обмежени-
ми можливостями для проведення 
діагностики стану здоров`я за міс-
цем їх проживання. 

_______________________________ Підготував Володимир СКІДАНОВ.

6 жовтня 2012 року о 20.30 на телеканалі 
«Інтер» – суперфінал наймасштабнішого 

танцювального проекту «Майдан’s-3».
Вболівай та голосуй за команду Кривого Рогу.

Надсилай під час прямого ефіру SMS-повідомлення 
з цифрою    3   на номер   2012
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День  за  Днем:
Тернівський район

на сесії міськради

Опалювальний сезон залежить  
від платежів
Пленарне засідання XXVI сесії 
Криворізької міськради VI скликання, 
яке минулої середи провів міський голо-
ва Юрій Вілкул, розпочалось з кадрових 
питань та привітань. 

Мер, зокрема, повідо-
мив про утворення між-
фракційного об’єднання 
із 11 депутатів міськради 
на чолі з Вірою Вернигор, 
а також про призначення 
на посаду начальника фі-
нансового управління ви-
конкому міськради Олени 
Рожко, яка перед тим за-
ймала посаду заступника 
начальника цього управ-
ління. Потім представник 
Амбасади Грузії в Украї-
ні Бежан Гваджаіа зачи-
тав указ президента своєї 
країни про вручення зав-
кафедрою правознавства 
КНУ, депутату міськради 
Мерабі Габріадзе «Ордена 
Честі». На цьому привітан-
ня не скінчились, оскільки 
кілька депутатів міськради 
отримали відзнаки облас-
ного рівня, зокрема, Ми-
кола Колесник отримав 
відзнаку голови Дніпро-
петровської облдержадмі-
ністрації – нагрудний знак 
«За розвиток регіону».

Як уже повідомлялось 
в нашій газеті, основним 
питанням черги денної 
сесії стало про стан ви-
конання заходів з підго-

товки житлового фонду, 
об’єктів соціальної сфе-
ри, тепловодопостачання, 
електротранспорту, до-
рожньо-мостового госпо-
дарства міста до роботи 
в осінньо-зимовий період 
2012-2013 років. Доповіда-
чем виступив начальник 
управління благоустрою 
та житлової політики ви-
конкому міськ ради Олек-
сандр Катриченко. За його 
словами, з технічної точки 
зору всі об’єкти міського 
господарства підготовлені 
до роботи в опалюваль-
ний період: 98 котелень 
державної, комунальної 
форм власності та відо-
мчої підпорядкованості, 
125 теплорозподільних 
пунктів, 819 теплових ме-
реж у двотрубному ви-
мірюванні пройшли гі-
дравлічні випробування. 
Паспорти готовності от-
римано на 4335 житло-
вих будинків комунальної 
власності, на 147 загально-
освітніх та 148 дошкільних 
навчальних закладів, 56 
лікувальних закладів, 39 
закладів культури тощо. 
Доповідач зазначив, що 

комунальними підпри-
ємствами «Житлово-екс-
плуатаційна організація» 
виконано ряд робіт для 
покращення умов прожи-
вання мешканців, а саме: 
здійснено промивку та ви-
пробування внутрішньо-
будинкових мереж у більш 
як 4 тисячах житлових 
будинків, замінено понад 
6 кілометрів внутрішньо-
будинкових мереж сис-
тем тепловодопостачання, 
підготовлено більш як 9 
тисяч під’їздів, близько 3 
тисяч підвалів, відремон-
товано також 156,650 тис. 
квадратних метрів покрів-
лі, що майже на третину 
більше, аніж торік.

Водночас, згідно з від-
повідною міською програ-
мою, з початку нинішнього 
року забезпечено виконан-
ня капітального ремонту 
конструктивних елементів 
– покрівель, міжпанельних 
швів, систем централізо-
ваного опалення, гарячого 
та холодного водопоста-
чання у 24 ОСББ на суму 
3,174 млн. грн., а також 
нині проводяться ремон-
ти ще у 15 об’єднаннях на 
суму майже 3 млн. грн., 
виконані ремонти покрі-
вель у будинках ОСББ 
загальною площею 4086  
кв. м на суму 1,386 млн. грн. 
Причому роботи в цьому 
напрямі продовжуються 
– уже отримано проектно-
кошторисну документацію 
на капремонт 21 будинку, в 
яких створено ОСББ, та за-
мовлено проектно-кошто-
рисну документацію на ка-
премонт конструктивних 
елементів 17 ОСББ.

Згадувалось в допові-
ді також і про готовність 

вулично-дорожньої мере-
жі міста до експлуатації 
наступної зими. Зокре-
ма, виконано поточний 
ремонт доріг на площі 
208 тис. кв. м, обладнано 
21 світлофорний об’єкт 
217-ма пристроями зво-
ротного відліку часу, 
встановлено 340 дорож-
ніх знаків «Пішохідний 
перехід» тощо. Водночас 

проведені роботи з озе-
ленення території міста, 
у рамках виконання яких 
висаджено півтори тися-
чі дерев та 4,5 тис. кущів, 
580 саджанців живопло-
ту, квіти на площі 8715  
кв. м, а також видалено 
990 сухостійних та аварій-
них дерев, проведено об-
різування та омолодження 
більше 10 тис. дерев.

Утім, як визнав О. Ка-
триченко, своєчасний 
початок опалювального 
сезону та його стале про-
ходження залежить від 
того, чи будуть криворізькі 
підприємства комунальної 
теплоенергетики забезпе-
чені блакитним паливом 
для подачі теплоносія. А це 
безпосередньо пов’язане 
з боргами за використані 
енергоносії, оскільки тіль-

ки за умови 100 відсотків 
оплати в місті своєчасно 
буде розпочатий опалю-
вальний сезон. Адже за 
попередні роки неплатни-
ки за всі види послуг нако-
пичили майже 1 млрд. грн. 
боргу.

У ході обговорення осно-
вного питання депутати 
міськради підтримали тезу 
боротьби з боргами. Зокре-
ма, голова постійної комісії 
міської ради з питань ко-
мунального господарства 
Анатолій Логачов закли-
кав колег попрацювати над 
питанням заборгованості 
і як депутатам, і як госпо-
дарським керівникам. На-
томість депутат міськради 
Олена Пустовойтова заува-
жила, що подекуди меш-
канці стають заручниками 
своїх сусідів-боржників, 
через яких комунальники 
не здійснюють необхідних 
ремонтів. Після обговорен-
ня було ухвалено відповід-
не рішення, згідно з яким, 
зокрема, підприємства 
комунальної теплоенерге-
тики міста повинні розпо-
чати опалювальний сезон 
у разі стійкого зниження 
температури повітря й за-
безпечити подачу теплоно-
сія на житлові будинки не 
пізніше 15 жовтня ниніш-
нього року.

Серед інших питань за-
сідання, котрих загалом 
нараховувалось 82, лево-
ву частку традиційно за-
ймали земельні питання, 
котрі передовсім стосува-
лись затвердження про-
ектів землеустрою для 
відведення земельної ді-
лянки. По всіх депутата-
ми міськради були прий-
няті відповідні рішення.

Бежан Гваджаіа за указом президента своєї 
країни вручає завкафедрою правознавства 
КНУ, депутату міськради Мерабі Габріадзе 
«Орден Честі».

Олександр  
Катриченко.

g Брифінг 

Борги як показник совісті 
Після завершення пленарного засідання міський голова Юрій Вілкул 
провів традиційну прес-конференцію для журналістів. 

Говорячи про підприємства комунальної те-
плоенергетики, мер зауважив, що вони вже запо-
внили мережі теплопостачання, тримаючи їх під 
тиском. Тому в разі потреби можна буде розпочати 
сезон для лікувальних та дошкільних закладів, які 
теплом забезпечуються передусім. 

– Але всі городяни повинні розуміти, що сезон 
можливий тільки за умови 100-відсоткових плате-
жів, – підкреслив Ю. Вілкул. – Натомість маємо деякі 
будинки, мешканці яких цілий рік нічого не платять. 
Постачальниками послуг нині подано десятки тисяч 
позовів проти неплатників, але повинна бути й со-
вість у споживачів. Хто не може платити самостійно, 
для таких є субсидія, яка дозволяє платити не більше 

10-15 відсотків від свого доходу. Тоді як, скажімо, у Ро-
сії обов’язкова оплата становить 22 проценти.

Відповідаючи на запитання журналістів, Ю. Віл-
кул зазначив, що завдяки перевиконанню показ-
ників міського бюджету вдалося збільшити фінан-
сування значущих для міста програм. Приміром, 
для реконструкції проспекту Карла Маркса та місь-
кого театру, на озеленення міста та придбання спе-
ціального обладнання для лікувальних закладів 
тощо. Говорячи про економічний ефект від енер-
гозберігаючих технологій у бюджетних та інших 
установах, мер зауважив, що їх запровадження 
вже зекономило більше 100 млн. грн. і дозволяє 
використовувати бюджетні кошти на інші важливі 

цілі. Скажімо, на відкриття по вулиці Отто Брозов-
ського за зразком вулиці Димитрова односторон-
нього руху транспорту, що полегшить життя водіїв 
та розвантажить площу Горького. На цій вулиці, 
сказав мер, вже проведений капітальний ремонт 
дорожнього покриття, нині вживаються заходи 
з установки необхідних знаків, і вже нинішнього 
року рух по цій вулиці має бути одностороннім. 

Були також надані відповіді й на інші запитання 
журналістів. 

____________________________________________________________________ Едуард БІЛИК. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Тернуватий Кут 
отримає газ

Наближаються до завер-
шення роботи з газифікації 
селища Тернуватий Кут. 

Завдяки міській програмі гази-
фікації віддалених селищ у Тер-
нівському районі газ свого часу 
прийшов у Веселі Терни, у селища 
Горького і Чкалова та ін. У 2003 р. 
голова квартального комітету села 
Новоіванівка Людмила Касьян ви-
ступила з ініціативою газифікації 
свого села, а також селищ Коло-
мійцевого, Гірницького та Терну-
ватого Кута. Ініціатива знайшла 
підтримку в міської та районної 
влади. Отож, у 2005 р. газ прийшов 
у Новоіванівку, у 2007-му – в Ко-
ломійцеве та Гірницьке. Тепер на 
черзі – Тернуватий Кут. Тут усього 
три вулиці, на яких розташовані 79 
садиб. Газифікацію селища розпо-
чали в минулому році. Вона здій-
снюється в основному за кошти 
міського бюджету та частково за 
кошти державного бюджету. Веде 
роботи ТзОВ «Тепловодбуд» на чолі 
з Володимиром Соколовським, 
яке проводило газифікацію й ін-
ших тернівських селищ. Перший 
блакитний вогник планується за-
палити на кухні Василя Шепілова, 
що мешкає по вул. Смоленській, 
1. Василь Гнатович – учасник бо-
йових дій у Великій Вітчизняній ві-
йні, 52 роки працював водієм. Тож 
по праці й шана.

Господиня  
житломасиву

Так мешканці Першотравне-
вого житломасиву називають 
голову квартального комітету 
Людмилу Євдокимову. 

Майже 20 років вона на цій 
громадській посаді, а тому з ве-
ликими чи малими проблемами 
люди звертаються до неї, знаючи, 
що вона візьме на себе вирішення 
їхніх житейських клопотів. Завдя-
ки Людмилі Степанівні без уваги 
не залишається жоден ветеран 
війни і праці. Велику увагу приді-
ляє вона тому, щоб їх досвід став 
надбанням молодих. Тож ветера-
ни – часті гості в СШ №105 та №48. 

Побували на 
морях і в горах

На порозі жовтень, тож 
профспілковий комітет ПАТ 
«Північний ГЗК» підбиває під-
сумки цьогорічного літнього 
оздоровчого сезону. 

У розпорядженні північан бази 
відпочинку «Бригантина» і «Стріл-
кове» на березі Азовського моря. 
Там цього літа відпочивали та по-
правляли здоров’я близько 970 
працівників комбінату та членів їх 
сімей. Ще понад 570 відпочиваль-
ників оздоровлювалися в пан-
сіонаті «Гірник», що на Чорному 
морі. А 45 північан віддали пере-
вагу гірському відпочинку. Вони 
набралися здоров’я в Карпатах, у 
пансіонаті «Майдан». Велику увагу 
у ПАТ «ПівнГЗК» приділяють і оздо-
ровленню дітей своїх трудівників. 
Понад 900 дітей і підлітків прове-
ли літні канікули в дитячих оздо-
ровчих таборах «Приморський», 
«Альбатрос» на Азовському морі 
та в Міжнародному дитячому цен-
трі «Артек».

Хоч літо скінчилося, та праців-
ники комбінату мають змогу ціло-
річно поправляти своє здоров’я в 
санаторіях України.

Мотрона ПАНОВА.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Жовтневий район

Вдосконалювали 
свої навички  
учасники  
«Спалаху»

Упродовж п’яти днів на базі 
військової частини 3283 прово-
дилась вже 13 за ліком військо-
во-патріотична гра «Спалах». 

Переможці першого етапу зма-
гань, які відбувалися на базі на-
вчальних закладів, на практиці 
перевіряли свої навички. Це були 
хлопці та дівчата, які в своєму на-
вчальному закладі були пере-
можцями в різних номінаціях.

– Цього разу суперничали між 
собою майже 200 молодих лю-
дей, – говорить голова комітету у 
справах сім’ї та молоді виконко-
му Жовтневої у місті ради Окса-
на Ушакова. – Представники семи 
команд змагались як у фізичній, 
так і вогневій підготовці, в різних 
військово-прикладних дисциплі-
нах. Це, зокрема, збирання й роз-
бирання автомата Калашнико-
ва, нормативи щодо засобів ма-
сового враження, метання грана-
ти. Цього разу родзинкою стало те, 
що хлопці долали так звану психо-
логічну смугу перешкод. Тобто все 
було наближено до бойової обста-
новки: димові шашки, різні пере-
шкоди. Велику допомогу надава-
ли офіцери 17 окремої танкової 
бригади. І, зокрема, артилерійська 
група Сергія Дарієва, котра ство-
рила гарну атмосферу навчання й 
вирішувала всі побутові питання 
протягом п’яти днів перебування 
всіх учасників гри «Спалах». А це, 
в основному, студенти технікумів 
та трьох професійно-технічних на-
вчальних закладів Жовтневого ра-
йону. Щодня вони мали спеціальну 
програму: спочатку знайомились з 
парком бойової техніки, із зразка-
ми військової зброї, потім навча-
лись гуманітарній, стройовій під-
готовці, стріляли на військовому 
полігоні із АКМ, метали гранати. 
Всього було проведено 25 різних 
змагань. За їх підсумками, перше 
місце здобули «спалахівці» Кри-
ворізького гірничого технікуму, в 
призерах студенти Криворізько-
го гірничого електромеханічно-
го технікуму, Криворізького коле-
джу економіки та управління. Го-
лова Жовтневої райради Володи-
мир Коритнік вручив нагороди та 
подарунки переможцям і призе-
рам. А представники Криворізь-
кого технологічного ліцею отрима-
ли фотоапарат від голови комітету 
у справах сім’ї та молоді міськви-
конкому Світлани Лавренко.

Готуємось до 
опалювального 
сезону

Незабаром опалювальний 
сезон, тому вже зараз відповід-
ні служби Жовтневого району 
до нього як слід підготувались. 

Про це, зокрема, йшлося на схо-
ді громадян, що відбувся по вули-
ці Паризької Комуни, 21 (селище 
Шевченкове, 173 квартал). У полі 
зору представників районної вла-
ди та громадян знаходились пи-
тання про комунальне обслугову-
вання сектору індивідуальної за-
будови, про обслуговування при-
ватного сектору комунальним 
підприємством «Кривбасводока-
нал». Розглядались також акту-
альні питання пенсійного забез-
печення та соціального захисту 
населення району та інші.

Віталій ТКАЧУК.

Подробиці

g Политическая реклама

Константин Павлов – 
за приоритет конкретных дел
В деловом и конкретном формате провел очередную 
встречу с криворожанами, посвященную представ-
лению своей Предвыборной программы, кандидат в 
народные депутаты Украины по 31-му одномандат-
ному избирательному округу Константин Павлов. 
Она состоялась 25 сентября во Дворце культуры ПАО 
«КЖРК». В зале собрались работники этого предприя-
тия и жители Жовтневого района.

Сначала Константин Пав-
лов рассказал о том, чего в ре-
шении важнейших задач разви-
тия Кривбасса уже удалось до-
стичь. Затем, без единого лозун-
га и общих слов, – о приоритетах 
Предвыборной программы. Она, 
по сути, является реестром про-
блем, которые волнуют сегодня 
криворожан.

– До появления этой Про-
граммы я со своими коллега-
ми детально изучил обществен-
ное мнение, прежде всего, жи-
телей Жовтневого и Терновско-
го райо нов, закрепленных за 
мной как за депутатом Днепро-
петровского областного совета, 
– сказал Константин Павлов. – 
Сегодня мы с полной уверенно-
стью можем сказать, что при со-
здании Программы опирались 
на реальные запросы и ожида-
ния наших земляков. Все поло-
жения Программы реально осу-
ществимы. Да, для этого потре-
буется напряженная работа, но к 
такой работе нам не привыкать.

Константин Павлов привел 
конкретные результаты обще-
го плодо творного труда наше-
го города и области на протяже-
нии двух последних лет. За это 
время Днепропетровская об-
ласть под руководством губер-
натора Александра Вилкула ста-
ла регионом-лидером. Сегодня 
она по темпам социально-эконо-
мического развития поднялась с 
19-го на 1-е место в Украине.

– Область занимает первое 
место в стране по привлечению 
прямых иностранных инвести-

ций, – отметил Константин Пав-
лов. – Сейчас в экономику обла-
сти привлечено почти 8,3 млрд. 
долларов США. А это значит – 
создание новых рабочих мест, 
динамичное развитие промыш-
ленных предприятий, строи-
тельство объектов, которые де-
лают наш город комфортнее для 
проживания криворожан.

Несколько дней назад Кон-
стантин Павлов побывал на 
подземных горизонтах шах-
ты «Родина». Здесь работает со-
временная горная техника все-
мирно известных компаний. 
Продолжая прогрессивное об-
новление своего оборудования, 
КЖРК тем самым тоже привле-
кает иностранные инвестиции 
и создает по-настоящему совре-
менные новые рабочие места.

В связи с этим Константин 
Павлов в ходе встречи оста-
новился на еще одном важном 
факте. Он касается активного 
участия КЖРК в реализации ак-
туальной программы «Школа – 
вуз – предприятие», посвящен-
ной гарантированному перво-
му трудоустройству выпускни-
ков, получивших дипломы. ПАО 
«КЖРК» имеет положительный 
опыт работы с молодым кадро-
вым потенциалом, здесь налаже-
на полная и эффективная взаи-
мосвязь между профильными 
вузами и предприятием.

– В Кривом Роге за 2011-2012 
годы создано 23 260 новых рабо-
чих мест, – отметил Константин 
Павлов. – Основными приорите-
тами в работе органов муници-

пальной власти становятся со-
циальные программы. Реализу-
ется Стратегия развития города 
до 2015 года, которая включает 
500 больших проектов.

Вот лишь один «локальный», 
но характерный пример. В этом 
году удалось привлечь только на 
ремонт дорог Жовтневого и Тер-
новского районов 37 млн. грн., 
что намного больше, чем было 
у всего города в 2010 году. Впер-
вые за долгие годы начаты рабо-
ты по ремонту внутрикварталь-
ных дорог.

– Я убежден: по уровню и 
экономического, и социально-
го развития Кривой Рог дол-
жен выходить на абсолютно но-
вый уровень, – подчеркнул Кон-
стантин Павлов. – На воплоще-
нии городских программ сей-
час максимально задействованы 
как возможности Кривого Рога, 
так и области. Но существуют 
проблемы, которые можно ре-
шить только на государствен-
ном уровне. Сейчас в Кривом 
Роге, который приносит огром-
ные финансовые ресурсы в го-
сударственную казну, остается 
только 18% от полученных дохо-
дов. Наша цель: добиться пере-
дачи местным советам 60% свод-
ного государственного бюдже-
та. Я абсолютно уверен: тот, кто 
работает, должен соответствен-

но и зарабатывать. Криворожа-
не давно заслужили достойного 
отношения к себе не только на 
словах.

«Для этого у нашего горо-
да должно быть мощное пред-
ставительство в Киеве, способ-
ное на деле отстаивать интере-
сы Кривбасса», – подчеркнул 
председатель правления ПАО 
«КЖРК» Федор Караманиц, до-
веренное лицо кандидата в на-
родные депутаты Украины Кон-
стантина Павлова. Федор Кара-
маниц обратил внимание участ-
ников встречи на то, насколь-
ко актуальными и важными для 
криворожан являются все на-
правления Предвыборной про-
граммы Константина Павлова. 
Среди его приоритетов – созда-
ние безопасных условий жиз-
ни на территории города; обес-
печение криворожан качествен-
ным и доступным медицинским 
обслуживанием; развитие тран-
спортной инфраструктуры Кри-
вого Рога и модернизация систе-
мы теплоснабжения города.

Константин Павлов имеет 
большой практический опыт хо-
зяйственной деятельности, нако-
пленный именно в Кривом Роге. 
Он – хозяйственник и эконо-
мист высокого уровня подготов-
ки, энергичный и прогрессивный 
менеджер. Это особенно импо-
нировало молодым участникам 
встречи. Свои вопросы Констан-
тину Юрьевичу задавали моло-
дые работники шахты «Гвардей-
ская» и других подразделений 
предприятия. А начальник отде-
ла по работе с молодежью ПАО 
«КЖРК» Василина Котович ска-
зала, обращаясь к Константи-
ну Павлову: «Мы не только под-
держиваем вашу Предвыборную 
программу, но и возлагаем на вас 
надежду – что все, запланирован-
ное в интересах Кривбасса, будет 
выполнено».

g Ювілей

Тут гартують мужність
На ліцейському подвір’ї зібралося чи-
мало народу. Прийшли батьки ліцеїстів, 
виструнчилися юнаки у військовій формі. 
Так минулого тижня свій ювілей відзначив 
Криворізький ліцей з посиленою військо-
вою підготовкою.

У місті ліцей нажив до-
брої слави. Тут гартують 
мужність та відвагу. За 25 
років з цих стін у дорос-
ле життя вийшло більше 
3 тисяч випускників. Бага-

то з них у цей день не про-
пустили нагоди поверну-
тися на подвір’я рідно-
го ліцею та привітати сво-
їх наставників зі святом. У 
п’ятницю ж на урочистій 
лінійці дали клятву і всту-
пили до лав ліцею ще 158 
юнаків. Привітати вихо-
ванців закладу і їх настав-
ників прийшло багато по-
чесних гостей. Серед них 
– Почесний громадянин 

міста і перший заступник 
голови Дніпропетровської 
облдерж адміністрації Вя-
чеслав Задорожний та за-
ступник міського голови 
Валентина Бєрлін.

– Ми пишаємося цим 
навчальним закладом і 
віримо у вас, – звернув-
ся Вячеслав Задорожний 
до ліцеїстів. – Віримо, що 
кожен з вас на різних по-
садах прославить свій ра-
йон, своє місто і область.

Не обійшлося і без 
приємних відзнак. На-
грудний знак «За розви-
ток регіону» отримав у 
святковий день началь-
ник ліцею Геннадій Коз-
лов, який уже більше де-
сяти років очолює на-
вчальний заклад, а також 
грамотами та подяками 
нагородили й інших до-
свідчених та висококва-
ліфікованих педагогів та 
працівників ліцею.

Анна РОДіЧКіНА. Фото Олександра ПОРТНягіНА.

Дарья АКУлОВА.
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День за Днем:
Саксаганський р-н

 З теплом в оселі 
саксаганців

Відбулася сесія Саксаганської 
районної у місті ради, на якій роз-
глянуто 4 питання, основне з яких 
«Про хід підготовки житлового 
фонду, об’єктів соцкультпобуту 
та комунального призначення до 
експлуатації в осінньо-зимовий 
період 2012-2013 років» (допові-
дач Юрій Коркач, завідуючий від-
ділом житлово-комунального гос-
подарства виконкому районної у 
місті ради). Він поінформував, що 
в районі планово підготовлені всі 
14 котелень до експлуатації в осін-
ньо-зимовий період 2012-2013 
років. На всіх 27 теплорозподіль-
чих пунктах проведено планові 
профілактичні ремонти, викона-
но випробування бойлерних груп 
та ревізію запірної арматури. На 
нинішній час усі теплорозподіль-
чі пункти готові щодо прийняття 
теплоносія на потреби гарячого 
водопостачання та опалення.

Для якісного забезпечення 
споживачів району постійним 
опаленням та гарячим водопос-
тачанням теплопостачальними 
підприємствами виконувались 
роботи по заміні магістральних та 
внутрішньобудинкових теплових 
мереж. На сьогодні підприємства-
ми КПТМ «Криворіжтепломере-
жа» та ДП «Криворізька теплоцен-
траль» виконано в повному обсязі 
випробування теплових мереж, 
довжина яких становить 178,5 
погонних метра, та їх заповнення 
хімічно очищеною водою.

Щодо підготовки об’єктів соц-
культпобуту, то всі 85 окремо 
розташованих будівель отримали 
паспорти готовності до зими.

І до снігопадів 
готові

З метою забезпечення без-
перебійного руху міського па-
сажирського та автомобільного 
транспорту в зимовий період 
2012-2013 років на території 
Саксаганського району пройшов 
огляд техніки, яка буде задіяна в 
боротьбі з заметами та ожеледи-
цею. Були представлені технічні 
засоби підприємств, установ та 
організацій району всіх форм 
власності, які рішенням районної 
у місті ради закріплені за дорога-
ми та тротуарами району.

Кількість представлених на 
огляді механізмів склала 15 
одиниць. Проте після виконання 
підприємствами ряду заходів з 
комплексного переобладнання ін-
ших механізмів, що в подальшо-
му могли б виконувати очищення 
доріг та тротуарів району від за-
метів та ожеледиці, кількість сні-
гоприбиральної техніки сягне 35 
одиниць.

Таким чином, після проведення 
візуального та технічного огляду 
техніки комісією під головуван-
ням заступника голови районної 
у місті ради Василя Старовойта та 
заступника міського голови Гри-
горія Вербицького було надано 
ряд рекомендацій особам, від-
повідальним за технічний стан 
снігоприбиральної техніки, щодо 
доведення стану механізмів до 
готовності вступити в боротьбу зі 
снігом та ожеледицею.

Микола КРАМАРЕНКО.

на часі

g Зустрічі

З пошаною до ветеранів
 

У комунальній установі «Територіальний центр соціального обслугову-
вання (надання послуг) у Довгинцівському районі» відбувся святковий 
захід, приурочений до Дня ветерана і Міжнародного дня людей похило-
го віку. В ньому взяв участь депутат обласної ради, почесний громадя-
нин Кривого Рогу Юрій Любоненко.

 Юрій Вікторович повсякчас і особисто 
піклується про стареньких людей, дбає, аби 
шанобливо до них ставилося молоде поко-
ління. Він щиро привітав зі святом всіх при-
сутніх і запевнив, що увага до ветеранів ві-
йни і праці буде постійною. Найактивнішим 
вручив подяки голови Дніпропетровської 
обласної державної адміністрації Олексан-
дра Вілкула.

– За роки і роки у місті чітко налагоджена 

схема допомоги найуразливішим категоріям 
населення: малечі і людям похилого віку, – 
сказав Ю. Любоненко. – І це дуже правиль-
но. Таке ж бережливе ставлення до дітей та 
пенсіонерів і в міського голови Юрія Вілкула.

 Сердечні слова поздоровлення та нагоро-
ди отримали сивочолі і від голови Довгинців-
ської районної у місті ради Ігоря Колесника.

Захід закінчився концертною програмою і 
святковим обідом.

_____________________________ Микола КРАМАРЕНКО. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

g На об’єктах міста

Реконструкція йде повним ходом
У Кривому Розі чотири об’єкти соціально-культурної 
сфери мають відкритися після реконструкції у жовтні 
2012 року. Хід будівельних робіт та своєчасність 
поставки спеціального обладнання перевірив під 
час оперативної наради Вячеслав Задорожний 
– перший заступник голови Дніпропетровської 
облдержадміністрації.

Першим об’єктом, який було 
оглянуто під час оперативної на-
ради, став Криворізький місь-
кий академічний театр драми 
та музичної комедії імені Тараса 
Шевченка. Наразі в рамках Ре-
гіональної програми розвитку 
театрів у Дніпропетровській об-
ласті завершується другий етап 
реконструкції академічного те-
атру у Кривому Розі, згідно з 
яким відремонтовано внутрішні 
приміщення, замінено системи 
опалення, електрообладнання, 
кондиціювання. Активно про-
водиться ремонт фасаду з обла-
штуванням зовнішнього освіт-
лення. Вячеслав Задорожний під 
час наради оглянув об’єкт, вика-
зав зауваження, поспілкувався 
з будівельниками і наголосив на 

важливості дотримання термінів 
виконання робіт, які мають бути 
завершені до 15 жовтня.

Наступним об’єктом наради 
стало русло річки Стара Сакса-
гань, де проводяться роботи з 
очищення та благоустрій берегів. 
Роботи були розпочаті ще у 2010 
році, коли за ініціативи губерна-
тора Дніпропетровської області 
Олександра Вілкула почалася ре-
алізація проекту. Вже заверше-
но технологічні етапи розчист-
ки русла. На сьогодні в кінцевій 
стадії знаходиться берегоукрі-
плення, відбувається благоустрій 
прилеглої території та висадка зе-
лених насаджень. Крім того, дня-
ми планується запустити у річку 
рибу. Вячеслав Задорожний по-
спілкувався з виконавцями робіт 

і оглянув територію, зазначивши, 
що роботи мають виконуватись 
якісно, водночас не завдаючи не-
зручностей мешканцям приле-
глих будинків.

Перший заступник губернато-
ра відвідав і стадіон «Спартак», 
на якому продовжуються робо-
ти з реконструкції, що теж мають 
завершитися у жовтні. Очікуєть-
ся, що після ремонту тут будуть 
створені сучасні умови для за-
нять спортом як для вихованців 
ДЮСШ №3, а це майже 400 юних 
спортсменів, так і для людей з об-
меженими можливостями, адже 
на стадіоні базується фізкультур-
но-оздоровчий клуб для людей з 
особливими потребами «Олімп». 
Планується, що трибуни стаді-
ону обладнають стільцями на 3 
тисячі 800 вболівальників. «Важ-
ливо вчасно завершити зовнішні 
роботи, – зазначив під час нара-
ди Вячеслав Задорожний, – аби 
свої корективи не внесли погод-

ні умови, які можуть ускладнити 
реконструкцію».

Останнім, втім не менш важ-
ливим для міста об’єктом є бу-
дівництво Льодової арени, яке 
відбувається за державною ці-
льовою соціальною програмою 
«Хокей України». Розпочате у 
травні будівництво вже вийшло 
на фінальну стадію.

Всі об’єкти знаходяться на осо-
бливому контролі в обласної та 
міської влади. Постійно триває 
моніторинг виконання робіт. 
Вячеслав Задорожний під час 
оперативної наради вніс певні 
корективи, пообіцяв допомог-
ти криворізьким будівельникам, 
адже всі роботи, які залежать від 
міста, здебільшого виконуються 
вчасно і якісно. Проблеми існу-
ють лише зі спеціальним облад-
нанням, що постачається з інших 
міст. Втім і ці питання, зазначив 
перший заступник губернатора, 
будуть вирішені.

_________________________________________________________________________________________________ Олена ШРАМКО.

g Справи комунальні

Аншлаг для будинку
У нашому місті нараховується 
загалом близько 5,5 тис. ба-
гатоповерхових будинків, які 
обслуговуються управителя-
ми різної форми власності. 
Для зручностей городян та 
оперативних служб у місті 
завершується реалізація про-
грами з установки аншлагів на 
багатоповерхівках, де зазнача-
ються вулиця й номер будинку.

За відомостями управління благо-
устрою та житлової політики виконкому 
міськради, із загальної кількості здійсне-
на заміна більше чверті всіх аншлагів на 
нові з підсвічуванням у нічний час, інші 
приведені в порядок, аби надавати відпо-
відну інформацію. Щоправда, незначна 
частина багатоповерхівок Центрально-
Міського району допоки не має аншла-
гів, а тому управитель – КП «ЖЕО №20» 
– отримав доручення невідкладно випра-
вити ситуацію.

До слова кажучи, господарі приватних 
будинків самі несуть відповідальність за 
наявність цього виду інженерного об-
ладнання. А в разі його відсутності мо-
жуть бути й притягнуті до дисциплінар-
ної відповідальності. Що стає особливо 
актуальним нині, під час підготовки до 
Всеукраїнського перепису населення, за-
планованого на наступний рік.

Е. МІСЦЕВИЙ.
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Сергій Бобелюк: 

«Свій за своїх» – суспільство справедливості
28 жовтня, обираючи народного представника від 
громади Криворіжжя до Верховної Ради України, 
перед виборцями постане питання: «Кому довірити 
долю мешканців краю, їх сподівання та надії?» Се-
ред кандидатів, які претендують на це високе зван-
ня, є достойні. Знати і любити цю землю, розуміти 
сподівання земляків та втілювати їх у життя може 
тільки та людина, той представник громади, який 
рідний на цій землі. 
Сьогоднішній наш співрозмовник лауреат конкурсу 
«Людина року Криворіжжя» – меценат, автор книги 
«Моя Батьківщина Валове», кандидат у народні 
депутати Верховної Ради України по 37 виборчому 
округу Бобелюк Сергій Федосійович.

– Шановний Сергію Федосійовичу, усе Ваше 
життя та діяльність щільно пов’язані з 
Криворіжжям. Про що свідчать і нагороди, і 
ваші літературні доробки. Розкажіть про це 
докладніше.

– В першу чергу, користуючись нагодою, хочу 
привітатися зі своїми земляками та вклонитися 
легендарним людям, яких народила для України 
наша Криворізька земля.

Повертаючись до Вашого запитання, хочу підкрес-
лити, що це дійсно так. Усе моє життя пов’язане з рід-
ним Криворізьким краєм. Я народився у селі Валове. 
Мої батьки виховували мене та мого старшого брата в 
пошані до народних традицій, формуючи мій стійкий 
характер до порядку й відповідальності. Сюди я по-
вернувся після строкової військової служби на Північ-
ному флоті. Трудовий шлях розпочав водієм автобуса 
у Кривому Розі. На хвилі демократичних перетворень, 
збурюючи бажання у ініціативних земляків до актив-
них дій на створення нових форм господарської ді-
яльності, очолив рух місцевих підприємців. Згодом 
заснував агрофірму «Семиріччя». Наступним етапом, 
відчуваючи пульс життя, зорганізував підприємство 
Інтернет-технологій «Гаргон».

Завжди відчував та відчуваю міцний зв’язок зі 
своєю батьківщиною і намагаюсь всіляко допома-
гати своїм землякам.

– У своїй книзі «Моя Батьківщина Валове» Ви 
наголошуєте на тому, що завдяки працелюб-
ності, чесності, духовності та незламності 
мешканців нашого краю у Вас є впевненість, 
що на цій землі буде порядок та добробут…

– Безумовно. І я в це не тільки вірю, а й прикла-
ду максимум зусиль задля досягнення цієї мети. 
Наші люди мають такий високий заряд працьо-
витості та духовності, якому можуть позаздрити 
представники інших країн. Ви дуже влучно підмі-
тили, що на прикладі свого рідного села я показую 
особливий тип людини. І тут мова йде не тільки 
про Валове та його мешканців. Це стосується і жи-
телів усього Криворіжжя. А також і багатьох інших 
населених пунктів нашого краю.

Нам не треба придумувати якісь новомодні кон-
струкції та підходи. Нам треба довіряти своїм лю-
дям. Повірте, мудрість нашого народу допомагала 
обирати правильні рішення під час карколомних 
змін у житті держави.

Працелюбність українського народу давно стала 
взірцем у всьому світі.

– Як, з точки зору досвідченого організато-
ра та підприємця, Ви оцінюєте сьогоденну 
економічну та соціальну ситуацію у нашому 
окрузі?

– Хочу звернути Вашу увагу на те, що наш Кри-
ворізький край – це унікальне та органічне поєд-
нання індустріальних гігантів з сільськогосподар-
ськими підприємствами. Давайте подивимося на 
село. Воно потребує опіки та інвестицій. Для селя-
нина треба створити такі умови ведення господар-
ства, щоб він міг зреалізувати весь свій потенціал 
та отримати економічний ефект, який забезпечить 
йому достойне життя.

Така ж ситуація склалася і в індустріальному 
секторі краю, який теж потребує великих інвести-

цій та створення умов для ведення економічної 
діяльності на рівні світових стандартів.

– То які ж завдання Ви ставите перед со-
бою, у разі обрання до Верховної Ради Украї-
ни?

– Я кажу Вам і всім читачам вашого часопису 
відверто. Основи моєї відповідальності – залучен-
ня реальних інвестицій в сектор місцевої економі-
ки.

 Я – реаліст, і завжди досягав поставленої мети. 
Мною створена реальна програма розвитку сучас-
ного українського села. І тут треба брати до уваги, 
що наш край, враховуючи кліматичні умови, – це 
зона ризикованого землеробства.

В індустріальному секторі ми маємо іден-
тичну ситуацію: треба підвищувати рівень за-
робітних плат та пенсій, піднімати на належний 
рівень медичне та соціальне забезпечення, 
освітню базу. Гострим та болючим є питання 
матеріально-технічного забезпечення міських, 
районних та сільських рад. Наявна необхідність 
підвищення заробітних плат у державному сек-
торі управління.

Тому, усвідомлюючи необхідність покращення 
ситуації, через принцип «Свій за своїх» та підтрим-
ку земляків з Криворіжжя, ставлю собі за мету – 
покращити наше життя за рахунок залучення ді-
євих інвестицій з усіх досяжних джерел.

– Отже, Сергію Федосійовичу, враховуючи 
те, що наша зустріч з Вами відбувається 
напередодні фундаментальних змін у жит-
ті громади краю, на чому Ви б акцентували 
увагу наших читачів?

– По-перше, достойних кандидатів, які можуть 
представляти наш край у парламенті, вистачає. 
Кожен з них має свої переваги та недоліки. Але 
віддавати свій голос, мабуть, потрібно за того кан-
дидата, для якого наша земля – широке поле для 
чесної роботи.

Наступне. Будь-які відносини між народом та 
його обранцем будуть ефективними тільки тоді, 
коли фундаментом є безмежна довіра один до 
одного.

І насамкінець. Ми з Вами 28 жовтня беремо 
на себе відповідальність за майбутнє наших ді-
тей, нашої держави і Криворіжжя. Маю надію, що 
мешканці Криворізького краю зроблять правиль-
ний вибір.

___________________________________________________________________________________________ Бесіду вів А. ЗЕЛЕНИЙ.

g Політична реклама

g Хранителі книг

Наша гордість – маленькі читачі
Бібліотечні працівники, на перший погляд, 
тихі й скромні, майже непомітні.  
А насправді – полководці, які ведуть за 
собою дивізії та армії книг і діють на полях 
розумових битв. 

У цьому переконана 
головний бібліотекар 
відділу мистецтв міської 
дитячої бібліотеки Люд-
мила Зубко.

– Людмило Миколаївно, 
побутує думка про неваж
ку роботу бібліотекаря: 
видати книгу та прийня
ти її.

– Така думка образли-
ва для бібліотекаря. Ще 
з давніх часів бібліотека-
рями були найосвіченіші 
люди. Приміром, ассірій-
ський цар Ашшурбані-
пал, поет і вчений Каллі-
мах, якому ми завдячуємо 
появою каталогів і роз-
витку бібліографії, Зе-
нодот Ефесський – один 
із засновників Алексан-
дрійської бібліотеки і 
текстологічного аналі-
зу, Готфрід-Вільгельм 
фон Лейбніц – геніаль-
ний математик і філософ, 
письменники Йоганн 
Вольфганг Гете, Хорхе 

Луїс Борхес, Володимир  
Одоєвський, Іван Крилов.

– А які риси притаманні 
сучасному бібліотекареві?

– Це високоосвічена 
людина, інформатор, пе-
дагог, соціолог, психолог, 
здібний організатор, фахі-
вець у галузі бібліотечної і 
бібліографічної діяльності. 
Любов до дітей, до своїх 
читачів робить бібліотека-

ря турботливим, уважним, 
товариським. Якщо ж від-
чуваєш роздратованість чи 
нудьгу – значить, професія 
обрана помилково.

– Ви сказали, що бібліо
текар – здібний організа
тор. Що ж він організовує?

– Організація масових 
заходів для дітей – рівно-
цінна половина нашої ро-
боти: вікторини, конкур-
си, книжкові вернісажі, 
ігри-подорожі, літератур-
ні мандрівки, поетичні та 
музичні години, літера-
турні лото, прем’єри книг, 
турніри ерудитів, лабірин-
ти, брейн-ринги, бенефіси 
читачів, вечори-портрети, 
літературно-музичні ві-
тальні... Нашими спільни-
ками у культурно-освітній 
роботі є співробітники 
краєзнавчого музею, жур-
нал «Кур’єр Кривбасу», 

видавництво альманаху 
«Саксагань», філія істо-
рико-краєзнавчого му-
зею Тернівського району, 
ляльковий театр. Редакції 
газет «Червоний гірник», 
«Шахтар Кривбасу», «Те-
лик» – часті гості на на-

ших заходах. Запрошуємо 
на зустрічі криворізьких 
митців Олексія Старікова, 
Фелікса Мамута, Василя 
Сичова, Миколу Олексієн-
ка, Лідію Челнокову, Лю-
бов Баранову, Якова Вакса, 
Володимира Алєйнікова 
з Москви, Івана Андруся-
ка з Києва. Активно спів-
працюємо з художньою 
школою №1, зі школами 
мистецтв, музичними шко-
лами та училищем. Висту-
пають у наших бібліотеках 
на запрошення актори, лі-
карі, священики…

– У фонотеці «Руда
ни» зберігаються близь
ко 30 авторських про
грам, створених вами 
про митців. З чого все 
почалося?

– З мого емоційного 
відгуку про зустріч з най-
кращим, на мій погляд, 
нашим поетом Юрієм 
Камінським. А потім був 

найкращий мариніст у сві-
ті І. Айвазовський – «Пе-
вец моря». Мій улюблений 
виконавець І. Тальков – «Я 
вернусь» та багато інших. 
На прохання ТРК «Руда-
на» були створені передачі 
про В. Шевчука, П. Куліша, 
М. Магомаєва, Л. Гурчен-
ко.

Кожний читач для нас 
– це окремий внутрішній 
світ. Наша гордість – тала-
новиті маленькі читачі, які 
друкуються в альманасі 
«Саксагань», місцевих га-
зетах, в обласних збірках 
«Ластів’ята», «Весна твор-
чості», беруть участь у кон-
курсі «Найкращий читач 
року». Це Поліна Лівшиц, 
Яна Бережна, Валерій Рід-
ванський, Поліна Чевер-
дак. З нагоди свята книго-
збірень хочу привітати і 
читачів, і колег, побажати 
сімейного затишку, нових 
ідей і їх здійснення.

на часі

Міська дитяча бібліотека складається з Централь-
ної бібліотеки, 19 бібліотек-філій і спеціалізованого 
відділу мистецтв. Зараз у системі працює 89 бібліо-
текарів. Фонд дитячих бібліотек складає 632864 
примірники. За останній період фонди дитячих 
бібліотек поповнилися новими надходженнями – 
1077 примірників на суму 30 тис. грн.

______________________________________________________________________________________ Підготувала Тетяна ДРЄЄВА.

Газ – п’ять  
мінус один 

Неприємна ситуація скла - 
лася у мешканців п’яти-
поверхівки по вул. О. Брозов-
ського, 80 – внаслідок суперечки 
жительки квартири першого 
поверху з «Криворіжгазом» газ 
впродовж майже півроку було 
відключено усьому стояку з пер-
шого до останнього поверху. Тож 
усі жителі чотирьох горішніх по-
верхів стали заручниками свар-
ки господарки першоповерхової 
оселі з комунальниками. 

Але днями ця ситуація наре-
шті знайшла своє вирішення й 
мешканці горішніх поверхів таки 
отримали блакитне паливо, що 
потрапило до них в обхід квартири 
з першого поверху. А та як була, 
так і залишатиметься без газу до 
остаточного вирішення питання. 
Причому обидва боки впевнені у 
власній правоті, що й намагаються 
довести у судовому порядку. 

Утім, головне, що решта меш-
канців більше не потерпатимуть 
від цього конфлікту, отримавши 
врешті змогу спокійно споглядати 
за подальшим розвитком ситуації. 

«Кращий читач 
району»

У Довгинцівському районі 
відбулося районне свято з на-
годи Всеукраїнського дня біб-
ліотек. 

На нього були запрошені всі бібліо-
текарі дорослих, дитячих та шкільних 
бібліотек району. На заході побували 
почесні гості – депутат Дніпропетров-
ської обласної ради Юрій Любоненко 
та голова Довгинцівської районної 
в місті ради Ігор Колесник. Почесні 
гості нагородили грамотами кращих 
з кращих бібліотекарів та вручили їм 
цінні подарунки. Зокрема, подяку від 
голови Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації отримали 
заві дувач бібліотеки-філіалу №19 КЗК 
«Міська бібліотека для дорослих» С. 
Білоус та завідувач бібліотеки КНТМЛ 
№81 Л. Саєнко.

Не залишилися поза увагою й ті, за-
ради кого працюють наші бібліотеки, 
– це читачі. Завідувач відділу з пи-
тань культури райвиконкому Наталя 
Калюжна підбила підсумки районної 
акції «Кращий читач району» і наго-
родила її переможців: учнів Дарину 
Пікеніну та Андрія Романенка, а також 
багаторічну читачку Віру Рябець.

На святі була по-справжньому 
святкова атмосфера, яку подарували 
бібліотекарям почесні гості та кращі 
художні колективи ЦДЮТ «Дружба» 
і Криворізької музичної школи № 11.

Едуард БІЛИК.

g Оголошення
До уваги пасажирів  
та автомобілістів, 

які планують з 4 по 6 жовтня 
поїздки по автомагістралі М-14 

Одеса - Мелітополь -  
Новоазовськ!

У зв’язку з плановим ремонтом  
Південнобузького моста у місті Мико-
лаєві рух транспорту  4 жовтня з 8.45 
до 13.15 та 5 жовтня з 8.45 до 14.45 
буде здійснюватися  зі звуженням 
проїжджої частини. 5 жовтня з 8.45 до 
9.15 та з 12.00 до 12.30 автомобілі  бу-
дуть проїжджати  у реверсному режи-
мі,  з можливими короткотермінови-
ми зупинками руху. У суботу 6 жовтня 
міст буде розведений з 12.00 до 15.00 
для закінчення ремонтних робіт.  

Врахуйте дану інформацію при 
плануванні маршруту пересування.

Прес-служба Миколаївської 
міської ради.
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День  за  Днем:
Дзержинський р-н

g Гідні честі та відваги ветеранів

На сторожі законності – військові  
правоохоронці Кривбасу
Унаслідувавши естафету мужності, честі та відваги від старших 
поколінь, нинішні воїни – вартові правопорядку гідно виконують 
свій обов’язок, аби в нашій країні панували закон і порядок, щоб 
мешканці нашого міста відчували себе вільними та захищеними. 

Про це, зокрема, наголошувалось на уро-
чистих зборах, які були присвячені 46-й річ-
ниці військової частини 3011 Міністерства 
внутрішніх справ України, що базується на 
території Кривого Рогу. До військових право-
охоронців у Палац культури «Саксагань» за-
вітали поздоровити з цією поважною датою 
керівники міської та районних влад, пред-
ставники тих промислових підприємств і 
установ, котрих з військовою частиною поєд-
нує тісна й тривала співпраця.

Присутні переглянули фільм про історію 
виникнення цього військового формування, 
про його завдання з охорони правопорядку. 
Ще 30 вересня 1966 року у Кривому Розі був 

сформований 25 окремий спеціаль-
ний моторизований батальйон мі-
ліції військової частини 5445, осно-
вною задачею якого стали боротьба 
зі злочинністю та охорона громад-
ського порядку в місті. Нині його за-
безпечують представники молодшо-
го покоління.

– Завдяки службі, яку ви несете 
у всіх районах Кривого Рогу, скрізь 
надійно контролюється оперативна обста-
новка, – сказав, вітаючи військових право-
охоронців, перший заступник міського го-
лови, депутат облради Костянтин Павлов. 
– Ваша військова частина неодноразово 
визнавалась кращою у внутрішніх військах 
України. Ви неодноразово виконували від-
повідальні бойові завдання на території на-
шого міста, України та за її межами. І вам 
сьогодні дійсно є чим пишатися. За це окре-
ма подяка ветеранам. Від усієї душі поздо-
ровляю вас, бажаю здоров’я, благополуччя, 
удачі, тепла у ваших оселях. А головне – 
впевненості у завтрашньому дні.

За високі показники в службовій діяльнос-
ті, активну участь у дотриманні законності 
й правопорядку К. Павлов вручив Почесні 
грамоти міськвиконкому командиру військо-
вої частини 3011 МВС України полковнику 

Олександру Радієвському, командиру першо-
го патрульного батальйону майору Сергію 
Власову. Отримали іменинники грамоти та 
дарунки від представників районних в місті 
рад. Отець Андрій з канонічної Української 
Православної Церкви щиро привітав воїнів, 
які несуть службу на варті правопорядку й 
милістю Божою цей день поєднують зі свя-
том трьох мучениць – Віри, Надії, Любові та 
матері їх Софії.

– Нехай милосердний Господь по молитвах 
благословить вас, зміцнить духом, здоров’ям, 
аби достойно нести свій хрест воїна-христия-
нина, – зазначив отець Андрій.

За традицією святої канонічної Української 
Православної Церкви та з благословення ар-
хієпископа Єфрема він вручив групі військо-
вих правоохоронців хрест із ангелом-охорон-
цем за увагу до церковних заслуг.

____________________________________________________________________ Віталій ТКАЧУК. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

g С места события

44-й квартал  
отпраздновал  
День рождения
В воскресенье на площади 
перед Дворцом культуры 
Центрального ГОКа собрались 
жители и гости 44-го квартала, 
чтобы отпраздновать день 
рождения жилмассива. 

Этот день – особенный для жителей ми-
крорайона, ведь многие знают друг друга не 
понаслышке. Вместе они наблюдали за стро-
ительством жилых домов, вместе работали 
на одном предприятии. Центральный ком-
бинат стал для многих из них по-настоящему 
родным, разделив все радостные и не очень 
моменты жизни.

В этот праздничный день жители 44-го квар-
тала получают самые искренние поздравления 
от гостей. Не остаются в стороне от такого собы-
тия и в районном, и городском советах Кривого 
Рога. Так, депутат Терновского районного сове-
та, директор по быту и социальным вопросам 
ЦГОКа Виктор Артюх передал самые лучшие 
пожелания всем жителям 44-го:

– Благоустройству жилмассива 44-й квар-
тал уделяется пристальное внимание. Уже 
несколько лет здесь проводится реконструк-
ция, которую сегодня держит под своим 
контролем первый заместитель городского 
головы Константин Павлов. Могу заверить, 
что и в дальнейшем будет продолжаться соз-
дание благоприятных условий для культур-
ного отдыха жителей микрорайона, от самых 
маленьких и до людей преклонного возрас-
та. Мы будем поддерживать те социально 
значимые проекты, которые действительно 
важны для людей, и благоустроенный микро-
район станет еще одной визитной карточкой 
нашего города.

Не обошлось в этот праздничный день и без 
подарков. Яркий концерт, подготовленный 
творческими коллективами Дворца культуры, 
стал приятным сюрпризом для всех жителей и 
гостей микрорайона, собравшихся на площади.
_____________ Лилия КОВАЛЕНКО.

Подробиці

g До Дня бібліотек

Книга віддячить мудрістю
На квітуче жіноче цар-
ство 28 вересня пере-
творилась актова зала 
Саксаганського рай-
виконкому – берегинь 
книжкової мудрості 
вітали з Всеукраїнським 
днем бібліотек. 

За прищеплення любо-
ві до книги, культурно-про-
світницьку діяльність, збере-
ження і пропагування історії 
рідного міста й держави бі-
бліотекарям Саксаганського 
району дякували Почесний 
громадянин Кривого Рогу, 
депутат обласної ради Юрій 
Любоненко і голова районно-
го виконкому Валерій Беззуб-
ченко.

Вони відзначили, що попри 
досягнення технічного про-
гресу, саме книга була й зали-
шається джерелом знань і ві-
кової мудрості людства. Лише 
живе, емоційне спілкування з 
книгою приносить задоволен-
ня читачеві. Юрій Любоненко 
запевнив «іменинниць», що 
за ініціативи губернатора Дні-
пропетровщини Олександра 

Вілкула планується виділення 
коштів на поповнення книжко-
вих фондів та комп’ютерне об-
ладнання для бібліотек. 

Цього святкового дня подя-
ками голови облдержадміні-
страції були відзначені Окса-
на Вітренко, Інна Новикова, 
Ірина Роганова, Валентина 
Співак. Валентина Боголюбо-
ва, Юлія Колосовська та На-
таля Степура – отримали по-
чесні грамоти райвиконкому. 
Вдячним словом згадали жі-
нок – ветеранів бібліотечної 
справи Надію Москалюк, Ві-
кторію Павленко, Тамару Тка-

чук, Надію Гвоздьову, Поліну 
Романюк та багатьох інших.

До поздоровлень долучилась 
і ведуча програми «Книжкова 
полиця» на телеканалі «Рудана» 
Ольга Хвостова. Вона подяку-
вала господиням книгозбірень 
як читачка і як партнерка, що 
тісно співпрацює з бібліотека-
рями при підготовці телепро-
грами. Журналістка презенту-
вала винуватицям свята два 
комплекти книжок. А маленькі 
й дорослі учасники танцюваль-
них та співочих колективів ра-
йону подарували їм святкові 
музичні композиції.

_______________________________________ Тетяна ДРЄЄВА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

g Оголошення
Шановні виборці!

Наближаються чергові вибори народних депутатів 
України, що призначені на 28 жовтня 2012 року. 

З 07 жовтня 2012 року в приміщеннях звичайних 
виборчих дільниць є можливість  ознайомитися з 
попередніми списками виборців.

Кожен виборець має право перевірити правиль-
ність унесених до них відомостей та, у разі виявлення 

невідповідностей, звернутися до дільничної виборчої 
комісії або відділу ведення Державного реєстру ви-
борців виконкому відповідної районної у місті ради 
із заявою щодо уточнення своїх персональних даних.

Використайте своє право на перевірку та уточнен-
ня своїх персональних даних у Державному реєстрі 
виборців або в попередніх списках .

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

____________________________________________________ Виконком Криворізької міської ради.

Під захистом 
спостереження

У районі триває підготовка 
до парламентських виборів, 
що відбудуться наприкінці 
жовтня. 

Зокрема, щодо належного за-
безпечення безпосереднього 
процесу голосування на виборчих 
дільницях. В тому числі й новин-
кою, як для вітчизняної практики 
обрання народних депутатів – 
системами відеоспостереження.

Відтак, на початок тижня на 
дванадцяти виборчих дільницях 
було вже встановлено системи 
відеоспостереження. А остаточ-
но забезпечити цією технікою всі 
звичайні виборчі дільниці плану-
ється вже до п’ятниці, 5 жовтня.

Безпека з газом
Увесь жовтень до споживан-

ня газу в побуті буде особлива 
увага. З метою підвищення 
рівня безпеки під час вико-
ристання газу в побуті Криво-
різьким гірничопромисловим 
теруправлінням планується 
проведення місячника без-
пеки при користуванні газом 
в побуті.

Першим кроком у проведенні 
місячника стала нарада з фахів-
цями газових господарств, жит-
лово-комунальних підприємств 
та власників житлового фонду, 
що була проведена ще наприкінці 
вересня. Як повідомили в прес-
службі теруправління, на ній були 
обумовлені цілі, завдання та прі-
оритетні напрямки роботи кожної 
з служб щодо ціннісного прове-
дення даного заходу. Так, під час 
проведення перевірок приділяти-
меться особлива увага готовності 
аварійно-диспетчерських служб 
спеціалізованих підприємств га-
зового господарства до роботи 
в зимовий період. Вестиметься 
робота щодо виявлення та запобі-
гання несанкціонованих підклю-
чень до системи газопостачання, 
втручання в роботу та конструк-
цію газових приладів, вентиля-
ційних та димових каналів.

Зобов’язання 
виконуються 

Фонд державного майна 
України підтвердив виконан-
ня компанією «АрселорМіт-
тал Дуїзбург Бетайлігунгсге-
зельшафт мбХ» (покупцем 
акцій ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг») інвестиційних 
зобов’язань за Договором 
купівлі-продажу за результа-
тами першого півріччя 2012 р. 

Як повідомили в прес-службі 
підприємства, чергова, 26-та за 
рахунком перевірка ФДМУ відбу-
лася наприкінці вересня.

Під час перевірки ФДМУ вивчає 
фінансову та статистичну доку-
ментацію підприємства, а також 
інші документи, що підтверджу-
ють фактичне виконання компа-
нією та ПАТ «АрселорМіттал Кри-
вий Ріг» відповідних зобов’язань, 
передбачених Договором. Також 
ФДМУ здійснює огляд окремих по-
будованих об’єктів як соціальної, 
так і виробничої інфраструктури, 
проводить зустрічі з адміністраці-
єю підприємства, а також з пред-
ставниками первинних профспіл-
кових організацій. 

Володимир СКІДАНОВ.
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День за Днем:
Ц.-Міський район

Запрошуємо  
на фестиваль!

Шановні криворіжці та гос-
ті нашого міста! 21 жовтня 
2012 р. на пр. Карла Маркса 
(Центрально-Міський район) 
відбудеться II міський фес-
тиваль національно-культур-
них товариств «Єдина родина 
– моя Україна»!

Шахісти,  
шикуйтесь!

Центрально-Міський ра-
йон, де розміщено міський 
академічний театр драми та 
музичної комедії ім. Тараса 
Шевченка, виставкову залу 
та історико-краєзнавчий му-
зей, заслужено можна назва-
ти культурною меккою міста. 
Незабаром до шанувальни-
ків історії та мистецтва при-
єднаються й поціновувачі 
шахів.

Як відомо, міська влада вва-
жає доцільним відроджувати й 
поширювати шаховий рух у міс-
ті: план реконструкції проспекту 
Карла Маркса, зокрема, передба-
чає появу нового шахового клубу.

Безкоштовне 
кіно

До Міжнародного дня лю-
дей похилого віку та Між-
народного дня інвалідів 
керівництво філіалу ПАТ 
«Мультиплекс-Холдінг» підго-
тувало літнім людям приєм-
ний подарунок – безкоштовні 
відвідини сеансів у кінотеатрі 
«Мультиплекс», розташова-
ному у Центрально-Міському 
районі.

1 жовтня 2012 року з 9.00 до 
18.00 кінотеатр гостинно відкрив 
свої двері для мешканців та гос-
тей міста, яким понад 60 років.

Борговий  
зашморг

Трагічний випадок став-
ся нещодавно в Козачому 
провулку, що в Центрально-
Міському районі. 53-річний 
чоловік наклав на себе руки 
через негаразди в особисто-
му житті. 

Рідним він залишив перед-
смертну записку, в якій зізнався, 
що позбавляє себе життя добро-
вільно і нікому не хоче завдати 
болю. До безвиході бідолаху до-
вели несплачені борги та невдалі 
професійні справи. Він попросив 
не забирати його тіло з моргу і не 
витрачатись на поховання.

Родичі покійного розповіли, 
що чолов’яга був неговірким, не 
надто комунікабельним. Най-
більшою його пристрастю були 
комп’ютерні ігри. Суїцидні на-
строї вони помітили давно: чо-
ловік часто нарікав на нещасливу 
долю, вважав себе невдахою. У 
записці він попросив пробачення 
за свій вчинок.

Тетяна ДРЄЄВА.

g Фестиваль

Гран-прі «Срібного джерельця»  
поїхав до Нікополя
Минулої неділі завершився  фестиваль дитячої та 
юнацької творчості «Срібне джерельце», який уже 22 
роки підряд збирає навколо себе юних співаків і танцюри-
стів. Гала-концерт та нагородження фіналістів приймав  
у себе Палац культури Інгулецького ГЗК.

За більш ніж два десятки років 
зросла не тільки кількість учас-
ників, розширилася також і  гео-
графія фестивалю. У 22-му сезоні 
взяли участь у «Срібному дже-
рельці» 560 учасників, це – со-
лісти, вокальні та хореографічні 
ансамблі. До Кривого Рогу орга-
нізатори запросили визначати 
кращих із кращих надзвичайно 
цікаве журі: телеведучу та спі-
вачку, народну артистку України 

Оксану Пекун, продюсера Пер-
шого національного телекана-
лу Володимира Коваленка, ви-
кладача «Київської української 
академії танцю імені Сержа Ли-
фаря», заслуженого працівника 
культури Ларису Гелун, а також 
багатократну чемпіонку України 
з бальних танців Альону Руду, 
яка приїхала з Севастополя.

– До нас з’їхались таланти з 
Дніпропетровська, Орджонікі-
дзе, Зеленодольська, Кіровогра-
да та з Олександрії, що в Кірово-
градській області,  – констатує 
директор фестивалю, завідувач 
відділу культури виконкому Ін-
гулецької районної у місті ради 
Олена Тимо фєєва. – Особливу 
подяку від організаторів хотілось 
би висловити Інгулецькому гір-
ничо-збагачувальному комбіна-
ту, який щороку нас підтримує. 
Організатором фестивалю є Інгу-
лецька районна у місті рада, допо-
магає нам завжди відділ культури 
міськвиконкому, а також обласне 
управління культури і туризму. В 
день гала-концерту у нас відбувся 
круглий стіл, де наше професійне 
журі спілкувалося з керівниками 
колективів. Вийшло чудове твор-
че спілкування. 

– За розвитком фестивалю я 

маю нагоду спостерігати вже де-
кілька років, тож можу відзначи-
ти позитивну тенденцію – зрос-
тає рівень майстерності, – веде 
мову професор Інституту мис-
тецтв Київського національно-
го університету культури і мис-
тецтв, секретар Національної 
всеукраїнської музичної спілки 
Петро Андрійчук, він же – голо-
ва журі. – Кожен учасник вразив 
мене по-своєму. Добре себе по-
казали хореографи, досить гарно 
виступили гості. Приємно те, що 
організатори подбали, щоб була 
достатня кількість відзнак. І це 
не просто так, це заслужено.

Більше сорока учасників у 
різних номінаціях та в чотирьох 
вікових категоріях отримали на-
городи та пам’ятні подарунки. А 
найголовніша відзнака – гран-прі 
«Срібного джерельця» – вируши-
ла до Нікополя, її завоювали ді-
вчатка зі зразкової студії сучасної 
хореографії «Дансер». На цей фес-
тиваль вони приїхали вперше, і, 
не приховуючи емоцій, зізнали-
ся: такого визнання не очікували.

Анна РОДІЧКІНА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

g Мир добрых людей

Надежный круг заботы и добра
Три года назад в Украине был учрежден 
День усыновления. Он отмечается в 
последнее воскресенье сентября и совпа-
дает с христианским праздником – Днем 
святых великомучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии.  

Этот день  – особая 
дата для  Криворожско-
го городского Дома ре-
бенка, находящегося в 
Жовтневом районе. За 
последние 6 лет в этом 
районе усыновлено 329 
детей, и почти 90% из 
них – из Дома ребенка. С 
Днем усыновления, как и 
со многими другими па-
мятными датами, воспи-
танников Дома ребенка 
обязательно поздравляет 
депутат областного со-
вета Константин Павлов. 
И в этот раз Константин 

Юрьевич передал свои 
поздравления и много 
нужных полезных подар-
ков, которые малыши по-
лучили на своем празд-
нике 28 сентября.

– В этот праздник к 
нам приходят гости – 
родители, которые уже 
усыновили у нас детей, 
приемные родители и 
родители-воспитатели 
детских домов, – говорит 
главный врач Дома ре-
бенка Елена Матвеенко. 
– А еще мы с удовольст-
вием встречаем руково-

дителей нашего района и 
города, депутатов. Мы от 
души благодарим Конс-
тантина Юрьевича Пав-
лова, который поздравил 
нас с Днем усыновления, 
а перед этим поинтере-
совался, в чем именно 
сейчас нуждаются дети. 
Так как впереди  холод-
ный осенний период, 
малышам необходима 
теплая сезонная одежда. 
И мы получили сегодня 
от Константина Юрьеви-
ча такой подарок – это 
детская обувь, комби-
незоны, куртки, теплые 
свитера, кофты. Все – хо-
рошего качества и требу-
ющихся размеров.

Елена Матвеенко рас-
сказала о том, что Конс-

тантин Павлов заботится 
о Доме ребенка уже на 
протяжении длительно-
го времени. Его помощь 
всегда конкретна и ак-
туальна – от участия в 
решении хозяйственных 
проблем и до приобре-
тения компьютера с не-
обходимым программ-

ным обеспечением для 
работы специалистов со 
слабослышащими деть-
ми. Такой подарок Дом 
ребенка получил в этом 
году в рамках долгосроч-
ной акции «Пусть будет 
звонким детский смех», 
которую инициировал 
Константин Павлов.

Дарья АКУЛОВА.

 «Дансер» отримав Гран-прі  
з рук Петра Андрійчука і Оксани Пекун. 
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День  за  Днем:
Інгулецький р-н

Твої люди, Криворіжжя!

g Історії з життя

Ти і я, і ми з тобою…
Моє знайомство з цими бравими, симпатични-
ми парубками відбулось трохи кумедно. Спочат-
ку на міських заходах, де зазвичай присутня вся 
журналістська братія, ми познайомилися з операто-
ром «Рудани» Володею Нестором. Пізніше у справах 
я зазирнула до лінійного відділу міліції і, коли мені 
представили начальника кримінальної міліції у 
справах дітей, з подивом побачила перед собою… ту 
ж саму людину. Спостерігаючи за моїм розгубленим 
обличчям, співпрацівники відділу були задоволені 
досягнутим ефектом. Штука була в тому, що 
братів Несторів двоє, і вони про це вже знали…

Дружелюбні, відкриті, у чо-
мусь однакові, у чомусь зовсім 
різні Володя і Микола Нестори 
з задоволенням поділились усі-
ма радощами і суперечностями 
життя близнюків. Кумедні ситуа-
ції з братами почались від само-
го народження. По-перше, на світ 
вони з’явились у понеділок 13 
травня. Тут, як кажуть, ні додати, 
ні відняти. Далі – знову анекдот. 
Коли відомий в Апостоловому 
стоматолог Євген Нестор, хвилю-
ючись, зателефонував до полого-
вого будинку, йому з гордістю по-
відомили: «У вас два сини!»

– Чудово, – зрадів щасливий 
батько, не второпавши новину 
до пуття (річ у тому, що в родині 
Несторів уже підростав синочок-
первісток Ігор). «Мабуть, мають 
на увазі Ігорка», – подумав Євген 
Миколайович.

– Та ні, – з усмішкою поправи-
ла медсестричка, – у вас ще двій-
ко синочків!

На радощах забирати близню-
ків батько приїхав двома «Волга-
ми». Чому двома? А як же інакше, 
синів-то двоє!

– Ми виросли в любові, батько 
й мама були ласкавими, добрими. 
Та найбільше ми були прив’язані 
один до одного. І в радості, і в 
горі. Пам’ятаю, – пригадує Коля, 
– я взяв погратись дорогого ма-
миного годинника і загубив. 
Коли мама спересердя шмагала 
мене за шкоду, то Володя кричав: 
«І мене тоді бий!» Так йому хоті-
лося розділити мій біль навпіл.

Коля-Вова
Так само болісно Коля пере-

живав, коли 7-річного Володю 
поклали на операцію з видален-
ня апендициту. Повертаючись із 
криворізької лікарні, малий ри-
дав на задньому сидінні маши-

ни аж до самого Апосто-
лового: як же я буду без 
братика?

– У дитинстві ми були 
настільки однаковими, 
що й самі тепер на фото 
не знаємо, хто де, – жар-
тують хлопці. – Чого тіль-
ки не вигадувала вихова-
телька в садочку, щоб нас 
розрізнити! Ґудзики різні 
пришивала, якось навіть 
чубчики вистригла по-
різному. А мама повела 
нас до перукарні і під-
стригла… однаковісінь-
ко. «Що ж ви наробили! 
– бідкалася вихователька, – як же 
я тепер їх впізнаю?» Коли дітла-
хам роздавали цукерки, Миколці 
вони діставались першому. Коли 
ж за своєю порцією солодощів 
підходив Володя, вихователька 
щиро дивувалась: «Я ж тобі вже 
давала...» Врешті-решт, кожного 
з малюків почали називати Коля-
Вова, і проблема була вирішена.

Нерозлучними братики були 
і в дитсадку, і в школі, і в інсти-
туті. Схожістю, кажуть, ніколи 
не користувалися. Заміняти один 
одного і в голову не приходило, 
навіть задля сміху. Вчилися прак-
тично однаково, з перемінним 
успіхом. Траплялось, у хід ішли 
учительські козирі: «О, а Коля цю 
тему краще за тебе знає…» Були 
й приємні моменти: «Ну добре, 
Володі п’ятірку поставила, то вже 
й тобі поставлю».

– До інституту у нас були 
спільні інтереси, друзі, однако-
вий одяг, – зізнаються мої спів-
розмовники. – Що в апостолів-
ський універмаг завезли, те й 

носили. Ніхто різних курток не 
вибирав – усе брали попарно. 
Вже у студентські роки почали 
з’являтись інші інтереси, нові 
друзі та знайомі, формувалася 
своя компанія. Дівчата, на щастя, 
подобались зовсім різні, тож і ді-
лити було нічого.

Вступати до педінституту 
хлопці теж подалися разом. У 

списку зарахованих до навчан-
ня першим пролунало Володине 
ім’я. Миколу ж усе не називали.

– За ці кілька секунд я встиг 
прийняти рішення: якщо Коля не 
вступив, я теж забираю докумен-
ти, – розповідає Володя. – Але, 
нарешті, пролунало ім’я брата, і я 
видихнув з полегкістю...

Що без тебе я…
«Два молодці, однакових з 

лиця» успішно вступили на фа-
культет загальнотехнічних дис-
циплін. Вчилися в одній групі, 
але за однією партою не сиділи. 
І в футбол грали в різних ко-
мандах. По закінченні навчання 
шляхи розійшлися, та ненадовго. 
Володя повернувся в Апостоло-
ве, працював викладачем у ПТУ, 
вихователем у дитячому притул-
ку, диктором на місцевому теле-
каналі. Переїхавши до Кривого 
Рогу, знову потрапив на телеба-
чення: оператором на ТРК «Кри-
воріжжя», а пізніше – на канал 
«Рудана», де працює й донині. 
Коля ж, «випадково забігши до 
міліції», залишився в ній на 15 
років. На посаді начальника кри-
мінальної міліції у справах дітей 
лінійного відділу на ст. Кривий 
Ріг-Головний дослужився до ма-
йора і вийшов на пенсію. Наразі 
відпочиває від неспокійних мілі-
цейських буднів і підшукує нову 
цікаву роботу. Обоє тепер ма-
ють дружні родини – дружин та 
синочків. Це найдорожчі люди 
в їхньому житті, але зв’язок між 
братами-близнюками все ж зали-
шається нерозривним.

– Ми не один раз дякували 
Господові, що народилися удвох. 
Знаємо, що Ігор завжди радо 
прийде на допомогу, виручить. 
Але він набагато старший, рано 
пішов із сім’ї, одружився. Ми ж 
росли вкупі, нерозлучно. Може-
мо й посваритися, але довго об-
ражатися не можемо – телефону-
ємо щовечора... Відчуваємо одне 
одного на відстані. Ми – одне 
ціле, тому не перестаємо дякува-
ти нашим батькам Євдокії Ники-
форівні і Євгену Миколайовичу 
(на жаль, нині покійному) за те, 
що дали життя і подарували нас 
один одному.

__________________________________________________________________ Тетяна ДРЄЄВА. Фото з архіву родини НЕСТОРІВ.

Якось малий Коля стриб-
нув з ліжка і розбив чоло. 
Буквально за тиждень та 
ж історія повторилася з 
Володею. Тепер обличчя 
обох молодих чоловіків 
«прикрашають» однакові 
рубці.

До речі, імена для менших 
братиків придумував стар-
ший, Ігор. Одного назвав 
на честь рідного дядька 
Миколи, а іншого – на 
честь… Леніна.

Звертаємо увагу мешканців Довгинцівського району!
Відділ ведення Державного реє-

стру виборців виконкому Довгинців-
ської районної в місті ради нагадує 
мешканцям району, що 28 жовтня 
2012 року відбудуться чергові вибо-
ри народних депутатів України. Щоб 
реалізувати без перешкод своє ви-
борче право та взяти участь у голо-
суванні на виборах, запрошуємо вас 
завчасно перевірити свої персональ-

ні дані з метою усунення неточностей 
та невідповідностей в базі даних 
Державного реєстру виборців.

Звертаємо увагу мешканців Дов-
гинцівського району, що для зручності 
та надання можливості перевірити 
свої персональні дані в Реєстрі ви-
борців відділ ведення Державного 
реєстру виборців виконкому Довгин-
цівської районної в місті ради працює:

– в суботу: з 09.00 до 13.00,
– у робочі дні: з 08.30 до 17.00.
Звертатися за адресою: вул. Дні-

пропетровське шосе, 11, другий по-
верх, каб. 203, 204.

При зверненні обов’язково мати 
паспорт або тимчасове посвідчення 
громадянина України.

Телефони для довідок: 440-53-74, 
440-53-60, 71-79-37.

Відділ ведення Державного реєстру виборців виконавчого комітету  
Довгинцівської районної в місті ради.

Графік 
прийому громадян  

у громадській приймальні 
депутата Криворізької  

міської ради VI скликання  
Вернигор Віри  Петрівни

Щоп’ятниці з 9.00 до 18.00 за 
адресою: пр. Карла Маркса, буд. 1, 
кімн. 117.

Щовівторка з 15.00 до 17.00 за адре-
сою: вул. Грицевця, буд. 3в, кімн. 73.

Щочетверга з 12.00 до 18.00 за 
адресою: вул. Ногіна, буд. 21, кімн. 4.

g Оголошення

Мікрорайон – 
ювіляр

28 вересня інгульчани від-
значили 60-річчя мікрорайо-
ну гірників та металургів. 

З вітальним словом виступив 
перший заступник голови Дніпро-
петровської облдержадміністра-
ції, Почесний громадянин міста 
Кривого Рогу Вячеслав Задорож-
ний та вручив за багаторічну сум-
лінну працю, відповідальність, 
високий професіоналізм, активну 
громадську позицію відзнаки 
Дніпропетровської обласної дер-
жавної адміністрації. Нагрудним 
знаком «За розвиток регіону» на-
городжено Олександра Миронен-
ка, директора рудоуправління ВАТ 
«Південний ГЗК»; Подяки голови 
Дніпропетровської облдержадмі-
ністрації оголошені голові вулич-
ного комітету №5 Віті Артеменко, 
матері-героїні Ларисі Кукушкіній, 
вчителю біології загальноосвіт-
ньої школи №67 Тамарі Гвоздець-
кій, ветерану праці Вячеславу 
Нікуліну.

Протягом урочистого заходу 
учні школи №67 та творчі колек-
тиви палаців культури району ві-
тали гостей вокальними й танцю-
вальними номерами.

Для довідки. Житловий масив 
мікрорайону гірників та мета-
лургів зовсім молодий. Він бере 
свій початок із сіл Новоградівка 
і Новогригорівка. Восени 1952 
року геодезисти і маркшейдери 
вбили в землю перші кілки, та-
ким чином визначивши контури 
майбутнього кар’єру. Сьогодні це 
сучасний населений пункт з 18 
вулицями, багатоквартирними та 
приватними будинками, в яких 
проживає 980 сімей.

 «Інгульчани – 
2012»

17-й рік поспіль в районі 
проводиться військово-спор-
тивна гра «Інгульчани». 

14 місцевих команд і збірна 
сусіднього Широківського райо-
ну пройшли парадним маршем 
проспектом Південним та вули-
цею Савицького. Біля пам’ятника 
загиблим воїнам у Великій Віт-
чизняній війні юнаків привітали 
представники виконавчої влади і 
колишні фронтовики. Опісля судді 
разом з гостями оцінили виправ-
ку юнармійців в огляді стройової 
підготовки і проходженні команд 
з піснею. Головні події розгор-
нулись на полігоні 17-ї окремої 
танкової бригади. Учасники гри 
на різних етапах мусили показа-
ти себе вмілими та швидкими 
на смузі перешкод, в змаганнях 
пожежників, у одяганні хімзахис-
ного комплекту, меткими куліна-
рами у приготуванні солдатської 
каші. Звісно, чільне місце від-
водилось стрільбі зі справжнього 
автомата. Крім того, в завдання 
входили швидко і правильно у по-
льових умовах поставити намет, 
розпалити вогнище, надати ме-
дичну допомогу, випустити бойо-
вий листок. Не обійшлося без кон-
церту художньої самодіяльності.

У загальному підсумку третій 
рік поспіль переможцем стала 
команда гімназії №127, на друго-
му місці – КЗШ №73, третє посіла 
школа №59.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.
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Сільпо Metro Ринок
Фрукти, овочі

Картопля (кг) 1,77 1,60 – 1,78 2,00 - 2,50
Буряк (кг) 1,59 – 2,49 1,69 2,50
Морква (кг) 2,84 2,74 – 3,30 2,00 – 3,50
Огірки (кг) 4,38 4,68 2,00 – 3,00
Капуста (кг) 2,15 – 5,49 2,29 2,00 – 2,50
Помідори (кг) 3,39 – 8,39 8,65 3,00 – 6,00
Яблука (кг) 3,33 – 7,99 5,65 – 7,60 5,00 – 9,00

М’ясо, яйця
Свинина (кг) 52,99 – 62,89 41,99 – 61,79 32,50 – 55,00
Яловичина (кг) 58,99 – 63,89 27,89 – 70,19 48,00 – 60,00
Кури (кг) 18,99 18,42 – 22,26 20,50 – 22,90
Яйця (10 шт.) 8,00 – 12,99 14,18 7,50 – 9,50

Бакалія
Цукор 6,19 – 6,59 6,00 – 6,82  6,60
Пшоно 3,94 5,10 – 6,64 3,40 – 5,50
Рис 7,04 – 10,08 7,99 – 10,66 5,35 – 10,50
Гречка 8,09 – 12,84 8,78 - 18,78 9,50 – 10,00
Олія соняшникова 13,14 – 16,39 13,73 – 15,89 13,00 – 16,00

Борошняні вироби
Хліб (булка) 3,54 – 9,97 4,58 – 4,79 1,75 – 6,75
Борошно (кг) 3,24 – 10,19 3,59 – 4,84 4,25 - 4,50
Макаронні вироби 4,94 – 17,14 4,87 – 7,98 6,00 – 7,50

Молочні вироби
Молоко (0,9 л) 5,14 – 8,34 6,79 – 7,19 6,00
Сир твердий (кг) 36,97 – 90,34 44,99 – 84,98 20,00 – 30,00
Вершкове масло (0,2 кг) 10,94 – 21,44 9,98 – 17,29 9,20 – 14,80
Сметана (0,4 л) 5,29 – 11,44 4,48 – 7,36 9,60 – 12,00
Кефір (0,5 л) 3,84 – 4,44 3,64  –

Ціни, товари, послуги

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Криворізький р-н

Кошик споживача

Ціни записала любов КОзиНеЦь.

грн.

Танці й пісні 
селянам жити 
допомагають

Погожими осінніми днями 
мешканці Криворізького райо-
ну зустрічали в клубних закла-
дах учасників обласної мис-
тецької акції «Будуємо нову 
Дніпропетровщину», запо-
чатковану головою Дніпропе-
тровської облдержадміністра-
ції Олександром Вілкулом. 

Златоустівці щиро аплодували 
студентам Дніпропетровського 
театрально-художнього коледжу, 
які співали, показували пластичні 
мініатюри, уривок з п’єси О. Ост-
ровського «На всякого мудреца 
довольно простоты», танцювали 
вальс, створюючи гарний настрій 
всім глядачам.  А місцева бібліо-
тека за сприянням народного де-
путата України Дмитра Шпенова 
отримала ноутбук.

З хлібом-сіллю зустрічали у Но-
волозуватці студентів Криворізь-
кого обласного музичного учи-
лища. Розпочала концерт госпо-
диня закладу О.В. Покришка, яка 
запросила до вітального слова  
Н.М. Зарайську. Неля Миколаївна 
привітала всіх присутніх з прове-
денням обласної творчої акції та 
за сприянням народного депута-
та України Д.Ю. Шпенова вручи-
ла завідуючим Новолозуватської 
та Грузької сільських бібліотек но-
утбуки. Оплески вдячних гляда-
чів звучали на честь Фаїни Рябен-
ко, Олени Біт, Маргарити Соляник, 
Аліни Чижової.

Сільське  
Криворіжжя  
підтримувало  
майдансерів

Жителі Криворізького райо-
ну надзвичайно активно під-
тримували дружну команду 
Кривого Рогу, яка брала участь 
у чудовому танцювальному 
проекті «Майданс-2012».

– Ми сердечно поздоровляємо 
з блискучою перемогою унікаль-
ну команду рідного нам Криво-
го Рогу, – говорить заступник го-
лови Криворізької райдержадмі-
ністрації Тамара Семенова. – Ба-
жаємо подолання нових вершин!

Щоб не росла 
ціна на хліб

Як ми вже знаємо, з метою 
стабілізації та недопущення 
зростання цін на хлібобулоч-
ні продукти обласною владою 
прийнято програму форму-
вання регіональних ресурсів. 

Так от, Криворізький район вже 
здав до стабілізаційного фон-
ду понад три тисячі тонн збіжжя. 
Найбільшу кількість зерна здали 
такі сільськогосподарські підпри-
ємства: «СП «Колор ИТ», «Агрофір-
ма «Родина», «Агрофірма «Крас-
ний забойщик», СФГ імені Тараса 
Шевченка, ТОВ «Набережний».

Зерно, олія, 
солома

Агроформування сільсько-
го Криворіжжя продовжу-
ють проводити розрахунки за 
оренду земельних паїв. 

Селяни отримують гроші, зер-
но, олію, сіно-солому і, в принци-
пі, задоволені розрахунками.

Микола КРАМАРеНКО.

g змагання диво-майстрів

Запрошуємо на чемпіонат  
з карвінгу!

Кавун-1шт., огірок-3шт., 
пекінська капуста-1шт., 3 
морквини, редька й гарбуз. 
Гадаєте, «ЧГ» пропонує но-
вий цікавий рецепт? А от і 
ні! Це «учасники» відкри-
того чемпіонату з карвін-
гу (різьблення по овочах), 
який уперше відбудеться 
у Кривому Розі. Організа-
тори чемпіонату: приват-
ний заклад «Центр профе-
сійної освіти і навчання», 
редакція газети «Черво-
ний гірник» та гіпермаркет 
«ЕпіЦентр», вулиця Бико-
ва, 33. До участі запрошу-
ються всі бажаючі, без об-
межень за віком та про-
фесією, які подадуть за-
явки про участь на e-mail: 
centrpon@ukr.net.
Мета чемпіонату:

Ознайомлення населен-
ня з мистецтвом карвінгу. 
Пошук обдарованої моло-
ді, заохочення її до твор-
чої праці та професійно-
го навчання. Створення 
потужної творчої коман-
ди міста з карвінгу. Впро-
вадження в кулінарію но-
вого напряму декоратив-
ного оформлення столу та 
страв. Розвиток у широ-
ких верств населення ес-
тетичного смаку та сприй-
няття гарно оформленої 
їжі. Виховання поважного 
ставлення до декоратив-
но-ужиткового мистецтва 
та професії кухаря.

Змагання проводиться в 
два етапи:

1 етап. Індивідуальні 
практичні завдання за те-
мою (домашнє завдання).

З власних сирих овочів 
і фруктів необхідно ство-
рити банкетну компози-

цію, поєднуючи в одній 
роботі різні види продук-
тів. Набір продуктів не 
обмежений. Композиції 
та вироби припускають 
індивідуальний твор-
чий підхід до оформлення 
столу. Учасники повинні 
прагнути до максималь-
ного гармонійного поєд-
нання ідеї та змісту, ко-
льорової гами і високоху-
дожнього виконання всіх 
деталей композиції.

2 етап. Індивідуаль-
ні практичні завдання на 
вільну тему (он-лайн 3,5 
години).

Учасники виконують 
композиції за 3,5 години 
з обов’язковим викорис-
танням овочів та фрук-
тів з набору продуктів, що 
надаються оргкомітетом 
перед початком змагань.

Критерії оцінювання: 
кількість виробів, різнома-
нітність форм нарізування 
квітів та фігур (птахи, тва-
рини, люди), використан-
ня максимальної кількос-
ті продуктів в композиції, 
композиція, якість вико-
наної роботи, оригіналь-
ність оформлення, профе-
сіоналізм (гігієна і чистота, 
організація робочого міс-
ця, графік роботи).

Умови проведення:
Композиція виставля-

ється на столі, застелено-
му скатертиною. Вона ви-
конується тільки з сирих 
фруктів, овочів та ягід без 
термо- та хімічної оброб-
ки. Дозволяється викорис-
тання харчових барвників, 
зубочисток та дерев’яних 
шампурів, підставок, тка-
нини, будь-яких матері-
алів для декоративного 

оформлення композиції. 
Робота ведеться у форме-
ному професійному одязі 
або в національному кос-
тюмі. Учасник повинен ви-
користати максимальну 
кількість продуктів, тех-
нік і прийомів. Присут-
ність помічників можлива 
тільки під час занесення і 
встановлення композицій 
(не більше 1 помічника на 
1 учасника).
Програма  
чемпіонату

Привітання учасників 
чемпіонату 10.30 - 11.00.

Оцінка домашніх робіт 
11.00 - 12.00.

Виконання практично-
го завдання «ОН-ЛАЙН» 
12.00 - 15.30.

Оцінка робіт практич-
ного завдання 15.30 - 16.30.

Підведення підсумків, 
визначення переможців 
16.30 - 17.00.

Нагородження пере-
можців 17.00 - 17.30.

Всі учасники нагоро-
джуються дипломами і 
пам’ятними кубками, пе-
реможці у номінаціях – 
дипломами переможців, 
медалями і пам’ятними 
кубками. Отже, до зустрі-
чі у гіпермаркеті «Епі-
Центр», що по вул. Бико-
ва, 33, у суботу, 13 жов-
тня 2012 року. Початок 
реєстрації учасників о 
08.00. Участь у чемпіона-
ті безкоштовна. Довідки 
за тел. 097-47-46-592.

g  екологія міста

Шкода від спалення 
сухого листя
 Постала одна з найгостріших еколо-
гічних та соціальних проблем міста та 
і України в цілому – масове спалюван-
ня опалого листя, сухих гілок. Деякі 
мешканці вважають своїм обов’язком 
підпалити суху траву чи листя в полях, 
лісопарках, в смугах відводу автодо-
ріг. Спалювання рослинних залишків 
призводить до забруднення повітря, 
проблем зі здоров’ям у людини та 
підвищує небезпеку виникнення пожеж. 
Чи задумувались ви чим же шкідливе 
спалювання сухої рослинності та опало-
го листя?

Шкода від спалювання рослинних залишків багатогран-
на і небезпечна. Отруйний дим, який утворюється при спа-
люванні рослинних залишків, містить подразнюючі речо-
вини та канцерогенні компоненти. Дим, основним компо-
нентом якого є оксид вуглецю, складається з мікроскопіч-
них частинок, які містять компоненти-забруднювачі. При 
попаданні в дихальні шляхи ці частинки досягають най-
глибших ділянок легень і здатні акумулюватися. Регуляр-
не вдихання цих частинок викликає загострення хроніч-
них захворювань людей, в тому числі бронхітів, бронхіаль-
ної астми та інші хвороби дихальних шляхів, погіршується 
робота серця, загострюється алергія, їдкий дим подразнює 
слизові оболонки очей. Крім того, до складу диму входять 
пил, оксид вуглецю, діоксини, сполуки нітрогену, важкі ме-
тали і велика кількість канцерогенних сполук. Проблема 
спалювання рослинних решток тягне за собою і додатко-
ву проблему, суть якої полягає в тому, що з опалим листям 
горить і безліч сміття, що посилює забруднення атмосфе-
ри. Як приклад, при спалюванні поліетиленового пакету в 
повітря викидається понад 70 різноманітних органічних та 
неорганічних сполук.

З урахуванням безперечного чинника широкого спектру 
негативних наслідків підпалів, а особливо небезпеки для 
здоров’я та життя людей, спалювання сухої трави, опало-
го листя та інших рослинних залишків заборонене зако-
нодавством України. Відповідальність за порушення цієї 
норми передбачена Кодексом України про адміністратив-
ні правопорушення: «Випалювання стерні, луків, пасовищ, 
ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною 
рослинністю, рослинності або її залишків та листя у смугах 
відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших 
зелених насадженнях та газонів у населених пунктах– тяг-
нуть за собою накладення штрафу на громадян від деся-
ти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян (170-340 гр.) і на посадових осіб – від п’ятдесяти до 
сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян (850-1190 гр.)» (ст. 77-1).

В разі виявлення фактів спалювання опалого листя не-
обхідно звертатися до:

І. Виконкомів районних у місті рад:
 – Дзержинський – 90-67-93; 74-10-10;
 – Довгинцівський – 71-11-36;
 – Жовтневий – 440-32-45;
 – Інгулецький – 21-39-21; 21-11-39;
 – Саксаганський – 64-30-35;
 – Тернівський – 35-10-10;
 – Центрально-Міський – 90-07-62; 90-07-52.
ІІ. Державної екологічної інспекції в Дніпропетровській 

області – 71-73-57; 71-46-52; 71-65-22.
ІІІ. Міської санітарно-епідеміологічної служби – 493- 

08-12.
ІV. Управління екології виконкому міськради – 74-56-41; 

92-13-63.
Враховуючи вищезазначене, управління екології викон-

кому міськради звертає увагу на недопущення самовіль-
ного випалювання сухої природної рослинності або її за-
лишків. Також недопустимі засмічення територій побуто-
вими та будівельними відходами, викидання, виванта-
ження сміття в невстановленому місці, його спалювання.

Пам’ятаймо, що стан навколишнього природно-
го середовища цілком і повністю залежить від нас!

Управління екології  
міськвиконкому.
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g  Секрет покинутих музеїв

Бучач потроху обтрушується від радянського 
пилу й наливається барвами 
Бучач із його 12 тис. мешканців можна легко зарахувати не 
тільки до української, а навіть до галицької глибинки. Аби 
дістатися до міста залізницею (рекомендовано), треба зійти на 
станції з чудернацькою назвою Чортків, пересісти на поїзд, який 
складається з локомотива та двох вагонів (інколи одного), й цілу 
годину, злегка погойдуючись, котитися хвилястим Тернопіллям. 
І лише після цього тривалого монотонного колисання опинитися 
в каньйоні Стрипи, однієї з найстрімкіших і найдикіших річок 
рівнинної України, промайнути понад нею мостом, в’їхати в тунель 
– і ось ви у Бучачі.

Слідами Феррарі
Спочатку ви, як і кожен пристойний турист, 

вирушаєте в центр, де обходите навколо ра-
туші, костел, церкву і ще кі лька об’єктів. Біля 
райдержадміністрації жовто синіють кілька 
простеньких інформаційних щитів, де не мож-
на не зачепитися за інтригуючий напис про уро-
дженця міста інженера й архітектора Джованні 
Батіста Феррарі. Якщо ви автомобіліст, то ваше 
єство посилено застукає всіма серцевими кла-
панами. Але місцевий краєзнавець остудить 
ваш запал, повідомивши, що за те відкриття 
ніхто Ferrari вам не вручить, бо Феррарі в Італії 
стільки, як в Україні Петренків. Зате ви зможе-
те насолодитися інженерними й архітектурни-
ми талантами Джованні Батіста, проїхавшись 
залізницею Бучач – Чортків, розробкою якої 
за завданням австрійської влади він разом із 
групою колег займався ще до Першої світової. 
Показово, що по завершенні залізничного про-
екту молодий професіонал не кинувся назад у 
сонячну Італію, а вирішив жити в дощовій Га-
личині.

Після короткої прогулянки центром спробуй-
те вийти до старого зруйнованого «патлатого» 
замку, що обріс, наче волоссям, деревцями, 
яким щонайменше сотня років. Станьте на край 
замкового муру й огляньте краєвид поглядом 
хижого птаха. Якщо у вас гострий зір, ви схопи-
те тонку сутність давнього Бучача і зрозумієте, 
чому деякі міста називають вічними. Побачите 
ниточку Стрипи як умовну вісь Х тутешньо-
го тривимірного світу. Вісь Z – дорога, вісь Y 
– основний стрижень ратуші, навколо якого 
сформувалися давні вулиці.

З мальовничого автомобільного переїзду 
через річку, який можна вважати нульовою 
точкою відліку й перехрещенням основних 
осей Бучача, проглядаються замок, монастир, 
гімназія, ратуша і скромна паркова зона з роз-
ложистими вербами над річкою.

Уздовж осі Z (дорога) він схожий на більшість 
провінційних галицьких містечок, однак із сут-
тєвими синусоїдальними коливаннями ланд-
шафту. У його складні лінії вже врізалися прості 
похідні функції людської діяльності: цоколі бу-
динків, підпірні стінки, сходові марші або міст-
ки до входів у будинки. Для адептів статичного 
функціонального аналізу перебування в цьому 
місті може стати поштовхом до відкриття зако-
нів густини чи насиченості функцій, бо теперіш-
ній матаналіз описує лише каркас світобудови, 
не враховуючи броунівського руху її постійно 
змінних живих елементів, зокрема й творчо-
руйнівних істот, якими є люди.

Вісь Х, або Стрипа, – блакитна ниточка, без 
якої Бучач не був би собою, адже не було б 
каньйону і рельєфу, петлястого й порізаного 
рікою. Плакучі верби та міські квартали, підві-

сні містки й саморобні кладки, пороги та стрім-
чаки, жахливо покраяні струмками ущелини й 
заповнені будівлями узбережні тераси – всі ці 
комбінації паркових і гірських елементів ланд-
шафту створюють прості, але неповторні   пей-
зажні експозиції.

Через нерозвинену туристичну інфраструк-
туру сплави заповідним руслом, які влаштовує 
туристичний комплекс «Над Стрипою», поки що 
малопопулярні. Невтаємниченому мандрівни-
кові важко навіть припустити, що на Терно-
піллі є справжнісінькі джунглі з каньйонами, 
водоспадами та реліктовими рослинами, які 
незмінно   ростуть на крутосхилах річки сотні 
мільйонів років.

Дзига ратуші
Якщо ж говорити про стрижні міста, то пер-

ший із них – ратуша (умовна вісь Y), будів-
ництво якої профінансував відомий магнат 
минулого Міколай Потоцький. За всієї серйоз-
ності свого функціонального призначення вона 
бачиться досить іграшковою навіть тепер, коли 
з неї забрали на реставрацію всі кутові скуль-
птури роботи Іоанна-Георгія Пінзеля – геніаль-
ного майстра вираження динамічної пластики 
й екстремальних емоцій. Ратуша нагадує ве-
летенську дзиґу, яку умовно можна розкру-
чувати, тримаючись за елегантне шпильове 
завершення вежі. Будь-яка дзиґа пов’язана з 
відцентровими силами, але ця гігантська дзиґа 
ратуші асоціюється тільки з доцентровими, які 
обертаються навколо джета-шпиля. До шпилів 
і веж завжди тягнувся люд, який не помічав у 
них владної сили. Їхня тогочасна довершена 
велич не лише лякала: їй поклонялися, всере-
дину неї бажали проникнути. Ратуша всотувала 
вершки суспільства. Так ці «чорні діри» всере-
дині кожного середньовічного міста спочатку 
притягували еліту, а потім ставали її молохами. 
Вежа – символ величі й повноти влади; шпиль 
– символ проникнення, точності, досягнення 
цілі, а годинник – тогочасний символ передо-

вих технологій, але, крім 
того, – відповідальності, 
надійності й незнищен-
ності.

Інший стрижень Буча-
ча – костел. Теж, до речі, 
збудований коштом 
Міколая Потоцького. Храм дещо простуватий 
ззовні, та майже досконалий усередині. Вну-
трішньої завершеності йому надає вівтар зі 
скульптурною групою роботи Пінзеля. Біль-
шість його статуй виражають надзвичайний 
трагізм і шалені поривання: крайній подив, 

невпокорену готовність до самопожертви, роз-
пачливе молитовне благання, нестримні радо-
щі. Наче скульптор, якого інкогніто прихистив 
Потоцький і про якого практично неможливо 
розкопати якусь інформацію в архівах, був 
утікачем-каторжанином, котрий зблизька міг 
спостерігати й фіксувати у своїй пам’яті крайні 
форми людських почуттів та емоцій, щоб потім 
досконало їх відтворювати.

І все те, що сталося з місцевим населенням 
приблизно через 200 років після Пінзеля, те-
пер чітко проглядається в трагічних ликах його 
дерев’яних скульптур. Священики храму своїм 
самовідданим служінням і жертовним постом 
відновлюють його функціональну сутність і 
докладають усіх старань, щоб налагодити до-
брі стосунки між українцями й нечисленними 
тепер поляками.

Домінанта духу
Ще один (мабуть, найпотужніший) стрижень 

міста – Василіанський монастир УГКЦ, теж збу-
дований коштом Потоцького. Разом із цвинта-
рем на горі Федір він формує ауру місцевої са-
кральності. Певно, тому в цій частині райцентру 
практично відсутні транспорт, гомінкі базари та 
яскраві магазинчики. У недільний день із мо-
настирського собору лунає Служба Божа, зача-
ровуючи майже все старе місто. Василіанський 
монастир тримає домінанту у відновленні духу 
Бучача. І навіть частина молоді, яка в інших ре-
гіонах поблажливо усміхається, дивлячись, як 
її ж таки дідусі та бабусі чимчикують до церкви, 
тут з усією відповідальністю й проникливістю 
бере участь у недільних літургіях.

За роки незалежності більшість приват-
них будинків у місті зробились ошатними й 
чистенькими, занедбаних зовсім небагато. А 
коли дивишся на деякі бучацькі брами, пор-
тали чи декор сучасних будівель, складається 
враження, що місцеві люди добре знаються 
на віденській сецесії (на противагу київській 
публіці – значно багатшій, але часто схильній 
оформляти свої житла в стилі кітчу а-ля собор 
Васілія Блаженного). У Бучачі стильна молодь, 
за парканами і в машинах можна побачити 
породистих псів. Місто, частково завдяки за-
робітчанам, а частково – новим бізнесменам, 
почало виходити з пострадянської коми, по 
крупинках відновлюючи свою історичну вагу 

й туристичну привабли-
вість.

Та коли бачиш, як за-
для продажу ділянок за-
сипають яр підзамкового 
потоку, що формує при-
вабливість ландшафту, 
розумієш: місцева влада 
таки слабка в математиці 
й не розуміє поєднання 
форми, об’єму та естети-
ки. Заходячи в порожній 

ошатний ресторанчик над Стрипою, де готують 
смачніше, ніж в аналогічних закладах Києва, а 
ціни менші, ніж у столичних бістро, ловиш себе 
на прикрій думці, що чудове містечко-музей 
з об’єктами, зафіксованими ЮНЕСКО, колись 
може спорожніти.

Подорожуємо Україною

Ратуша.

Костел.

Василіанський монастир УГКЦ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________ Олег КІНАШ.
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g Нарешті «Кривбас» прорвало! 

Захмарна мотивація проти команди 
Віталія Кварцяного 
Минулої неділі «Кривбас» 
на своєму стадіоні розгро-
мив команду свого екс-на-
ставника Віталія Кварцяно-
го, який нещодавно очолив 
запорізький «Металург». 

П’ять м’ячів на будь-який смак 
накидали у «кошик» гостей крив-
басівці, трьох із яких – Артема 
Штанька, Іржі Єслінека, Сергія Са-
модіна – ще в літнє міжсезоння В. 
Кварцяний розкритикував і виста-
вив на трансфер. Тож мотивація у 
цих та й інших футболістів була за-
хмарною.

Вже на початку першо-
го та другого таймів «ду-
блем» відзначився Сер-
гій Самодін (5 та 46 хви-
лини зустрічі). А потім 
голи посипались, немов 
із рогу достатку. Краси-
ві й точні удари Дмитра 
Льопи, Рінара Валяєва, 
Олексія Антонова вже 
стали результатами ку-
ражу. «Кривбас» нарешті 
прорвало! З початку ни-
нішнього сезону (а це 9 турів) вони 
провели всього 5 голів у ворота 
своїх опонентів. А тут відзначились 
аж п’ять разів в одному матчі. Зна-
чить, все-таки вміють кривбасів-
ці грати у футбол і це довели на до-
машньому зеленому газоні. До речі, 
«Кривбас» вже давно не відзначав-
ся такою високою результативніс-
тю: 12 років тому команда під ору-
дою того ж Олега Тарана вигра-
ла вдома у тернопільської «Ниви» 
– 5:1. А цього разу гарним подраз-
ником для кривбасівців став саме 
Віталій Кварцяний, якому грав-
ці на практиці довели, що сильні-
ші, ніж він про них говорив. Навіть 
за відсутності Младена Бартулови-
ча. Мабуть, й сам наставник крив-

басівців О. Таран цього дня просто 
не впізнавав свою команду, яка по-
стійно йшла вперед. А от гості, як 
кажуть, «посипались»…

– Наші молоді хлопці не мають ні 
таланту, ні характеру, – побідкався 
після матчу в.о. головного трене-
ра запорізького «Металурга» Ві-
талій Кварцяний. – Можна про-
грати 5:3 чи 4:2. Зрозумів би, коли 
б поступились, отримавши дві чер-
воних картки. Мотивація в «Крив-
басу» була неймовірна, вони гра-
ли із суперсамовіддачею. Молодці! 
А ось наші футболісти… Білі гетри 
залишились після матчу білими, а 
повинні бути зеленими чи чорни-
ми. Щоб навчитись щось створюва-
ти, треба навчитись руйнувати, не 

давати супернику багато свободи. 
Нас покарали жорстоко. А воротар 
Олексій Шевченко – взагалі якийсь 
дитсадок. Мабуть, впіймав зірочку, 
треба, очевидно, його направити в 
шахту. Не вміє він грати у велико-
му футболі.

– Ми розуміли, що в нас ситуа-
ція пікова, чимало команд набли-
зились до нас в турнірній таблиці, 
– зазначив в.о. головного тренера 
«Кривбасу» Олег Таран. – Це була 
гра за шість очок. Ми мали кадрові 
проблеми: Богдан Шершун і Мла-
ден Бартулович отримали трав-
ми. У запасі знаходились лише три 
футболісти. Треба було виявити ха-
рактер, силу, особисту гідність. Це 
те, про що я їх попросив, і вони чу-
дово виконали свою роботу. Пере-
мога – це їх особиста заслуга.

Після впевненої вікторії над ко-
мандою В. Кварцяного, на «Крив-
бас» 5 жовтня чекає ще один по-
дразник. Знову вони гратимуть 
у Донецьку проти команди свого 
недавнього екс-наставника Юрія 
Максимова і також з «Металур-
гом». Чи спрацює нова мотивація 
вже в столиці шахтарського краю?

Спорт

Сторінку підготував Віталій ТКАЧУК. Фото з мережі інтернет.

g Попереду – бої на рингу

Набрався сил «Барс» у Криму
Спортсмени бійцівського клубу «Барс» 
міської федерації бойових мистецтв під 
керівництвом свого засновника й керів-
ника Володимира Коржака (заслуженого 
тренера України) останні 10 років прово-
дять тренувальні та оздоровчі збори на 
березі Чорного моря. 

Нещодавно кращі бійці 
– перспективні хлопці та 
дівчата, ветерани, набрав-
шись сил, повернулися 
додому із бази відпочинку 
«Прибій», що знаходиться 
біля кримського курорт-
ного містечка Саки.

– Десятки спортсменів 
із бажанням та старанням 
виконували завдання сво-
їх наставників, засвоювали 
свої навички, – коментує 
підсумки цього навчаль-
но-тренувального збору 
майстер спорту СРСР, за-
служений тренер Украї-
ни Анатолій Петров, – як 
спортивні, так і технічні. 
Вони вивчали нові бойо-
ві прийоми із різноманіт-
ного «арсеналу» спортив-
ної науки єдиноборств. Ба-

гато уваги, як завжди, їм 
приділив старший тренер 
В. Коржак, в недалекому 
минулому увінчаний сла-
вою чемпіона світу й по-
бувавши в перипетіях різ-
номанітних баталій. Нема-
ло досвідченим «коучем» 
було приділено уваги роз-
витку та вдосконаленню 
загальної фізичної підго-
товки, а також морально-
вольовому гарту своїх ви-
хованців. Адже попере-
ду багато відповідальних 
боїв на рингу й турнірів.

Серед учасників крим-
ського збору особливо ви-
ділявся своїми богатир-
ськими якостями багато-
разовий чемпіон світу з 
армрестлінгу заслужений 
майстер спорту України 

Олексій Семеренко. Незга-
саючою енергією та бойо-
вим запалом – чемпіон сві-
ту серед кікбоксерів-про-
фесіоналів Сергій Адам-
чук. Добросовісно й своє-
часно завжди допомагав 
своєму тренеру майстер 
спорту СРСР з боксу Во-
лодимир Жиров. Звичай-
но ж, «барсівці» пишають-
ся своїми лідерами – чем-
піонами світу з кікбок-
сингу Романом Ямковим, 
Урфаном Сананзаде, пе-
реможцем першості світу 
з тайського боксу Богда-
ном Сушком, Русланом Гу-
зевим, Ігорем Бондарем. А 
також чемпіонами країни 

– Русланом Любимовим, 
Максимом Семенчуком, 
Віталієм Мануйленком, 
Артуром Ямковим, Віталі-
єм Бондаренком, Сергієм 
Шляпцевим. Усі вони на 
кримському зборі відто-
чували свою майстерність. 
Великі надії на майбутнє 
подають вже зараз й інші 
«барсівці» – Артур Кос-
тюк, Алішер Калич, Олек-
сандр Єфименко, Олексій 
Сердюк та інші. Були на 
зборах й імениті спортсме-
ни, котрі мають в своєму 
арсеналі безліч регалій. На 
них й рівняється нинішня 
дружна й амбітна команда 
клубу «Барс».

g Осінні пристрілки снайперів

У 19-річного олімпійця  
Дениса Кушнірова  
найгучніші звитяги попереду
У зв’язку з прове-
денням футбольного 
Євро-2012 в Україні, 
літньої Олімпіади в 
лондоні дещо змінив-
ся й календар висту-
пів представників 
деяких видів спорту, 
зокрема, снайперів з кульової стрільби.

– Усі наші старти були перенесені на вересень, – пояс-
нює заслужений тренер України з кульової стрільби Ген-
надій Чапала, наставник СК «Північне сяйво» ДП «Спорт-
Майстер». – Це, по суті, три змагання, одне з яких не-
щодавно завершилось у Львові. Там розігрувався Кубок 
України з олімпійських вправ, в якому суперничали і наші 
спортсмени. Серед жінок у вправі «рухома мішень» пер-
ше місце здобула Анастасія Савельєва, друге – Валентина 
Гончарова. А ось серед снайперів-чоловіків дві «бронзи» в 
кількох вправах дістались Олексію Виливаному. Всі троє – 
майстри спорту міжнародного класу.

– А як проявила себе молодь?
– Доволі непогано. Зокрема, ще влітку цього року Ста-

ніслав Лось привіз із Швеції три нагороди з юніорського 
чемпіонату світу з кульової стрільби. У Львові він теж себе 
добре зарекомендував: у двох вправах посів четверті міс-
ця. Це доволі солідний показник виступів юніора серед до-
рослих снайперів-спортсменів. Тим більше, якщо враху-
вати, що це перші такі старти. Достойно виглядають наші 
майстри спорту Аліна Вербицька та Ольга Краснополь-
ська, яка нещодавно стала чемпіонкою Дніпропетровської 
області й виконала норматив майстра. Будемо сподіва-
тись, що у відбіркових юніорських турнірах дівчата себе 
проявлять найкращим чином. Ну а хлопці у вправах «ру-
хома мішень» потраплять на чемпіонат Європи, який від-
будеться в лютому наступного року. Адже, повторюсь, всі 
ці старти є відбірковими на континентальний чемпіонат.

– Основні ваші стрільці-лідери все-таки в розіграші 
Кубка України участі не брали…

– Так, вони знаходились на навчально-тренувально-
му зборі в Таїланді. Там для українських снайперів було 
проведено оздоровчо-відновлювальний збір. Знаходили-
ся в цій екзотичній країні й наші кращі представники – 
заслужений майстер спорту Вікторія Рибовалова, майстер 
спорту міжнародного класу, дворазовий призер чемпіона-
ту світу Єгор Чирва та 19-річний олімпієць Лондона-2012 
Денис Кушніров.

– До речі, як оцінюєте його виступ у Великобританії 
на недавній літній Олімпіаді?

– Тільки позитивно. У Дениса в підсумку було 19 місце 
в стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 ме-
трів. Очевидно знаєте, що перша «двадцятка» в кульовій 
стрільбі (та ще й на Олімпіаді) – це всі найсильніші. Коли, 
приміром, говорити про зайняті місця, то можна побачи-
ти наступне. Вісімнадцятим, тобто попереду Дениса, зна-
ходився в турнірній таблиці олімпійський чемпіон, три-
надцятим – чемпіон світу, десятим – переможець фіналу 
Кубка світу 2011 року. Навіть снайпер-китаєць, котрий в 
рейтингу посідав перше місце, у підсумку виявився лише 
дванадцятим. Взагалі ця «двадцятка» тасується, немов ко-
лода карт. Хтось із неї випадає, комусь посміхаються зір-
ки. До того ж серед 52 стрільців у цій вправі наш Денис 
Кушніров був наймолодшим, а значить, і найбільш пер-
спективним. Для нього позмагатись у літній Олімпіаді – 
це почесно. Тим більше, що Денис потрапив в олімпійську 
національну збірну неочікувано, випередивши своїх укра-
їнських конкурентів. Він на голову був сильнішим від тих, 
хто на Олімпіаді стріляв у двох вправах.

– Цікаво, скільки реальних українських претендентів 
було на поїздку в Лондон-2012?

– Десь вісім. І всі вони напередодні Олімпіади дуже до-
бре й щільно стріляли, демонструючи свої можливості. А 
вони у чемпіонів України, Європи та олімпійських пере-
можців високі. Тобто конкуренція серед українських снай-
перів – ще та! В цій боротьбі Денис витратив багато сил і 
енергії. На етапі Кубка світу він став «бронзовим», тому 
перевагу надали молодому Кушнірову. Та й на той момент 
Денис показав найліпший результат серед інших. Словом, 
на Олімпіаді Денису Кушнірову просто вже не вистачило 
сили. Він багато її віддав у відбірковому циклі. Але у мо-
лодого снайпера з кульової стрільби, безсумнівно, всі гуч-
ні звитяги ще попереду. Як, зрештою, і в інших молодих 
спортсменів.
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Понеділок, 8 жовтня
Cхід 7.09  Захід 18.21
Тривалість дня 11.12

Схід 23.51   Захід 14.35
Остання чверть

РакЄвфросин

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.00 

Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 

23.15, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 12.20, 
13.05, 14.30, 16.15, 23.20 
Погода

06.25, 07.35 Тема дня
06.30 Православный 

календарь
06.35 Мультфильм
06.45 Учимся вместе
06.50, 07.50 Хозяин в доме
07.20 Страна on line
07.25 Глас народа
07.30 Эра бизнеса
08.20, 00.40 Между строк
08.40 Полезные советы
09.00 Итоги недели
09.35, 11.50, 20.55 Офици-

альная хроника
09.45, 19.30 О главном
10.10 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
10.55 Шеф-повар страны
12.10, 18.45, 21.10 Деловой 

мир
12.25 Право на защиту
12.45 Темный силуэт
12.55 Армия
13.10 Х/ф «В небе ночные 

ведьмы»
14.35 Окно в Америку
15.00, 18.15, 01.20 Новости 

(с сурдопереводом)
15.20 Euronews
15.25, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.35 Док.фильм «Ев-

ро-2012. «Вся правда о 
бойкоте»

16.20 Х/ф «В огне брода 
нет»

17.55 Свобода выбора. 
Реальная жизнь

18.05 Настоящая Украина
18.25 Последнее пред-

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

выборная агитация. 
Коммунистическая 
партия Украины

19.50 Фестиваль песни и 
юмора в Коблево

20.00, 01.30 Сельсовет
20.20 Выборы-2012. Пред-

выборная агитация. 
Партия Пенсионеров 
Украины

20.50 Плюс-минус
21.00 Итоги дня
21.15 Страну - народу!
21.35 Один на один. 

В.Кличко - С.Шустер
22.55 Тройка, Кено, Секун-

да удачи
23.00, 01.00 Итоги
23.25 От первого лица
23.45 Док.фильм 

фестиваля «Покров» 
«Псковская духовная 
миссия»

01.50 Телеакадемия
02.55 Док.фильм «APPLE, 

модный диктат»

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

19.30, 00.05 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

10.00 «Шесть кадров»
11.05, 11.50, 04.50 Сериал 

«Следаки»
12.30 «Снимите это не-

медленно»
13.35 «Полное перевопло-

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

чественные века. 
Роксолана»

20.15, 03.50 «Богатые тоже 
плачут»

21.30 Х/ф «Любовь и дру-
гие лекарства» (2)

00.20 Х/ф «Поездочка» (2)

Интер
04.30 Х/ф «Экипаж» (1)
06.50, 07.10, 07.35, 08.10, 

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

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

робностях»
09.10, 12.45 Сериал «Люба. 

Любовь» (1)
13.45 «Знак качества»
14.10 Док.сериал «След-

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

15.10 «Право на встречу»
16.15 «Жди меня»

18.10 Сериал «Кровинуш-
ка» (1)

19.05 Программа «О 
жизни»

20.00 «Подробности»
20.30 «Подробности. 

Неформат»
21.00 Сериал «Мосгаз» (2)
23.00 Х/ф «Не могу сказать 

«Прощай»» (1)
01.00 Профилактика

ICTV
05.25 Служба розыска 

детей
05.30, 06.45, 02.15, 03.30 

Погода
05.35 Свитанок
06.40, 07.35 Деловые 

факты
06.50, 09.30, 12.55, 19.25, 

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

чайные новости
10.40 Х/ф «Американский 

ниндзя»
12.45 Факты. День
13.00 Анекдоты по-

украински
13.10, 21.20 Сериал «Про-

курорская проверка»
14.25, 20.15 Сериал «Чрез-

вычайная ситуация»
15.30 Х/ф «Шерлок Холмс»
18.45 Факты. Вечер
22.55 Факты. Итоги дня
23.10, 03.35 Свобода слова

трК «рудана»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30 «Мiсто. Тиждень»
07.00, 09.30, 17.40, 05.45 

«Погода»
07.10, 08.25, 09.35, 15.10, 

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

Ладика и Маши»
08.00, 19.50 «Рассуждалки»
08.10, 20.20, 21.50 «Мини-

путешествия»
09.00 «Косметичка»
09.40, 15.15, 21.45 «Юриди-

ческая консультация»
09.45 «Мир увлечений»
10.15, 02.30 Хит-парад «На 

все 100»
11.15 «Сад. Огород. 

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

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

22.30, 01.30 «Мiсто»
15.20 Х/ф «Смелые люди» 1 

категория
16.55 «Интеркласс»
17.10 «Магiя природи»
18.10, 19.15, 21.05, 23.05 

Погода
18.30 «Кiно пiд зорями»
19.10, 21.00, 23.00 «Спорт»
19.25 «Пiдземка»
19.35 «Близкие Путеше-

ствия»
20.00 «Афиша»
20.05 «Медичний теле-

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

«Антропологiя»
00.40 Док.сериал «Мир 

животных»
02.00 Док.сериал «Цей 

загадковий свiт»

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

Самое шокирующее 
видео

06.40, 07.05, 07.40, 08.45 
Подъем

07.30, 08.30, 19.00, 01.00 
Репортер

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

родись красивой»
09.55, 17.50 Сериал «Во-

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

ключения Джеки Чана»
14.45, 15.50 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.55, 23.00 Сериал «Све-

тофор»
19.30, 01.15 Спортре-

портер
19.35 Пираньи
20.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
21.00 Сериал «Папины 

дочки»
22.00 ФБР :)
00.05 Сериал «Соблазни-

тельные и свободные»
01.25 Служба розыска 

детей
01.30 Сериал «Ясновидя-

щий-4» (2)
02.15 Сериал «Последний 

аккорд»

03.05, 04.05 Зона ночi
03.10 Благословляю i 

молюся
03.35 Митрополит Дми-

тро Могила
04.10 Чемпiон чемпiонiв
04.25 Упертий українець
04.40, 05.10 Зона ночi 

Культура
04.45 SOLO-MEA

СтБ
05.25 «Документальный 

детектив»
05.55, 00.25 Сериал «Ко-

миссар Рекс» (1)
06.40, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.25, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
10.05 Х/ф «Мама поневоле» 

(1)
13.00 «Битва экстрасенсов. 

Апокалипсис»
18.00, 22.00 «Вiкна-

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

Хаус» (1)
01.25 «Вiкна-Спорт»

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

17.55, 19.00, 21.35 
Погода

06.25 Мультфильмы
06.30 Ф-стиль
07.00, 16.00, 02.25 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваши права
09.00, 19.05 Сериал «Две 

сестры»
10.00, 17.00, 23.00 Алло, 

доктор!
11.15 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова»
14.20 Будь в курсе!
15.00, 18.30, 21.00 Служба 

новостей «Социальный 
пульс»

15.20, 01.55 Дикая Америка
18.00, 01.35 Как я зарабо-

тал свои миллионы
18.55, 21.30 Экономиче-

ский пульс
20.00 Социальный статус: 

ваша пенсия
21.50, 04.55 Картинки 

дикой природы
23.55, 04.05 Сериал 

«Рани» (2)
01.05 Светские хроники
03.10 Чудаки

тет
06.00 Мультсериал «Пеп-

пер Энн»
06.20 Мультсериал «Пере-

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

и Стич»
08.40 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 50 с.
09.45 Сериал «Все женщи-

ны - ведьмы» 162 с.
10.45 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 70 с.

11.45, 17.05 Маша и 
модели 2

12.50 Сериал «Зайцев +1»
13.25, 17.45 Сериал «Моя 

прекрасная няня»
14.30 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 51 с.
15.35 У ТЕТа тато!
16.15, 02.05 Досвидос
16.40, 01.40 Вайфайтеры
18.50 Богиня шопинга
19.15, 01.10 БарДак
19.55 Даешь молодежь!
20.20 Сериал «Зайцев 

+1» (2)
20.55 Сериал «Деффчон-

ки» (2)
21.20 Ка$та
22.00 Х/ф «Не грози 

южному централу, 
попивая сок у себя в 
квартале» (2)

23.45 Дурнев + 1
00.10 Слава со Славеком 

Славиным
00.20 Мультсериал «Мася-

ня» (2)

трК «уКраИна»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

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

(1)
10.00, 20.00 Сериал «Стра-

на 03» (1)
11.10 Сериал «Моя боль-

шая семья» (1)
15.35, 00.20 Чистосердеч-

ное признание
16.00 Право на защиту
17.00, 19.00 События
17.10, 19.15 События Спорт
17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

(1)
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»

21.10 Сериал «Карпов» (1)
22.15 Х/ф «Поцелуй дра-

кона» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

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

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

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

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

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

элемент»
10.30, 11.20, 12.15 Обще-

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

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

кона»
19.30, 02.10 «Время 

интервью»
19.50, 02.30, 03.30, 04.30, 

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

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

дневник»
00.25, 03.20 «CRIME NEWS»

нтн
05.45 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.15 Х/ф «Дело для насто-

ящих мужчин» (1)
07.30, 03.15 «Агенты 

влияния»
08.30 «Правда жизни». 

Уйти по собственному 
желанию

09.00 Сериал «Раскол»
10.55 Сериал «УГРО - 2»
14.50 Сериал «Каменская 

- 4»
18.30 «Правда жизни». 

Инстинктам вопреки
19.00, 23.45, 02.00, 04.00 

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

листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Нью-
Йорк - 7» (2)

00.15 Х/ф «Титаник - 2» (2)
02.30 «Речовий доказ»
04.35 «Уроки тетушки 

Совы»
05.25 «Правда жизни»

К1
07.00 «Мультфильмы»
08.45, 12.40 Сериал «Баф-

фи - победительница 
вампиров»

10.40 Х/ф «Мысли о 
свободе»

14.35, 18.00 «Званый ужин»
15.35 «КВН- 2012»
19.00 «Шопинг монстры»
20.00 «Большая разница»
22.00 «Три сестры»
22.35 «Штучки»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.35 Х/ф «Счастливый 

конец» (2)
03.05, 04.05 «Ночная 

жизнь»

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

Самое шокирующее 
видео

06.40 Подъем
07.00, 20.50 «STREET 

STYLE»
07.10 «Экономика в 

деталях»
07.30 Тележурнал 

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

меридиан»
08.40 «Родительский 

клуб»
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.50 Сериал «Во-

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

ключения Джеки Чана»
14.45, 15.50 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.55, 23.00 Сериал «Све-

тофор»
19.00 Новости 11, 21.30, 

01.00, 03.05, 04.40 
канала

19.35 Пираньи
20.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
21.00 «О рыбалке всерьез»
22.00 ФБР .)

00.05 Сериал «Соблазни-
тельные и свободные»

01.25 Служба розыска 
детей

01.30 Сериал «Ясновидя-
щий-4»

02.15 Сериал «Последний 
аккорд»

03.35 Митрополит Дми-
тро Могила

04.05 Зона ночi
04.10 Чемпiон чемпiонiв
04.25 Упертий українець

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

Вести
10.30 «1000 мелочей». 

Ток-шоу
11.15 Ток-шоу «О самом 

главном»
12.00, 04.05 Сериал 

«Ефросинья. Таежная 
любовь»

13.30, 16.30, 18.40 Местное 
время. Вести-Москва

13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 «Люблю, не могу!»
14.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»
15.50 Вести-спорт
16.50 Сериал «Последний 

кордон»
19.30, 03.10 «Прямой эфир»
20.20 Сериал «Склифо-

совский»
22.10 Сериал «Зоннентау»
23.05 «Вызываю дух Маке-

донского. Спиритизм»
00.00 Сериал «Опера. Хро-

ники убойного отдела. 
Двойная ошибка»

00.55 «Девчата»
01.30 «Вести+»
01.45 Х/ф «Хождение по 

мукам». 6с

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

ние Мухтара-2»
08.35, 14.30, 17.35 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня

09.25 Александр Журбин. 
Мелодии на память

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

11.05 «Русские сенсации»
12.35 Сериал «Морские 

дьяволы. Судьбы»
15.30 «До суда»
16.30, 03.25 Суд при-

сяжных
18.30, 02.20 «Прокурор-

ская проверка»
19.35 «Говорим и по-

казываем»
20.25 Сериал «Карпов»
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 «Россия. Полное 

затмение». «Синяя 
борода»

23.40 «Звонок судьбы»
00.35 Сериал «У.Е.»
04.25 «Живут же люди!»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15 «Контрольная 

закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.55, 04.05 «Модный 

приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55, 02.00 Сериал «На 

край света»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Дешево и сердито»
16.05 Сериал «Убойная 

сила»
18.40, 03.10 «Давай по-

женимся!»
19.45, 01.05 «Пусть 

говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Однолюбы»
23.45 «Вечерний Ургант»
00.20 Ночные новости
00.35 «Городские пижо-

ны». «Без свидетелей»

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

Новости
06.40 Контрольная 

закупка
07.05 «Жить здорово!»
08.00 Модный приговор
09.15 «Время обедать!»
10.00 Сериал «На край 

света»
11.00 Другие новости
11.15, 23.20 «Дешево и 

сердито»
12.30 «След»
13.15 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей»
15.00 Вечерние новости
15.40 Понять. Простить
16.05 «Давай поженимся!»
17.00 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.30, 00.05 Сериал «Одно-

любы»
20.20 «Вечерний Ургант»
20.50 Ночные новости
21.05 «Без свидетелей»
21.35 Х/ф «Русский 

сувенир»

RTVI
06.00 «Страна и люди»
07.00 «Мультфильмы» 12+
08.00 «Цена Победы» 12+
09.00, 15.00, 02.00 Сериал 

«Сыщики - 4» 16+
10.00, 21.00, 03.00 Сериал 

«Улицы разбитых 
фонарей - 11» 16+

11.00 «Грани недели» 12+
12.00 «Без дураков»
13.00 Х/ф «Мой друг Иван 

Лапшин» 16+
16.00, 18.00, 01.00 «Особое 

мнение»
17.00, 05.00 Сериал «Ещё 

не вечер» 16+
19.00 «Полный альбац»
20.00 «Разбор полёта»
22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Чужая» 12+, 

Мультфильм 6+

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30, 03.30 

Сегодня о главном
08.00 Итоги с Вахтангом 

Кипиани
09.00, 02.00 Семь чудес 

Украины
09.15 Журналист и неза-

висимость
10.00, 16.30 Вокруг света
11.00 Мегаперевозки
12.15 Цивилизация. 

Бонни и Клайд
14.30 Campus 3.0. Универ-

ситеты VS политики
15.30 Выборы 2012. С 

другой стороны
17.30 Цивилизация. В го-

лове Адольфа Гитлера
19.00, 23.00, 03.00 Про 

выборы
20.30, 00.30 Сегодня
21.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
22.00 Альбертэйнштейн
01.00 Вкус Европы
01.30 World Stories. Между-

народные корреспон-
денты

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Земля Санни-

кова»
09.20 Петровка, 38, 14.10, 

16.50 16+
09.40, 04.05 «Врачи». Ток-

шоу 12+
10.30, 13.30, 16.30, 18.50 

События
10.50 «Постскриптум». 16+
11.50 «Доказательства 

вины. Замужняя 
женщина желает по-
знакомиться» 16+

12.25 «В центре событий». 
16+

13.45 Деловая Москва
14.30 Мультфильм «Пол-

кан и Шавка»
14.40 «Треугольник» 16+
15.30 Сериал «Генераль-

ская внучка». 12+
17.15 Наши любимые 

животные
17.45 «Право голоса». 16+
19.20 Док.фильм «Город-

ские войны. Люди и 
звери». 16+

20.10 Док.фильм «За 
гранью тишины. Ин-
фразвук-убийца». 12+

21.00 Сериал «Лиговка». 
12+

23.00 События. 25-й час
23.30 «Футбольный 

центр»
00.00 «Мозговой штурм. 

Подростки на краю» 
18+

00.35 Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 12+

Энтер-ФИльМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.45, 16.20, 17.25 Док.

фильм о кино
09.45, 18.30 Сериал «Алек-

сандровский сад»
11.45 Х/ф «ЧП районного 

масшаба»
13.30 Х/ф «Асса»
19.30 Сериал «Девять жиз-

ней Нестора Махно»
20.45 Х/ф «Приступить к 

ликвидации»
23.30 Х/ф «Плюмбум, или 

опасная игра»
01.25 Драма / комедия

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Сердце медведицы» 
16+

11.10, 19.10, 03.10 Комедия 
«Мисс Петтигрю живет 
сегодняшним днем» 
12+

12.45, 20.45, 04.45 Драма 
«Белая лента» 16+

15.15, 23.15, 07.15 Драма 
«Измени мою жизнь» 16+

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф «Без 

ошейника». 12+
06.30, 10.30, 14.30 Муль-

тсериал «Ну, погоди!» 
вып.8-9 16+, «Жили-
были...». 0+

07.00, 11.00 Мультфильм 
«Остров сокровищ» 
2 с. 12+

08.00, 12.00 Мультфильм 
«Сын камня и великан». 

6+, «Сказка о Золотом 
петушке». 6+, «Приез-
жайте в гости». 0+»

15.00 Х/ф «Дубравка». 12+
16.20 Мультсериал «Ну, 

погоди!» вып.10. 16+, 
«Сказка дедушки Ай-
По». 6+, «Воинственные 
бобры». 6+»

17.00 Мультсериал «Ма-
гия» 12+, «Халиф-аист». 
16+, «Грибок-теремок». 
0+

18.00 «Уроки хорошего 
поведения» 1-4 с. 
6+, «Невиданная, 
неслыханная». 12+, 
«Жу-Жу-Жу». 0+, «Как 
прекрасно светит 
сегодня Луна». 0+»

наше КИно
07.00 Х/ф «Волга - Волга» 

12+
09.00 Х/ф «Удачи вам, 

господа!» 12+
11.00 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» 12+
13.00 Х/ф «Друзья из 

табора» 16+
14.30 Х/ф «Сероманец» 16+
16.00 Х/ф «Так начиналась 

легенда» 12+
17.30 Х/ф «На окраине, где-

то в городе...» 16+
19.00 Х/ф «Член правитель-

ства» 16+
21.00 Х/ф «Сильнее всех 

иных велений» 12+
23.00 Х/ф «В той стране» 

18+
01.00 Х/ф «Жизнь за жизнь» 

16+
02.30 Х/ф «Эффект Ромаш-

кина» 12+

КИноКлуБ
06.00 «Нападение на 13-й 

участок» 16+
08.00 «Кошмар за стеной» 

16+
10.00, 02.15 «Сначала 

любовь, потом свадь-
ба» 12+

12.00, 04.00 «Железный 
рыцарь» 18+

14.00 «Ярды» 18+
16.00 «Разорванный зана-

вес» 16+
18.10 «Настоящая леген-

да» 16+
20.10 «Вся правда о мужчи-

нах» 18+
22.00 «8 1/2» 12+

ноСтальГИЯ
05.00 «До и после ...» 12+
06.30 Док.фильм «Не до-

пев куплета...» 12+
08.10, 13.45, 01.45 «Пресс-

экспресс» 12+
08.20 «Музыка в театре, в 

кино, на ТВ» 12+
09.00 Х/ф «Маленькое 

одолжение» 16+
10.20 «Теледискотека» 12+
11.00 «Вокруг смеха» 12+
12.00, 03.00 «Колба време-

ни» 16+
13.00 Х/ф «Цвет белого 

снега» 16+
14.00 «Что? Где? Когда?» 

12+
15.20 «Голубой огонек» 12+
17.00 «Зов джунглей»
17.45 «Если хочешь быть 

здоров» 12+
18.00 «Очевидное - не-

вероятное» 12+
18.45 Телеспектакль 

«Случай с полковником 
Дарвином» 16+

20.00 «Марина Цветаева. 
Памяти поэта» 12+

21.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

22.00 «Орэра» 12+
23.00 «Клуб путешествен-

ников» 12+
00.00 «Будильник» 6+
00.40 Х/ф «Эффект Ромаш-

кина» 16+

телеКлуБ
19.00 Сериал «На углу у 

Патриарших-3». 1 с. 
«Полина Новикова». 
16+

20.00 Сериал «Опергруп-
па». ф.3. «Правила 
отстрела». 2 с. 16+

21.00 Сериал «Защита 
Красина - 2». 3 с. 16+

22.00 Х/ф «Моя жизнь». 
3 с. 16+

23.30 Х/ф «Кончина». 1 с. 16+
01.00 Сериал «На углу у 

Патриарших-3». 2 с. 
«Медальоны Лымаре-
ва». 16+

02.00 Сериал «Опергруп-
па». ф.3. «Правила 
отстрела». 3 с. 16+

03.00 Сериал «Защита 
Красина - 2». 4 с. 16+

TV 1000
03.00 Комедия «Дом, где 

говорят «Да»»
04.40 Драма «Страна 

теней»
07.00 Комедия «Моя 

первая свадьба»
09.00 Драма «Самый 

лучший»
10.50 Мягкая эротика 

«Пророк»
13.05 Комедия «Материн-

ство»
14.40 Драма «Изгой»
17.15 Боевик «Шафт»

19.00 Комедия «Чего хотят 
женщины»

21.20 Боевик «Звёздный 
путь 7. Поколения»

23.40 Криминальное 
кино «Крестный отец»

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.05, 07.25 Мультсериал 

«Грандиозный Человек-
паук» (1)

08.00 Сериал «Горец» (1)
09.00 Ралли Фараонов
09.25, 10.05 «ГАИ. Дорож-

ные войны»
10.45 Улётное видео по-

русски
11.10 Х/ф «Двойной 

удар» (1)
13.45, 14.50 Сериал «Сол-

даты-4» (1)
15.55, 16.55 Сериал «Спец-

группа» (1)
18.00, 19.00 Сериал 

«ППС» (1)
20.00 «Сумасшедшее ви-

део по-украински-2»
20.35 «Месть природы»
21.00 Новости 2+2
21.25 Проспорт
21.30 Х/ф «Рептизавр» (2)
23.25 Х/ф «Солярис» (2)
01.35, 02.25, 03.15, 04.05 

Сериал «По ту сторону 
волков-2. Ключи от 
бездны» (2)

04.50 Сумасшедшая 
скрытая камера

TV1000 AcTIon
04.00 Боевик «Последнее 

испытание Шаолиня»
06.00 Вестерн «Западня»
08.00 Фильм ужасов «1408»
10.00 Боевик «Отважные»
12.00 Комедия «Обо-

ротни»
14.00 Комедия «Сражения 

солдата Келли»
16.00 Комедия «Знать бы, 

что я гений»
18.00 Драма «Макбет»
20.00 Боевик «Неоспори-

мый 3»
22.00 Триллер «Стигматы»
00.00 Мягкая эротика «Не-

насытные в любви»
01.30 Мягкая эротика 

«Знакомство вслепую»

доМ КИно
03.00 Т/c «Любительница 

частного сыска Даша 
Васильева» 16+

06.30, 17.10 Т/c «Ликвида-
ция» 12+

07.15, 18.00, 02.00 Т/c «Под 
прикрытием» 16+

08.10 Мелодрама 
«Лучшее лето нашей 
жизни» 16+

10.00 Мелодрама «Атте-
стат зрелости»

11.30 Комедия «All 
inсlusive, или Всё вклю-
чено!» 16+

13.05 Приключения 
«Расмус-бродяга»

15.35 Трагикомедия «Не-
валяшка» 16+

17.05, 18.50, 02.55 «Окно 
в кино»

18.55 Комедия «Вы-
крутасы»

20.35 Комедия «Ёлки»
22.05 комедия «Живет 

такой парень»
23.40 Драма «Враг респек-

табельного общества»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Свадьба с 

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

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «Они на-

зывают меня Сирр»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Веселая 

поездка»
21.15 Комедия «Добро по-

жаловать в Эдельвейс»

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

тфильм
07.35, 17.00 «Сбросим 

лишнее»
07.55, 14.55 «Почему, что, 

где?»
08.35, 19.50, 21.30 «Все 

про все»
08.45, 15.25 «Восточные 

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

впечатлений»
11.20 «Джунгли шоу-

бизнеса»
12.00 «Сейшн»
12.50 Портретные 

очерки. Наталья Бело-
хвостикова

13.45, 14.35 «Ukrainian 
Fashion Week»

19.55 «Буду Артистом!»
20.40 «Мама в большом 

городе»
21.40 «Время для себя»
22.30 Х/ф «Выкуп»

19:00 Кривбасс-Центр
19:20  Новости регионов
19:35 Диалог
20:00 Лица общества
20:30 Дайджест новостей

трК «КрИворІЖЖЯ»

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

Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 

23.15, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 12.20, 
23.20 Погода

06.25, 07.35 Тема дня
06.30 Православный 

календарь
06.35 Мультфильм
06.45 Учимся вместе
06.50, 07.50 Хозяин в доме
07.20 Страна on line
07.25 Глас народа
07.30 Эра бизнеса
08.20, 00.40 Между строк
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.10, 11.55, 20.55 Офици-

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

женщиной»
11.00 В гостях у Д. Гордона. 

Е.Образцова ч.1
12.10, 18.45, 21.20 Деловой 

мир
12.25 Желаем счастья
12.45 «Секреты успеха» с 

Натальей Городенской
13.20 Х/ф «20 дней без 

войны»
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

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

Агросектор
15.15 Х/ф «Фронт без 

флангов»
18.00 Свобода выбора. 

Реальная жизнь
18.10 Настоящая Украина
18.40 Последнее пред-

упреждение
19.00 Выборы-2012. Пред-

выборная агитация. 
Политическая партия 
Украинская платформа 
«СОБОР»

19.30 221. Экстренный вы-
зов. Неделя

20.20 Выборы-2012. Пред-
выборная агитация. 
Партия Политическое 
объединение «Родная 
Отчизна»

20.50 Плюс-минус
21.30 Социальное шоу 

«Адреналин»
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00, 01.00 Итоги
23.25 От первого лица
23.45 Док.фильм фестива-

ля «Покров» «Русская 
Палестина»

01.40 Телеакадемия
02.50 Док.фильм «Исто-

рия образа» 1с
03.45 Сериал «Таксистка» 

2с
05.25 Мультсериал 

«Сандокан»

Канал «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.10 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

10.00 «Шесть кадров»
11.05, 11.50, 05.00 Сериал 

«Следаки»
12.30 «Снимите это не-

медленно»
13.35 «Полное перевопло-

щение. Дом за неделю»
14.35, 03.05 «Не ври 

мне - 3»
15.40 «Семейные драмы»
16.45 «ТСН. Избранное»
17.10 Сериал «Вели-

чественные века. 
Роксолана»

20.15 «Мама, я женюсь?»
21.25, 03.50 «Меняю 

жену - 6»
23.25 Х/ф «Поездочка - 2: 

Смерть впереди» (2)

Интер
06.00 Сериал «Пятая 

группа крови» (1)
06.50, 07.10, 07.35, 08.10, 

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

12.00, 18.00 Новости
07.30, 20.40 Спорт в Под-

робностях
09.10 Сериал «Тайны 

следствия - 11»
11.15 «Детективы»

12.30, 04.35 «Знак каче-
ства»

13.00 Док.фильм «След-
ствие вели... с Леони-
дом Каневским 2»

14.55 «Судебные дела»
15.50 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей 9»
18.10 Сериал «Кровинуш-

ка» (1)
19.05 Программа «О 

жизни»
20.00, 02.55 «Подроб-

ности»
20.30, 03.25 «Подробности. 

Неформат»
21.00 Сериал «Мосгаз» (2)
23.20 Сериал «Три товари-

ща» 1-4сс
03.35 «Спорт в Подроб-

ностях»
03.40 «Телевизионная 

служба розыска детей»

ICTV
05.10, 06.40, 02.25, 04.10 

Погода
05.15, 03.40 Факты
05.30, 04.15 Свитанок
06.35, 07.35 Деловые 

факты
06.45, 09.30, 12.55, 19.25, 

01.25 Спорт
06.50 Сериал «Леся+Рома»
07.40 Стоп-10
08.45 Факты. Утро
09.35, 19.30, 01.35 Чрезвы-

чайные новости
10.05, 16.30 Сериал 

«Опера»
12.30, 13.00, 21.20 Сериал 

«Прокурорская про-
верка»

12.45 Факты. День
15.30, 20.15 Сериал «Чрез-

вычайная ситуация»
18.45 Факты. Вечер
22.55 Факты. Итоги дня
00.20 Сериал «Кодекс 

чести-4»

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Косметичка»
07.45, 18.15 «В гостях у 

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

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

суждалки»
09.50 «Сад. Огород. 

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

«Антропологiя»
12.00 «Книжная полка»
12.30, 02.30 «Беседы о 

вечном»
13.00, 05.00 «Музыкальный 

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

ствия»
15.15 Х/ф «Кето и Котэ» 1 

категория
16.50 «Вiдкрита влада»
17.10 «Мир увлечений»
18.10 Погода
18.30 «Контакт»
19.25 «Кiно пiд зорями»
19.45 «Афиша»
19.50 «Шаг навстречу»
20.05 «Резонанс»
21.15 «Енергозаощад-

ження»
21.30 Док.фильм «Мае-

стро, Ваш вихiд»
22.00 «Медичний теле-

журнал»
00.40 Док.сериал «Мир 

животных»

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

Самое шокирующее 
видео

06.40, 07.05, 07.40, 08.45 
Подъем

07.30, 08.30, 19.00, 01.05 
Репортер

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

родись красивой»
09.55, 17.50 Сериал «Во-

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

ключения Джеки Чана»
14.40, 15.50 Teen Time
14.40 Сериал «Друзья»
15.55, 23.05 Сериал «Све-

тофор»
19.30, 01.20 Спортре-

портер
19.35 Пираньи
20.00 Сериал «Счастливы 

вместе»

21.00 Сериал «Папины 
дочки»

22.00 Свадьба будет по-
моему!

00.10 Сериал «Соблазни-
тельные и свободные»

01.30 Сериал «Ясновидя-
щий-4» (2)

02.15 Сериал «Последний 
аккорд»

03.05, 04.10 Зона ночi
03.10 Подорож у втрачене 

минуле
03.40 Червона Земля 

(Terra Vermelha)
04.15 Вище неба
04.40, 05.10 Зона ночi 

Культура

СтБ
05.15 «Документальный 

детектив»
06.10, 16.00 «Все буде 

добре!»
07.55, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.15 «Куб-3»
11.05 Х/ф «Долгожданная 

любовь» (1)
13.30 «Битва экстрасенсов. 

Детисновидящие»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00 «Фермер ищет 

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

Хаус» (1)
01.25 Сериал «Комиссар 

Рекс» (1)
02.15 «Вiкна-Спорт»

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

01.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

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

06.35 Мультфильмы
07.00, 16.00 Страна со-

ветов
08.00 Социальный статус: 

ваша пенсия
08.55, 18.55, 21.30 Эконо-

мический пульс
09.00, 19.05 Сериал «Две 

сестры»
10.00, 17.00, 23.00 Алло, 

доктор!
11.15 Х/ф «Осень»
14.20, 03.10 Этот удиви-

тельный мир
15.20 Ронин. Ток-шоу с 

Дмитрием Выдриным
18.00, 03.30 Как я зарабо-

тал свои миллионы
20.00 Социальный статус: 

ваши льготы
21.50, 05.10 Картинки 

дикой природы
23.55, 04.15 Сериал «Рани» 

(2)
01.40 Х/ф «Клуб «Пантера» 

(3)

тет
06.00 Мультсериал «Пеп-

пер Энн»
06.20 Мультсериал «Пере-

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

и Стич»
08.40 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 51 
серия

09.45 Сериал «Все женщи-
ны - ведьмы» 163 серия

10.45 Сериал «Беверли 
Хиллс 90210. Новое по-
коление» 71 серия

11.45, 18.50 Богиня 
шопинга

12.25, 17.05 Маша и 
модели 2

12.50 Сериал «Дефф-
чонки»

13.25, 17.45 Сериал «Моя 
прекрасная няня»

14.30 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 52 
серия

15.35 У ТЕТа тато!
16.15, 01.20 Досвидос
16.40, 00.55 Вайфайтеры
19.15, 00.25 БарДак
19.55 Даешь молодежь!
20.20 Сериал «Зайцев 

+1» (2)
20.55 Сериал «Деффчон-

ки» (2)
21.20 Ка$та
22.00 Х/ф «Американский 

пирог» (2)
00.00 Слишком грубо для 

Ю-туб’а

трК «уКраИна»
05.00, 05.10 Серебряный 

апельсин
06.00 Сериал «Ефросинья. 

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

«След» (1)
10.00, 20.00 Сериал «Стра-

на 03» (1)
11.10 Сериал «Моя боль-

шая семья» (1)
12.10 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.35 Чистосердечное 

признание
16.00 Право на защиту
17.00, 19.00, 03.25 События
17.10, 19.15, 03.40 События 

Спорт
17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

(1)
19.20, 03.45 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
21.10 Сериал «Карпов» (1)
23.10 Тридцатилетние
00.10 Сериал «Супруги» (1)
01.10 Х/ф «Поцелуй дра-

кона» (2)
02.45 Сериал «В поле зре-

ния. Третий сезон» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

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

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

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55 «Трансмиссия-но-
вости»

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

08.30 «Новости Киев-
щины»

09.20, 13.35, 14.20, 15.15 «5 
элемент»

10.10, 19.30, 02.10 «Время 
интервью»

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

13.10 «Налоговый 
дневник»

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

зор»
19.50, 02.30, 03.30, 04.30, 

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

Тайм»
22.00, 02.40 «Агрокон-

троль»
23.30, 00.25, 03.20 «CRIME 

NEWS»

нтн
05.50 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.50 Х/ф «Битва за Мо-

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

дела»
10.00, 17.00 Сериал «Объ-

ект 11»
12.00 Сериал «Детективы»
12.25 Сериал «Версия - 2»
14.30, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
16.45, 19.00, 23.45, 02.00, 

04.20 «Свiдок»
21.45 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Нью-
Йорк - 7» (2)

00.15 Х/ф «Наемники» (2)
02.30 «Речовий доказ»

К1
07.00 «Мультфильмы»
09.15, 13.05 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.10, 01.30 Сериал «Тайны 
Смолвиля»

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

монстры»
17.00 «Дом на зависть 

всем»
20.00 «Большая разница»
22.00, 00.20 «Три сестры»
22.35, 01.00 «Штучки»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.35 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)

11 Канал
05.10 Сериал «Стройбатя»
06.00 Очевидец. Самое 

шокирующее видео
06.45 Новости 11, 08.20, 

19.00, 21.30, 01.05, 03.05, 
04.40 канала

07.30 «Ваше право»
07.45 «Любимая работа»
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.50 Сериал «Во-

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

ключения Джеки Чана»
14.40 «Мой малыш»
15.10 Сериал «Друзья»
15.50 Teen Time
15.55, 23.05 Сериал «Све-

тофор»
19.35 Пираньи
20.00 Сериал «Счастливы 

вместе»

21.00 «Васильевский 
остров»

22.10 «Просто собака»
22.30 «Перевоплоще-

ние»
00.10 Сериал «Соблазни-

тельные и свободные»
01.30 Сериал «Ясновидя-

щий-4»

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

ники убойного отдела. 
Двойная ошибка»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Вести

10.30 «1000 мелочей». 
Ток-шоу

11.15 Ток-шоу «О самом 
главном»

12.00, 04.05 Сериал 
«Ефросинья. Таежная 
любовь»

13.30, 16.30, 18.40 Местное 
время. Вести-Москва

13.50 Вести. Дежурная 
часть

14.00 «Люблю, не могу!»
14.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»
15.50 Вести-спорт
16.50 Сериал «Последний 

кордон»
19.30, 03.10 «Прямой эфир»
20.20 Сериал «Склифо-

совский»
22.10 Сериал «Зоннентау»
23.05 «Специальный 

корреспондент»
00.05 Сериал «Опера. Хро-

ники убойного отдела. 
Коллекционер»

01.00 «Вести+»
01.15 «Честный детектив»
01.45 Х/ф «Хождение по 

мукам». 7с
03.45 Вести.ru

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

ние Мухтара-2»
08.35, 14.30, 17.35 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня

09.25 «Кулинарный по-
единок»

10.25 Золотая пыль
11.00 Сериал «Защита 

Красина-2»
12.35 Сериал «Морские 

дьяволы. Судьбы»
15.30 «До суда»
16.30, 03.25 Суд при-

сяжных
18.30, 02.20 «Прокурор-

ская проверка»
19.35 «Говорим и по-

казываем»
20.25 Сериал «Карпов»
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 «Россия. Полное 

затмение». «Ковры-
убийцы»

23.35 «Звонок судьбы»
00.30 Сериал «У.Е.»
04.25 «Живут же люди!»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15 «Контрольная 

закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.55, 04.05 «Модный 

приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55, 02.05 Сериал «На 

край света»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Дешево и сердито»
16.05 Сериал «Убойная 

сила»
18.40, 03.05 «Давай по-

женимся!»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Однолюбы»
23.45 «Вечерний Ургант»
00.20 Ночные новости
00.35 «Городские пижо-

ны». «Без свидетелей»
01.10 «Обитель лжи»

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

Новости
06.40 Контрольная 

закупка
07.05 «Жить здорово!»
08.00 Модный приговор
09.15 «Время обедать!»
10.00 Сериал «На край 

света»
11.00 Другие новости
11.15 «Дешево и сердито»
12.30 «След»
13.15 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей»
15.00 Вечерние новости
15.40 Понять. Простить
16.05 «Давай поженимся!»
17.00 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.30, 00.15 Сериал «Одно-

любы»
20.20 «Вечерний Ургант»
20.50 Ночные новости
21.05 «Без свидетелей»
21.30 «Обитель лжи»
22.00 «Калифрения»
22.30, 00.05 Х/ф «Ночь с 

Бет Купер»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы» 6+
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00, 15.00, 02.00 Сериал 

«Сыщики - 4» 16+
10.00, 21.00, 03.00 Сериал 

«Улицы разбитых 
фонарей - 11» 16+

11.00 «Германия за не-
делю»

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

12.00 «Полный альбац» 
12+

13.00 Х/ф «Чужая» 12+, 
Мультфильм 6+

16.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00, 05.00 Сериал «Ещё 
не вечер» 16+

19.00 «Обложка»
20.00 «Большой дозор»
22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Бой на пере-

крестке» 16+, Х/ф «Экс-
курсант» 12+

04.00 «Обложка» 12+

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30, 03.30 

Сегодня о главном
08.00, 20.30, 00.30 Сегодня
08.30 Стресс. Портрет 

убийцы
09.30 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.00, 16.30 Вокруг света
11.00 Мегаперевозки
12.15 Цивилизация. В го-

лове Адольфа Гитлера
14.30 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
15.30 Альбертэйнштейн
17.30 Цивилизация. 

После Премьеры - Рас-
стрел!

19.00, 23.00, 03.00 Про 
выборы

21.00 Музыка для 
взрослых

01.00 Campus 3.0. Универ-
ситеты VS политики

02.00 Выборы 2012. С 
другой стороны

04.30 Х/ф «Додек на 
фронте»

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Не может быть!»
09.20 Петровка, 38, 14.10, 

16.50 16+
09.40, 04.10 «Врачи». Ток-

шоу 12+
10.30, 13.30, 16.30, 18.50 

События
10.45, 21.00 Сериал «Ли-

говка». 12+
12.45 «Pro жизнь». Ток-шоу 

16+
13.45 Деловая Москва
14.30 Мультфильм «Птич-

ка Тари»
14.40 «Треугольник» 16+
15.30 Сериал «Генераль-

ская внучка». 12+
17.15 «Барышня и кули-

нар» 6+
17.45 «Право голоса». 16+
19.15 Док.фильм «Челно-

ки: школа выживания». 
12+

23.00 События. 25-й час
23.35 Х/ф «Пришельцы». 6+
01.40 Х/ф «Я буду жить!» 

12+
03.25 Док.фильм «Жизнь 

при Наполеоне». 6+

Энтер-ФИльМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
09.05, 16.20, 17.20 Док.

фильм о кино
10.10 Сериал «Алексан-

дровский сад»
11.10, 18.20 Сериал «Де-

вять жизней Нестора 
Махно»

12.10 Х/ф «Плюмбум, или 
опасная игра»

14.00 Х/ф «Стакан воды»
20.50 Х/ф «Афганский 

излом»
23.45 Х/ф «Асса»
02.10 Х/ф «Координаты 

неизвестны»

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Исчезнувшие» 12+
10.00, 18.00, 02.00 Триллер 

«Столкновение с опас-
ностью» 12+

11.35, 19.35, 03.35 Комедия 
«Чтица» 16+

13.20, 21.20, 05.20 Драма 
«Три женщины Досто-
евского» 12+

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф 

«Дубравка». 12+
06.20, 10.20, 14.20 Муль-

тсериал «Ну, погоди!» 
вып.10. 16+, «Сказка 
дедушки Ай-По». 6+, 
«Воинственные бобры». 
6+»

07.00, 11.00 Мультсериал 
«Магия» 12+, «Халиф-
аист». 16+, «Грибок-
теремок». 0+

08.00, 12.00 «Уроки хоро-

шего поведения» 1-4 
серия 6+, «Невиданная, 
неслыханная». 12+, «Жу-
Жу-Жу». 0+, «Как пре-
красно светит сегодня 
Луна». 0+, «ФЕДОРИНО 
ГОРЕ». 0+»

15.00 Х/ф «Белый пудель». 
6+

16.10 Мультсериал «Ну, 
погоди!» вып.11. 16+, 
«Змей на чердаке». 0+, 
«Трубка мира». 12+, 
«Веселая карусель» 
?22. 6+, «Как мы весну 
делали». 0+»

17.00 Мультсериал 
«Магия» 12+, «Храбрый 
портняжка». 6+

18.00 «Уроки хорошего по-
ведения» 5-8 серия 6+

наше КИно
07.00 Х/ф «Член правитель-

ства» 16+
09.00 Х/ф «Сильнее всех 

иных велений» 12+
11.00 Х/ф «В той стране» 18+
13.00 Х/ф «Жизнь за жизнь» 

16+
14.30 Х/ф «Эффект Ромаш-

кина» 12+
16.00, 17.30 Х/ф «Мы - ваши 

дети» 16+
19.00 Х/ф «Черемушки» 12+
21.00 Х/ф «Враг народа 

Бухарин» 16+
23.00 Х/ф «Путешествие 

миссис Шелтон» 12+
01.00 Х/ф «Тринадцать» 16+
02.30 Х/ф «Ка-ка-ду» 18+
04.00 Х/ф «Звезда и смерть 

Хоакина Мурьеты» 16+
05.30 Х/ф «Три процента 

риска» 12+

КИноКлуБ
06.00 «Ярды» 18+
08.00 «Разорванный зана-

вес» 16+
10.10, 02.00 «Настоящая 

легенда» 16+
12.10, 04.00 «Вся правда о 

мужчинах» 18+
14.00 «8 1/2» 12+
16.20 «У родного порога» 

16+
18.15 «Телохранители и 

убийцы» 16+
20.35 «Он прямо как 

девчонка» 18+
22.00 «Изумительный» 16+
00.00 «Эксперимент» 18+

ноСтальГИЯ
05.00 «Вокруг смеха» 12+
06.00, 15.00, 21.00 «Рож-

денные в СССР» 12+
07.00 Х/ф «Цвет белого 

снега» 16+
07.45, 02.10 «Пресс-

экспресс» 12+
08.00 «Что? Где? Когда?» 

12+
09.20 «Голубой огонек» 12+
11.00 «Зов джунглей»
11.45 «Если хочешь быть 

здоров» 12+
12.00 «Очевидное - не-

вероятное» 12+
12.45 Телеспектакль 

«Случай с полковником 
Дарвином» 16+

14.00 «Марина Цветаева. 
Памяти поэта» 12+

16.00 «Орэра» 12+
17.00 Док.фильм «Наша 

молодежь» 12+
17.30 Фильм-концерт 

«Веселое обозрение» 12+
18.00 Телеспектакль 

«Чао!» 12+
20.00 Фильм-концерт «Я 

люблю тебя, жизнь!» 12+
22.00 «Все то, что случи-

лось со мной...» 12+
23.00 «До и после ...» 12+
00.30 Док.фильм «Не до-

пев куплета...» 12+

телеКлуБ
19.00 Сериал «На углу у 

Патриарших-3». 2 серия 
«Медальоны Лымаре-
ва». 16+

20.00 Сериал «Опергруп-
па». ф.3. «Правила от-
стрела». 3 серия 16+

21.00 Сериал «Защита Кра-
сина - 2». 4 серия 16+

22.00 Х/ф «Кончина». 1 
серия 16+

23.30 Х/ф «Кончина». 2 
серия 16+

01.00 Сериал «На углу у 
Патриарших-3». 3 серия 
«Брошенные». 16+

02.00 Сериал «Опергруп-
па». ф.3. «Правила от-
стрела». 4 серия 16+

TV 1000
03.00 Комедия «Моя 

первая свадьба»
05.00 Боевик «Пророк»
06.45 Драма «Умереть 

заново»
08.40 Комедия «Чего хотят 

женщины»
10.55 Боевик «Шафт»
12.45 Боевик «Матрица»
15.05 Боевик «Матрица. 

Перезагрузка»
17.30 Комедия «Суперз-

везда»
19.00 Боевик «Час рас-

платы»
21.20 Криминальное 

кино «Генеральская 
дочь»

23.40 Гангстерское кино 

«Крестный отец 2»

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.05, 07.25 Мультсериал 

«Грандиозный Человек-
паук» (1)

08.00 Сериал «Спецотряд 
Кобра 11» (1)

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

войны
10.55 «Месть природы»
11.40 «Гагарин. По закону 

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

даты-4» (1)
15.55, 16.55 Сериал «Свой-

чужой» (1)
18.00, 19.00 Сериал 

«ППС» (1)
20.00 «Сумасшедшее ви-

део по-украински-2»
20.35 «ДжеДАИ»
21.30 Х/ф «Часовой меха-

низм» (2)
23.50 Х/ф «Разведка 

2020» (2)
01.40 Х/ф «Рептизавр» (2)
02.55, 03.40 Сериал «По 

ту сторону волков-2. 
Ключи от бездны» (2)

04.25 Сумасшедшая 
скрытая камера

05.00 Телемагазин

TV1000 AcTIon
04.00 Комедия «Сражения 

солдата Келли»
06.00 Комедия «Обо-

ротни»
07.45 Боевик «Говорящие 

с ветром»
10.05 Драма «Макбет»
12.00 Комедия «Знать бы, 

что я гений»
14.00 Боевик «Неоспори-

мый 3»
16.00 Научная фантастика 

«Сверхновая»
17.45 Боевик «Домино»
20.00 Триллер «Стигматы»
22.00 Боевик «Особь»
00.00 Мягкая эротика 

«Знакомство вслепую»
01.30 Мягкая эротика «Гру-

дастые спасательницы»

доМ КИно
03.00, 16.15 Комедия 

«Сваты - 5»
06.30, 17.10 Т/c «Ликвида-

ция» 12+
07.15, 18.00, 02.00 Т/c «Под 

прикрытием» 16+
08.10 Х/ф «Лучшее лето на-

шей жизни», закл (16+
10.00 Трагикомедия 

«Зимний вечер в 
Гаграх»

11.30 Комедия «Вы-
крутасы»

13.10 Мелодрама «Мой 
любимый клоун» 12+

14.35 Х/ф «Папа» 16+
17.05, 18.50, 02.55 «Окно 

в кино»
18.55 Комедия «Красав-

чик» 12+
20.30 Комедия «Мымра»
21.50 Детектив «Крими-

нальный квартет» 16+
23.20 Комедия «Спеши 

строить дом»
00.30 Мелодрама «Враг 

номер один» 12+

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Свинарка 

и пастух»
07.00, 08.00, 17.10 Ржаники
07.30, 19.30 «Милицейская 

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «Молли и 

мопс-1»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Добро по-

жаловать в Эдельвейс»
21.15 Комедия «Биндюж-

ник и король» 1 серия

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

тфильм
07.35, 17.00 «Сбросим 

лишнее»
07.55, 14.55 «Почему, что, 

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

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

городе»
11.20 «Время для себя»
12.00 Х/ф «Выкуп»
19.55 «Буду Артистом!»
20.40 Джунгли шоу-

бизнеса
21.30 «Выдающиеся 

мужчины»
21.40 «Сейшн»
22.30 Х/ф «Было у отца три 

сына»

Вівторок, 9 жовтня
Cхід 5.11 Захід 18.19
Тривалість дня 11.08

Схід 00.57
Захід 15.07

ЛевЄфрем, Тихон

19:00 Кривбасс-Центр
19:20 Новости регионов
19:35 Государственный 

портал
19:45 Аспекты жизни
20:00 Мой город
20:30 Дайджест новостей

трК «КрИворІЖЖЯ»

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

Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 

23.15, 01.15 дней вокруг 
спорта

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

06.25, 07.35 Тема дня
06.30 Православный 

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

хроника
09.30 Правительство на 

связи с гражданами
10.00 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
11.00 В гостях у Д. Гордона. 

Е.Образцова 2ч
12.10, 18.45, 21.20 Деловой 

мир
12.25 Украинская песня
12.55 Х/ф «Им покоряется 

небо»
14.35 О главном
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

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

Агросектор
15.20 Х/ф «12 стульев» 1,2 с.
17.40 Страну - народу!
18.00 Свобода выбора. 

Реальная жизнь
18.10 Настоящая Украина
18.40 Последнее пред-

упреждение
19.00 Выборы-2012. Пред-

выборная агитация. 
Политическая партия 
«Народно-трудовой 
союз Украины»

19.30 Осенняя шутка с 
Е.Воробей

19.55 Фестиваль песни и 
юмора в Коблево

20.20 Выборы-2012. Пред-
выборная агитация. 
Радикальная Партия 
Олега Ляшко

20.50 Мегалот
20.55 Плюс-минус, Офи-

циальная хроника
21.30 Один на один. 

А.Яценюк - С.Шустер
22.50 Суперлото, Тройка, 

Кено
23.00, 01.00 Итоги
23.25 От первого лица
23.45 Док.фильм фестива-

ля «Покров» «Монахиня 
Ирина (Денисова)»

01.40 Телеакадемия
02.50 Док.фильм «Исто-

рия образа» 2с
03.40 Сериал «Таксистка» 

3с
05.25 Мультсериал 

«Сандокан»

Канал «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 00.00 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

10.00 «Шесть кадров»
11.05, 11.50, 04.45 Сериал 

«Следаки»
12.30 «Снимите это не-

медленно»
13.35 «Полное перевопло-

щение. Дом за неделю»
14.35 «Не ври мне - 3»
15.40 «Семейные драмы»
16.45, 03.30 «ТСН. Из-

бранное»
17.10 Сериал «Вели-

чественные века. 
Роксолана»

20.15 «На ножах»
21.30, 03.55 «Территория 

обмана»
22.35 «Деньги»
00.15 Х/ф «Вакансия на 

жертву - 2: первый 
сюжет» (2)

02.05 Х/ф «Поездочка - 2: 
Смерть впереди» (2)

Интер
05.20 Сериал «Пятая 

группа крови» (1)
06.50, 07.10, 07.35, 08.10, 

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

12.00, 18.00 Новости
07.30, 20.40, 03.40 «Спорт в 

Подробностях»

09.10 Сериал «Тайны 
следствия - 11»

11.10 «Детективы»
12.30, 04.40 «Знак каче-

ства»
13.00 Док.фильм «След-

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

14.55 «Судебные дела»
15.55 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей 9»
18.10 Сериал «Кровинуш-

ка» (1)
19.05 Программа «О 

жизни»
20.00, 03.00 «Подроб-

ности»
20.30, 03.30 «Подробности. 

Неформат»
21.00 Сериал «Мосгаз» (2)
00.25 «Парк автомобиль-

ного периода»
01.10 Х/ф «Игры патрио-

тов» (2)
03.45 «Телевизионная 

служба розыска детей»
03.50 Док.сериал «Тайны 

истории 2»

ICTV
05.05 Служба розыска 

детей
05.10, 06.40, 02.25, 04.10 

Погода
05.15, 03.40 Факты
05.30, 04.15 Свитанок
06.35, 07.30 Деловые 

факты
06.45, 09.30, 12.55, 19.25, 

01.25 Спорт
06.50 Сериал «Леся+Рома»
07.35 Провокатор
08.45 Факты. Утро
09.35, 19.30, 01.35 Чрезвы-

чайные новости
10.05, 16.30 Сериал 

«Опера»
12.30, 13.00, 21.20 Сериал 

«Прокурорская про-
верка»

12.45 Факты. День
15.30, 20.15 Сериал «Чрез-

вычайная ситуация»
18.45 Факты. Вечер
00.05 Факты. Итоги дня
00.20 Сериал «Кодекс 

чести-4»
02.30 Битва наций

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Контакт»
07.45, 18.15 «В гостях у 

Ладика и Маши»
08.00, 02.00 Док.сериал 

«Цей загадковий свiт»
09.05 «Книжная полка»
09.45, 14.50, 19.50 «Рас-

суждалки»
09.55 «Шаг навстречу»
10.00 Док.фильм «Мае-

стро, Ваш вихiд»
10.30, 23.10 Док.сериал 

«Антропологiя»
12.00 «Резонанс»
12.15 «Зооквартал»
12.45 «Близкие Путеше-

ствия»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
14.05 «Интеркласс»
14.20 «Косметичка»
15.15 Х/ф «Сердца 

четырёх» 1 категория
16.50 «Магiя природи»
17.10 «На углу улиц»
18.30 «Кiно пiд зорями»
19.15 Погода
19.25 «Пiдземка»
19.35 «Медичний теле-

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

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

ствия»
00.40 Док.сериал «Мир 

животных»
02.30 «Перчинка»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

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

Самое шокирующее 
видео

06.40, 07.05, 07.40, 08.45 
Подъем

07.30, 08.30, 19.00, 01.15 
Репортер

07.35, 08.35, 01.40 Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.50 Сериал «Во-

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

ключения Джеки Чана»

14.45, 15.50 Teen Time
14.45 Сериал «Друзья»
15.55, 23.15 Сериал «Све-

тофор»
19.30, 01.35 Спортре-

портер
19.35 Пираньи
20.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
21.00 Сериал «Папины 

дочки»
22.00 Ближе к телу
00.20 Сериал «Соблазни-

тельные и свободные»
01.40 Служба розыска 

детей
01.45 Сериал «Ясновидя-

щий-4» (2)
02.35 Сериал «Последний 

аккорд»
03.20, 04.20 Зона ночi
03.25 Чорний колiр по-

рятунку
03.50 Справа про 

воз’єднання
04.25 Георгiй Нарбут. Живi 

картини

СтБ
05.15 «Документальный 

детектив»
06.05, 16.00 «Все буде 

добре!»
07.50, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.15 «Фермер ищет 

жену-2»
11.10 Х/ф «Вечерняя 

сказка» (1)
13.40 «Битва экстрасенсов. 

Детисновидящие»
14.45 «Битва экстрасен-

сов»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00, 22.40 «Мастер-

Шеф-2»
00.40 Сериал «Доктор 

Хаус» (1)
01.30 Сериал «Комиссар 

Рекс» (1)
02.15 «Вiкна-Спорт»
02.25 Х/ф «Щит и меч» (1)

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

01.10 Служба новостей 
«Социальный пульс»

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

06.35 Мультфильмы
07.00, 16.00 Страна со-

ветов
08.00 Социальный статус: 

ваши льготы
08.55, 18.55, 21.30 Эконо-

мический пульс
09.00, 19.05 Сериал «Две 

сестры»
10.00, 17.00, 23.00 Алло, 

доктор!
11.15 Х/ф «Иваново 

детство»
14.25, 01.45 Этот удиви-

тельный мир
15.20, 02.30 Дикая 

Америка
18.00, 02.05 Как я зарабо-

тал свои миллионы
20.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
21.50, 05.05 Картинки 

дикой природы
23.55, 04.10 Сериал «Рани» 

(2)
02.55 Экстремикс
03.15 Чудаки

тет
06.00 Мультсериал «Пеп-

пер Энн»
06.20 Мультсериал «Пере-

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

и Стич»
08.40 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 52 с.
09.45 Сериал «Все женщи-

ны - ведьмы» 164 с.
10.45 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 72 с.

11.45, 18.50 Богиня 
шопинга

12.25, 17.05 Маша и 
модели 2

12.50 Сериал «Дефф-
чонки»

13.25, 17.45 Сериал «Моя 
прекрасная няня»

14.30 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 53 с.

15.35 У ТЕТа тато!
16.15, 01.15 Досвидос
16.40, 00.50 Вайфайтеры
19.15, 00.20 БарДак
19.55 Даешь молодежь!
20.20 Сериал «Зайцев 

+1» (2)
20.55 Сериал «Деффчон-

ки» (2)
21.20 Ка$та
22.00 Х/ф «Без чувств» (2)
23.55 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
01.40 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

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

«След» (1)
10.00, 20.00 Сериал «Стра-

на 03» (1)
11.10 Сериал «Моя боль-

шая семья» (1)
12.10, 04.00 Ток-шоу 

«Пусть говорят»
15.35 Чистосердечное 

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

Спорт
17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

(1)
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
21.10 Сериал «Карпов» (1)
23.10 Тридцатилетние
00.10 Сериал «Супруги» (1)
01.10 Х/ф «Миссия «Сере-

нити» (2)
03.00 Сериал «В поле зре-

ния. Третий сезон» (2)
04.50 Серебряный 

апельсин

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

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

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

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

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

08.30 «Хроника дня
09.20, 13.20, 14.20 «5 

элемент»
10.10, 19.30, 02.10 «Время 

интервью»
11.10, 12.10, 20.10, 21.10, 

01.00, 05.00 «Время. 
Итоги дня»

15.15 «Здоровые исто-
рии»

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

троль»
19.50, 02.30, 03.30, 04.30, 

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

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

NEWS»

нтн
06.10 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.40 Х/ф «Битва за Мо-

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

дела»
10.00, 17.00 Сериал «Объ-

ект 11»
12.00 Сериал «Детективы»
12.25 Сериал «Версия - 2»
14.35, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
16.45, 19.00, 23.45, 02.10, 

04.30 «Свiдок»
21.45 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Нью-
Йорк - 7» (2)

00.15 Х/ф «Призрак оперы» 
(3)

02.40 «Речовий доказ»
03.00 «Агенты влияния»

К1
07.00 «Мультфильмы»
09.15, 13.05 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.10, 01.30 Сериал «Тайны 
Смолвиля»

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

монстры»
17.00 «Дом на зависть всем»
20.00 «Большая разница»
22.00, 00.20 «Три сестры»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.35 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
01.00 «Штучки»

11 Канал 
05.10 Сериал «Стройбатя»
06.00 Очевидец. Самое 

шокирующее видео
06.40, 20.50 «STREET 

STYLE»
06.45 Новости 11, 08.20, 

19.00, 21.30, 01.15, 03.20, 
04.45 канала

07.40 «Рекламная кухня»
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
10.00 Профилактика

13.25 Мультсериал «При-
ключения Джеки Чана»

14.20 Kids’ Time
14.45, 15.50 Teen Time
14.45 Сериал «Друзья»
15.55, 23.15 Сериал «Све-

тофор»
17.50 Сериал «Воронины»
19.30 «Два берега»
20.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
21.00 «Автострасти с 

Ларисой Максименко»
22.10 «Бюро адвокатских 

расследований»
22.30 Ближе к телу
00.20 Сериал «Соблазни-

тельные и свободные»
01.40 Служба розыска 

детей
01.45 Сериал «Ясновидя-

щий-4»
02.35 Сериал «Последний 

аккорд»
03.50 Справа про 

возєднання
04.20 Зона ночi
04.25 Георгiй Нарбут. Живi 

картини

Планета-СнГ
05.00 «Утро России»
09.05, 00.05 Сериал «Опе-

ра. Хроники убойного 
отдела. Коллекционер»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Вести

10.30 «1000 мелочей». 
Ток-шоу

11.15 Ток-шоу «О самом 
главном»

12.00, 04.05 Сериал 
«Ефросинья. Таежная 
любовь»

13.30, 16.30, 18.40 Местное 
время. Вести-Москва

13.50 Вести. Дежурная 
часть

14.00 «Люблю, не могу!»
14.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»
15.50 Вести-спорт
16.50 Сериал «Последний 

кордон»
19.30, 03.10 «Прямой эфир»
20.20 Сериал «Склифо-

совский»
22.10 Сериал «Зоннентау»
23.05 «АЛСИБ. Секретная 

трасса»
01.00 «Вести+»
01.15 «Городок». Дайд-

жест
01.45 Х/ф «Хождение по 

мукам». 8с

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

ние Мухтара-2»
08.35, 14.30, 17.35 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня

09.25 Квартирный вопрос
10.30 Русская начинка
11.05 Сериал «Защита 

Красина-2»
12.35 Сериал «Морские 

дьяволы. Судьбы»
15.30 «До суда»
16.30, 03.20 Суд при-

сяжных
18.30, 02.15 «Прокурор-

ская проверка»
19.35 «Говорим и по-

казываем»
20.25 Сериал «Карпов»
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 «Россия. Полное 

затмение». «Торговец 
вечностью»

23.35 «Звонок судьбы»
00.30 Сериал «У.Е.»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15 «Контрольная 

закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.55, 04.05 «Модный 

приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55, 02.00 Сериал «На 

край света»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Дешево и сердито»
16.05 Сериал «Убойная 

сила»
18.40, 03.05 «Давай по-

женимся!»
19.45, 01.05 «Пусть 

говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Однолюбы»
23.45 «Вечерний Ургант»
00.20 Ночные новости

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

Новости
06.40 Контрольная 

закупка
07.05 «Жить здорово!»
08.00 Модный приговор
09.15 «Время обедать!»
10.00 Сериал «На край 

света»
11.00 Другие новости
11.15 «Дешево и сердито»
12.30 «След»
13.15 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей»
15.00 Вечерние новости
15.40 Понять. Простить

16.05 «Давай поженимся!»
17.00 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.30, 00.05 Сериал «Одно-

любы»
20.20 «Вечерний Ургант»
20.50 Ночные новости
21.05 «Без свидетелей»
21.35 «Белый воротничок»
22.15 Х/ф «Наш дом»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы» 12+
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00, 15.00, 02.00 Сериал 

«Сыщики - 4» 16+
10.00, 21.00, 03.00 Сериал 

«Улицы разбитых 
фонарей - 11» 16+

11.00 «Израиль за не-
делю»

12.00 «Большой дозор» 
12+

13.00 Х/ф «Бой на пере-
крестке» 16+, Х/ф «Экс-
курсант» 12+

16.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00, 05.00 Сериал «Ещё 
не вечер» 16+

19.00 «Ищем выход»
20.00 «В круге света»
22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Бой на пере-

крестке» 16+, Муль-
тфильм 6+

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30, 03.30 

Сегодня о главном
08.00, 20.30, 00.30 Сегодня
08.30 Фатальная бес-

сонница
10.00, 16.30 Вокруг света
11.00 Мегаперевозки
12.15 Цивилизация. 

После Премьеры - Рас-
стрел!

14.30 Музыка для 
взрослых

17.30 Цивилизация. Про-
блемы с пиратами

19.00, 23.00, 03.00 Про 
выборы

21.00 Политклуб Виталия 
Портникова

01.00 Знак восклицания с 
Артемом Шевченко

02.00 Альбертэйнштейн

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.40 Х/ф «Цыган». 6+
09.20 Петровка, 38, 14.10, 

16.50 16+
09.40, 04.05 «Врачи». Ток-

шоу 12+
10.30, 13.30, 16.30, 18.50 

События
10.45 Сериал «Лиговка». 

12+
12.45 «Pro жизнь». Ток-шоу 

16+
13.45 Деловая Москва
14.30 Мультфильм «Весё-

лая карусель»
14.40 «Треугольник» 16+
15.30 Сериал «Генераль-

ская внучка». 12+
17.15 «Приглашает Борис 

Ноткин» 12+
17.45 «Право голоса». 16+
19.15 «Доказательства 

вины. Игры дьявола» 
16+

20.05 Док.фильм «Чистые» 
продукты». 16+

20.55 Х/ф «Кремень». 16+
23.00 События. 25-й час
23.35 Х/ф «Земля Санни-

кова»

Энтер-ФИльМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.45, 16.45, 17.50 Док.

фильм о кино
09.45, 18.55 Сериал «Де-

вять жизней Нестора 
Махно»

11.45 Х/ф «Идеальный 
муж»

13.25 Х/ф «Город Зеро»
15.15 Х/ф «Из жизни от-

дыхающих»
21.35 Х/ф «Жду и надеюсь»
00.35 Х/ф «Стакан воды»
02.45 Х/ф «Победа»
05.00 Саундтреки

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Исчезнувшие» 12+
10.00, 18.00, 02.00 Детек-

тив «Комиссар Мегрэ: 
игры с тенью» 12+

11.40, 19.40, 03.40 Боевик 
«Белый материал» 16+

13.30, 21.30, 05.30 Драма 
«Запятнанная репута-
ция» 16+

15.20, 23.20, 07.20 Триллер 
«Конкретный бизнес» 
16+

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф 

«Белый пудель». 6+
06.10, 10.10, 14.10 Муль-

тсериал «Ну, погоди!» 
вып.11. 16+

07.00, 11.00 Мультсериал 
«Магия» 12+, «Храбрый 
портняжка». 6+

08.00, 12.00 «Уроки хоро-

шего поведения», 5-8 с. 
6+, «Трое на острове». 
6+, «Мальчик и 
лягушонок». 0+, «Закон 
племени». 6+»

15.00 Х/ф «Филипп Траум». 
1 с. 12+

16.05 Мультсериал «Ну, 
погоди!» вып.12. 16+, 
«Ах, эти жмурки». 0+, 
«Огневушка-поска-
кушка». 6+, «Заячий 
хвостик». 0+, «Машень-
ка». 0+»

17.00 Мультсериал «Ма-
гия» 12+, «Ореховый 
прутик». 6+, «Как 
котенку построили 
дом». 0+

18.00 «Уроки хорошего 
поведения» 9-11 с. 6+, 
«Случай с бегемотом». 
6+

наше КИно
07.00 Х/ф «Черемушки» 12+
09.00 Х/ф «Враг народа 

Бухарин» 16+
11.00 Х/ф «Путешествие 

миссис Шелтон» 12+
13.00 Х/ф «Тринадцать» 16+
14.30 Х/ф «Ка-ка-ду» 18+
16.00 Х/ф «Звезда и смерть 

Хоакина Мурьеты» 16+
17.30 Х/ф «Три процента 

риска» 12+
19.00 Х/ф «Овод» 16+
21.00 Х/ф «Страсти по 

Владимиру» 16+
23.10 Х/ф «Ты помнишь» 

12+
01.00 Х/ф «Иду на грозу» 

12+
02.30 Х/ф «Контрудар» 12+

КИноКлуБ
06.00 «8 1/2» 12+
08.20 «У родного порога» 

16+
10.15, 02.00 «Телохраните-

ли и убийцы» 16+
12.35, 04.20 «Он прямо как 

девчонка» 18+
14.00 «Изумительный» 

16+
16.00 «Эксперимент» 18+
18.00 «Власть убийц» 16+
20.00 «Обвиняемые» 16+
22.00 «Измученный» 18+

ноСтальГИЯ
05.00 «Зов джунглей»
05.45 «Если хочешь быть 

здоров» 12+
06.00 «Очевидное - не-

вероятное» 12+
06.45 Телеспектакль 

«Случай с полковником 
Дарвином» 16+

08.00 «Марина Цветаева. 
Памяти поэта» 12+

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

10.00 «Орэра» 12+
11.00 Док.фильм «Наша 

молодежь» 12+
11.30 Фильм-концерт 

«Веселое обозрение» 
12+

12.00 Телеспектакль 
«Чао!» 12+

14.00 Фильм-концерт «Я 
люблю тебя, жизнь!» 
12+

16.00 «Все то, что случи-
лось со мной...» 12+

17.00 «Экспедиция в ХХI 
век» 12+

18.00 «Музыкальный 
киоск» 12+

18.45 Х/ф «Клуб самоубийц 
или приключения титу-
лованной особы» 16+

20.00, 23.00 «Вокруг 
смеха» 12+

22.00 «Вечерние мело-
дии» 12+

01.00 Х/ф «Цвет белого 
снега» 16+

01.45 «Пресс-экспресс» 
12+

телеКлуБ
19.00 Сериал «На углу у 

Патриарших-3». 3 с. 
«Брошенные». 16+

20.00 Сериал «Опергруп-
па». ф.3. «Правила 
отстрела». 4 с. 16+

21.00 Сериал «Защита 
Красина - 2». 5 с. 16+

22.00 Х/ф «Кончина». 2 
с. 16+

23.30 Х/ф «Кончина». 3 
с. 16+

01.00 Сериал «На углу у 
Патриарших-3». 4 с. 
«Катала». 16+

02.00 Сериал «Опергруппа 
- 2». ф.1. «Деньги - это 
бумага». 1 с. 16+

03.00 Сериал «Защита 
Красина - 2». 6 с. 16+

TV 1000
03.00 Драма «Умереть 

заново»
05.00 Боевик «Зона вы-

садки»
07.00 Боевик «Час рас-

платы»
09.05 Комедия «Суперз-

везда»
10.35 Боевик «Матрица»
12.55 Боевик «Матрица. 

Перезагрузка»
15.20 Мультфильм «Пла-

нета 51»
17.00 Драма «Ночь над 

Манхэттеном»

19.00 Драма «Женщина из 
пятого округа»

20.30 Драма «Черная 
cмерть»

22.20 Криминальное 
кино «В последний 
момент»

00.00 Криминальное 
кино «Крестный отец. 
Часть 3»

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.05, 07.25 Мультсериал 

«Грандиозный Человек-
паук» (1)

08.00 Сериал «Спецотряд 
Кобра 11» (1)

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

войны
10.55 «ДжеДАИ»
11.40 «Смерть Вселенной»
12.45 «Ударная сила»
13.45, 14.50 Сериал «Сол-

даты-4» (1)
15.55, 16.55 Сериал «Свой-

чужой» (1)
18.00, 19.00 Сериал 

«ППС» (1)
20.00 «Сумасшедшее ви-

део по-украински-2»
20.35 «Облом UA»
21.30 Х/ф «Сломанная 

стрела» (2)
00.00 Х/ф «Глубина» (2)
02.00 Х/ф «Часовой меха-

низм» (2)
03.25 Сериал «По ту сторо-

ну волков-2. Ключи от 
бездны» (2)

04.15 Сумасшедшая 
скрытая камера

05.00 Телемагазин

TV1000 AcTIon
04.00 Боевик «Говорящие 

с ветром»
06.20 Боевик «Орки»
08.00 Х/ф «Из под земли»
10.00 Боевик «Шанхайские 

рыцари»
12.00 Научная фантастика 

«Сверхновая»
13.45 Боевик «Домино»
16.00 Драма «Рыжий пёс»
18.00 Триллер «Дурное 

влияние»
20.00 Боевик «Особь»
22.00 Криминальное ки-

но «Законопослушный 
гражданин»

00.00 Мягкая эротика «Гру-
дастые спасательницы»

01.30 Мягкая эротика 
«Пальчики оближешь!»

доМ КИно
03.00 Т/c «Казароза» 16+
05.40 Комедия «Праздник 

Нептуна»
06.30, 17.10 Т/c «Ликвида-

ция» 12+
07.15, 18.00, 02.00 Т/c «Под 

прикрытием» 16+
08.10 Фантастика «Не-

бесный суд» 16+
09.50 Драма «Лапта»
10.40 Комедия «Служеб-

ный роман»
13.10 Боевик «По прозви-

щу «Зверь» 18+
16.15 Комедия «Сваты - 5»
17.05, 18.50, 02.55 «Окно 

в кино»
18.55 Комедия «Красав-

чик» 12+
20.30 Х/ф «Берегись авто-

мобиля»
22.05 Драма «Папа» 16+
23.40 Драма «Скорость» 

12+

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Тракто-

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

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «Молли и 

мопс-2»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00, 21.15 Комедия 

«Биндюжник и король» 
1-2 с.

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

тфильм
07.35, 17.00 «Сбросим 

лишнее»
07.55, 14.55 «Почему, что, 

где?»
08.35, 19.50, 21.30 «Все 

про все»
08.45, 15.20 «Восточные 

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

стом!»
11.20 Что такое хорошо и 

что такое плохо?
12.00, 22.30 Х/ф «Было у 

отца три сына»
20.40 «Женские откро-

вения»
21.40 «Кухня на шпильках»

Середа, 10 жовтня
Cхід 7.17 Захід 18.16
Тривалість дня 11.03

Схід... 
Захід 15.35

ЛевІгнатій, Петро

19:00 Кривбасс-Центр
19:20 Новости регионов
19:35 Зеркало
20:00 Юнные эксперты
20:30 Дайджест новостей

трК «КрИворІЖЖЯ»
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.00 

Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 

23.15, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 09.25, 
12.20, 12.50, 23.20 
Погода

06.25, 07.35 Тема дня
06.30 Православный 

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

альная хроника
09.30 Книга.ua
09.55 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
10.40 О главном
11.00 Здоровье
12.10, 18.45, 21.25 Деловой 

мир
12.25 Аудиенция. Страны 

от А до Я
12.55 Шаг к звездам
13.40 Х/ф «Сын полка»
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

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

Агросектор
15.20 Х/ф «12 стульев» 3,4 

с. (закл.)
18.00 Свобода выбора. 

Реальная жизнь
18.10 Настоящая Украина
18.40 Последнее пред-

упреждение
19.00 Выборы-2012. Пред-

выборная агитация. 
Партия Зеленых 
Украины

19.30 Осенняя шутка 
с К.Новиковой и 
Е.Смолиным

19.55 Фестиваль песни и 
юмора в Коблево

20.20 Выборы-2012. Пред-
выборная агитация. 
Политическая партия 
Всеукраинское объ-
единение «Родина»

20.50 Плюс-минус
21.35 Опыт
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00, 01.00 Итоги
23.25 От первого лица
23.45 Док.фильм 

фестиваля «Покров» 
«Времена...»

01.40 Телеакадемия
02.50 Док.фильм «Исто-

рия образа» 3с
03.45 Сериал «Таксистка» 

4с.(закл.)
05.25 Мультсериал 

«Сандокан»

Канал «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.05 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

10.00 «Шесть кадров»
11.05, 11.50, 04.45 Сериал 

«Следаки»
12.30 «Снимите это не-

медленно»
13.35 «Полное перевопло-

щение. Дом за неделю»
14.35, 03.05 «Не ври 

мне - 3»
15.40 «Семейные драмы»
16.45, 02.40 «ТСН. Из-

бранное»
17.10 Сериал «Вели-

чественные века. 
Роксолана»

20.15 «Давай, до свида-
ния»

21.30 «Четыре свадьбы 
- 2»

23.20 Х/ф «Лица в толпе» (2)
01.20 Х/ф «Вакансия на 

жертву - 2: Первый 
сюжет» (2)

03.55 «Деньги»

Интер
05.20 Сериал «Пятая 

группа крови» (1)
06.50, 07.10, 07.35, 08.10, 

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

12.00, 18.00 Новости
07.30, 20.40, 03.05 «Спорт в 

Подробностях»

09.10 Сериал «Тайны 
следствия - 11»

11.10 «Детективы»
12.30 «Знак качества»
13.00 Док.сериал «След-

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

14.55 «Судебные дела»
15.55 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей 9»
18.10 Сериал «Кровинуш-

ка» (1)
19.05 Программа «О 

жизни»
20.00, 02.25 «Подроб-

ности»
20.30, 02.55 «Подробности. 

Неформат»
21.00 Сериал «Мосгаз». 

Закл. серии. (2)
00.05 Х/ф «Мексиканец»
03.10 «Телевизионная 

служба розыска детей»
03.15 Док.сериал «Тайны 

истории 2»
04.05 Док.сериал «Жад-

ность»
04.55 Знак качества

ICTV
05.05, 06.35, 02.25, 04.10 

Погода
05.10, 03.40 Факты
05.25, 04.15 Свитанок
06.30, 07.30 Деловые 

факты
06.40, 09.30, 12.55, 19.25, 

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

чайные новости
10.05, 16.30 Сериал 

«Опера»
12.30, 13.00, 21.20 Сериал 

«Прокурорская про-
верка»

12.45 Факты. День
15.25, 20.15 Сериал «Чрез-

вычайная ситуация»
18.45 Факты. Вечер
00.05 Факты. Итоги дня
00.20 Сериал «Кодекс 

чести-4»
02.30 Битва наций

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»

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

07.15 «Телеспортклуб»
07.45, 18.15 «В гостях у 

Ладика и Маши»
08.00 «Пiдземка»
08.10 «Медичний теле-

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

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

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

калейдоскоп»
13.30 Молодiжна про-

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

Цветник»
14.30 «Беседы о вечном»
15.15 Х/ф «Богатырь» идёт 

в Марто» 1 категория
16.35, 18.30 «Кiно пiд 

зорями»
17.00 «Интеркласс»
17.15 «Близкие Путеше-

ствия»
17.30 Док.сериал
18.10, 23.05 Погода
19.25 «Перчинка»
20.05, 20.20 «Мини-путе-

шествия»
20.15 «Афиша»
21.15 «Чистий четвер»
21.30 Док.фильм «Оксана 

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

животных»
02.00 Док.сериал «Цей 

загадковий свiт»
02.30 «Сделано руками»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

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

Самое шокирующее 
видео

06.40, 07.05, 07.40, 08.45 
Подъем

07.30, 08.30, 19.00, 01.15 
Репортер

07.35, 08.35, 01.35 Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.50 Сериал «Во-

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

ключения Джеки Чана»

14.45, 15.50 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.55, 23.10 Сериал «Све-

тофор»
19.30, 01.30 Спортре-

портер
19.35 Пираньи
20.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
21.00 Сериал «Папины 

дочки»
22.00 Парад порад-2
00.15 Сериал «Соблазни-

тельные и свободные»
01.40 Служба розыска 

детей
01.45 Сериал «Ясновидя-

щий-4» (2)
02.30 Сериал «Последний 

аккорд»
03.20, 04.10 Зона ночi
03.25 Українцi Вiра
04.15 Пристрастi навколо 

символiки
04.30, 05.05 Зона ночi 

Культура
04.35 Майстер музи
04.50 Кохання всього 

життя

СтБ
05.30 «Документальный 

детектив»
05.55, 16.00 «Все буде 

добре!»
07.40, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.05 «Беременна в 16»
10.05 «Дочки-матери»
11.10 Х/ф «Любимый по 

найму» (1)
13.40 «Битва экстрасен-

сов»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00, 22.40 «Зваженi та 

щасливi-2»
01.10 Сериал «Доктор 

Хаус» (1)
02.00 Сериал «Комиссар 

Рекс» (1)
02.45 «Вiкна-Спорт»
02.55 Х/ф «Щит и меч» (1)

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

01.05 Служба новостей 
«Социальный пульс»

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

06.35 Мультфильмы
07.00, 16.00 Страна со-

ветов
08.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
08.55, 18.55, 21.30 Эконо-

мический пульс
09.00, 19.05 Сериал «Две 

сестры»
10.00, 17.00, 23.00 Алло, 

доктор!
11.15 Х/ф «Сын полка»
14.10 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Виктор 
Корчной

15.20, 03.20 Дикая 
Америка

18.00, 03.00 Как я зарабо-
тал свои миллионы

20.00 Социальный статус: 
ваш дом

21.50, 04.55 Животные - 
герои фобий

23.55, 04.05 Сериал 
«Рани» (2)

01.40 Х/ф «Компромети-
рующие ситуации. 
Одинокая Мисс» (3)

03.50 Экстремикс

тет
06.00 Мультсериал «Пеп-

пер Энн»
06.20 Мультсериал «Пере-

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

и Стич»
08.40 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 53 с.
09.45 Сериал «Все женщи-

ны - ведьмы» 165 с.
10.45 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 73 с.

11.45, 18.50 Богиня 
шопинга

12.25, 17.05 Маша и 
модели 2

12.50 Сериал «Дефф-
чонки»

13.25, 17.45 Сериал «Моя 
прекрасная няня»

14.30 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 54 с.

15.35 У ТЕТа тато!
16.15, 01.35 Досвидос
16.40, 01.10 Вайфайтеры
19.15, 00.40 БарДак
19.55 Даешь молодежь!
20.20 Сериал «Зайцев 

+1» (2)
20.55 Сериал «Деффчон-

ки» (2)
21.20 Ка$та
22.00 Х/ф «Все без ума от 

Мери» (2)
00.15 Слишком грубо для 

Ю-туб’а

02.00 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

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

«След» (1)
10.00, 20.00 Сериал «Стра-

на 03» (1)
11.10 Сериал «Моя боль-

шая семья» (1)
12.10, 04.30 Ток-шоу 

«Пусть говорят»
15.35 Чистосердечное 

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

Спорт
17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

(1)
19.20, 03.50 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
21.10 Сериал «Карпов» (1)
23.10 Тридцатилетние
00.10 Сериал «Супруги» (1)
01.10 Х/ф «Ключ от всех 

дверей» (2)
02.50 Сериал «В поле зре-

ния. Третий сезон» (2)
05.20 Серебряный 

апельсин

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

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

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

07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15, 06.15 «Биз-
нес-время»

07.25 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

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

08.30, 19.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 06.25 «Хроника 
дня»

09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «5 
элемент»

10.10, 19.30, 02.10 «Время 
интервью»

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

16.15 «Рекламная кухня»
17.25, 04.10 «Сканер»
18.15, 04.40 «Лесной 

патруль»
21.40, 03.00, 04.00, 06.00 

«Время-Тайм»
22.00, 02.40 «Энергонад-

зор»
23.30, 00.25, 03.20 «CRIME 

NEWS»
02.35 «Огляд преси»

нтн
05.50 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.50 Х/ф «Битва за Мо-

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

дела»
10.00, 17.00 Сериал «Объ-

ект 11»
12.00 Сериал «Детективы»
12.35 Сериал «Версия - 3»
14.35, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
16.45, 19.00, 23.45, 03.10, 

04.35 «Свiдок»
21.45 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Нью-
Йорк - 7» (2)

00.15 «Случайный сви-
детель»

00.30 «Покер. PokerStars 
Pro Challenge»

01.30 Х/ф «Бродяга» (2)

К1
07.00 «Мультфильмы»
09.15, 13.05 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.10, 01.30 Сериал «Тайны 
Смолвиля»

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

монстры»
17.00 «Дом на зависть всем»
20.00 «Большая разница»
22.00, 00.20 «Три сестры»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.35 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)

11 Канал
05.10 Сериал «Стройбатя»
06.00 Очевидец. Самое 

шокирующее видео
06.45 Новости 11, 08.20, 

19.00, 21.30, 01.15, 03.20, 
04.30 канала

07.40 «Любимая работа»
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.50 Сериал «Во-

ронины»

13.20 Kids’ Time
13.25 Мультсериал «При-

ключения Джеки Чана»
14.20 «36,6»
14.50 Сериал «Друзья»
15.50 Teen Time
15.55, 23.10 Сериал «Све-

тофор»
19.50 «Життя зi Злагодою 

в серцi»
20.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
21.00 «Вечерний раз-

говор»
22.10 «Лучшие»
22.40 Парад порад-2
00.15 Сериал «Соблазни-

тельные и свободные»
01.40 Служба розыска 

детей
01.45 Сериал «Ясновидя-

щий-4»
02.30 Сериал «Последний 

аккорд»
04.10 Зона ночi
04.15 Пристрастi навколо 

символiки

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

ники убойного отдела. 
Коллекционер»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Вести

10.30 «1000 мелочей». 
Ток-шоу

11.15 Ток-шоу «О самом 
главном»

12.00, 04.05 Сериал 
«Ефросинья. Таежная 
любовь»

13.30, 16.30, 18.40 Местное 
время. Вести-Москва

13.50 Вести. Дежурная 
часть

14.00 «Люблю, не могу!»
14.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»
15.50 Вести-спорт
16.50 Сериал «Последний 

кордон»
19.30, 03.10 «Прямой эфир»
20.20 Сериал «Склифо-

совский»
22.10 Сериал «Зоннентау»
23.05 «Поединок»
00.40 Сериал «Опера. Хро-

ники убойного отдела. 
Раз плюнуть!»

01.30 «Вести+»
01.45 Х/ф «Хождение по 

мукам». 9с

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

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

Чрезвычайное проис-
шествие

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня

09.25 Дачный ответ
10.30 «Медицинские 

тайны»
11.05 Сериал «Защита 

Красина-2»
12.35 Сериал «Морские 

дьяволы. Судьбы»
15.30 «До суда»
16.30, 03.20 Суд при-

сяжных
18.30, 02.15 «Прокурор-

ская проверка»
19.35 «Говорим и по-

казываем»
20.25 Сериал «Карпов»
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 «Россия. Полное 

затмение». «Нацисты-
мутанты»

23.35 «Звонок судьбы»

Первый Канал. 
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15 «Контрольная 

закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.55, 04.05 «Модный 

приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55, 02.00 Сериал «На 

край света»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Дешево и сердито»
16.05 Сериал «Убойная 

сила»
18.40, 03.05 «Давай по-

женимся!»
19.45, 01.05 «Пусть 

говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Однолюбы»
23.45 «Вечерний Ургант»
00.20 Ночные новости
00.35 «Городские пижо-

ны». «Без свидетелей»

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

Новости
06.40 Контрольная 

закупка
07.05 «Жить здорово!»
08.00 Модный приговор
09.15 «Время обедать!»
10.00 Сериал «На край 

света»
11.00 Другие новости
11.15 «Дешево и сердито»
12.30 «След»
13.15 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей»
15.00 Вечерние новости

15.40 Понять. Простить
16.05 «Давай поженимся!»
17.00 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.30, 00.05 Сериал «Одно-

любы»
20.20 «Вечерний Ургант»
20.50 Ночные новости
21.05 «Без свидетелей»
21.35 «Гримм»
22.20 Х/ф «Пик Данте»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы» 6+
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00, 15.00, 02.00 Сериал 

«Сыщики - 4» 16+
10.00, 21.00, 03.00 Сериал 

«Улицы разбитых 
фонарей - 11» 16+

11.00 «Страна и люди»
12.00 «В круге света» 12+
13.00 Х/ф «Бой на пере-

крестке», 16+ Муль-
тфильм 6+

16.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00, 05.00 Сериал «Ещё 
не вечер» 16+

19.00 «48 минут»
20.00 «Своими глазами»
22.00 «Сейчас в мире»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 03.30 Сегодня 

о главном
08.00, 20.30, 00.30 Сегодня
08.30 Охотники за 

вирусами
09.30 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.00, 16.30 Вокруг света
11.00 Мегаперевозки
12.15 Цивилизация. Про-

блемы с пиратами
14.30 Политклуб Виталия 

Портникова
17.30 Цивилизация. 

Крестные отцы русской 
мафии

19.00, 00.00, 03.00 Про 
выборы

21.00 Об избранниках
22.00 Вечер с Николаем 

Княжицким

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Вас вызывает 

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

16.50 16+
09.40, 04.05 «Врачи». Ток-

шоу 12+
10.30, 13.30, 16.30, 18.50 

События
10.45, 20.55 Х/ф «Кремень».
12.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
13.45 Деловая Москва
14.30 Мультфильм «О том, 

как гном покинул дом»
14.40 «Треугольник» 16+
15.30 Сериал «Генераль-

ская внучка». 12+
17.15 «Города мира. 

Женева» 16+
17.45 «Право голоса». 16+
19.15 Док.фильм «Кто за 

нами следит?» 12+
22.55 События. 25-й час
23.30 Х/ф «Про любовь». 

12+

Энтер-ФИльМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
09.00, 16.10, 17.25 Док.

фильм о кино
10.05, 18.30 Сериал «Де-

вять жизней Нестора 
Махно»

12.05 Х/ф «Рафферти»
20.40 Х/ф «Особо важное 

задание»
23.40 Х/ф «Идеальный 

муж»
01.15 Х/ф «Из жизни от-

дыхающих»
02.35 Х/ф «Жду и надеюсь»

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Триллер 

«Игра паука» 12+
10.40, 18.40, 02.40 Драма 

«Мятный коктейль со 
льдом» 12+

12.20, 20.20, 04.20 Триллер 
«Догвилль» 16+

15.20, 23.20, 07.20 Боевик 
«Линия» 16+

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф «Фи-

липп Траум». 1 с. 12+
06.05, 10.05, 14.05 Муль-

тсериал «Ну, погоди!» 
вып.12. 16+, «Ах, эти 
жмурки». 0+, «Огневуш-
ка-поскакушка». 6+, 
«Заячий хвостик». 0+, 
«Машенька». 0+»

07.00, 11.00 Мультсериал 
«Магия» 12+, «Орехо-
вый прутик». 6+, «Как 
котенку построили 
дом». 0+

08.00 «Уроки хорошего 
поведения», 9-11, 
12.00 с. 6+, «Случай 
с бегемотом». 6+, 
«Почему исчезла 
шапка-невидимка». 6+, 
«Тринадцатый рейс». 
6+, «Веселая карусель» 
?26. 6+»

15.00 Х/ф «Филипп Траум». 
2 с. 12+

16.10 Мультсериал «Ну, 
погоди!» вып.13. 16+, 
«Жила-была курочка». 
0+, «Мореплавание 
Солнышкина». 6+, «Пер-
вый автограф». 0+»

17.00 Мультсериал «Ма-
гия» 12+, «Кот, который 
гулял сам по себе». 6+, 
«Мартынко». 12+

18.00 «Уроки хорошего 
поведения» 12-14 с. 6+, 
«Бедокуры». 6+, «Как 
казак счастье искал». 
12+

наше КИно
07.00 Х/ф «Овод» 16+
09.00 Х/ф «Страсти по 

Владимиру» 16+
11.10 Х/ф «Ты помнишь» 

12+
13.00, 01.00 Х/ф «Иду на 

грозу» 12+
14.30 Х/ф «Контрудар» 12+
16.00 Х/ф «Отпуск, который 

не состоялся» 16+
17.30 Х/ф «Смятение 

чувств» 12+
19.00 Х/ф «Запасной аэро-

дром» 12+
21.00 Х/ф «Ожог» 18+
23.00 Х/ф «Испанская 

актриса для русского 
министра» 18+

КИноКлуБ
06.00 «Изумительный» 

16+
08.00 «Эксперимент» 18+
10.00, 02.00 «Власть 

убийц» 16+
12.00, 04.00 «Обвиняемые» 

16+
14.00 «Мартышки в 

космосе: Ответный 
удар» 6+

16.00 «Вишнёвая бомба» 
18+

18.00 «Конфуций» 12+
20.10 «Я не знаю, как она 

делает это» 12+
22.00 «Рай» 16+
00.00 «Прирождённый 

гонщик» 16+

ноСтальГИЯ
05.00 Док.фильм «Наша 

молодежь» 12+
05.30 Фильм-концерт 

«Веселое обозрение» 
12+

06.00 Телеспектакль 
«Чао!» 12+

08.00 Фильм-концерт «Я 
люблю тебя, жизнь!» 
12+

09.00, 15.00, 21.00, 03.00 
«Рожденные в СССР» 
12+

10.00 «Все то, что случи-
лось со мной...» 12+

11.00 «Экспедиция в ХХI 
век» 12+

12.00 «Музыкальный 
киоск» 12+

12.45, 18.45 Х/ф «Клуб са-
моубийц или приклю-
чения титулованной 
особы» 16+

14.00, 20.00 «Вокруг 
смеха» 12+

16.00 «Вечерние мело-
дии» 12+

17.00 «Международная 
панорама» 16+

17.50 «Утренняя почта» 
12+

18.25 «Сиди и смотри» 12+
22.00 «Взгляд» 16+
23.00 «Зов джунглей»
23.45 «Если хочешь быть 

здоров» 12+
00.00 «Очевидное - не-

вероятное» 12+

телеКлуБ
19.00 Сериал «На углу у 

Патриарших-3». 4 с. 
«Катала». 16+

20.00 Сериал «Опергруппа 
- 2». ф.1. «Деньги - это 
бумага». 1 с. 16+

21.00 Сериал «Защита 
Красина - 2». 6 с. 16+

22.00 Х/ф «Кончина». 3 
с. 16+

23.30 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина». 1 с. «Дет-
ство». 16+

01.00 Сериал «На углу у 
Патриарших-3». 5 с. 
«Нож в реке». 16+

02.00 Сериал «Опергруппа 
- 2». ф.1. «Деньги - это 
бумага». 2 с. 16+

03.00 Сериал «Защита 
Красина - 2». 7 с. 16+

TV 1000
03.00 Боевик «Зона вы-

садки»
04.50 Драма «Молл 

Флэндерс»
07.00 Драма «Ночь над 

Манхэттеном»
09.00 Криминальное 

кино «В последний 
момент»

11.00 Мультфильм «Пла-
нета 51»

13.00 Драма «Женщина из 
пятого округа»

15.00 Драма «Черная 
cмерть»

17.00 Криминальное 
кино «Последнее дело 
Ламарки»

19.00 Драма «Авиатор»

21.55 Комедия «Дорожное 
приключение»

23.35 Драма «Одна не-
деля»

01.15 Драма «Мальчики 
возвращаются»

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.05, 07.25 Мультсериал 

«Грандиозный Человек-
паук» (1)

08.00 Сериал «Спецотряд 
Кобра 11» (1)

09.00, 21.00 Новости 2+2
09.25, 21.25 Проспорт
09.30, 10.10 «ГАИ. Дорож-

ные войны»
10.55 «Облом UA»
11.40 «Запасная история»
12.45 «Ударная сила»
13.45 Сериал «Солдаты-4» 
14.50 Сериал «Солдаты-5» 
15.55, 16.55 Сериал «Свой-

чужой» (1)
18.00, 19.00 Сериал 

«ППС» (1)
20.00 Сумасшедшее ви-

део по-украински-2
20.35 «Убойное видео»
21.30 Х/ф «Красная жара» 
00.00 Х/ф «Хэллоуин 

2007» (3)
02.05 Х/ф «Сломанная 

стрела» (2)
03.40 Сериал «По ту сторо-

ну волков-2. Ключи от 
бездны» (2)

04.30 Сумасшедшая 
скрытая камера

TV1000 AcTIon
04.00 Боевик «Орки»
06.00 Фильм ужасов «Из 

под земли»
08.00 Боевик «Шанхайские 

рыцари»
10.00 Фильм ужасов 

«Акулозавр»
12.00 Драма «Рыжий пёс»
14.00 Триллер «Дурное 

влияние»
16.00 Мелодрама «Не-

уловимый»
18.00 Боевик «Часовой 

механизм»
20.00 Боевик «Пригово-

ренные»
22.00 Триллер «Развер-

стые могилы»
00.00 Мягкая эротика 

«Пальчики оближешь!»

доМ КИно
03.00 Комедия «Красав-

чик» 12+
06.05 Х/ф «Покорители 

гор»
06.30, 17.10 Т/c «Ликвида-

ция» 12+
07.15, 18.00, 02.00 Т/c «Под 

прикрытием» 16+
08.15 Фантастика «Не-

бесный суд» 16+
09.55 Драма «Тиски» 18+
12.05 Комедия «Запасной 

игрок»
13.25 Драма «Сёстры» 12+
14.50 Комедия «Тот еще...!»
16.15 Комедия «Сваты - 5»
17.05, 18.50, 02.55 «Окно 

в кино»
18.55 Мелодрама «Ещё 

один шанс» 12+
20.30 Мелодрама «Лю-

бовь приходит не одна»
22.05 Комедия «Идеаль-

ный муж»
23.35 Киноповесть «Не 

отдавай королеву»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Девушка с 

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

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «Молли и 

мопс-3»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Биндюж-

ник и король» 2 с.
21.15 Комедия «Love-

сервис»

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

тфильм
07.35, 17.00 «Сбросим 

лишнее»
07.55, 14.55 «Почему, что, 

где?»
08.35, 19.50, 21.30 «Все 

про все»
08.45, 15.20 «Восточные 

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

стом!»
11.20 «В поисках новых 

впечатлений»
12.00 Х/ф «Было у отца три 

сына»
20.40 Портретные очер-

ки. Анатолий Кузнецов
21.40 «КиноМакси»
22.30 Х/ф «Не стреляйте 

белых лебедей»

Четвер, 11 жовтня
Cхід 7.14 Захід 18.14
Тривалість дня 11.00

Схід 02.17 
Захід 16.01

ДіваХаритон, Вячеслав, Марк

19:00 Кривбасс-Центр
19:20 Новости регионов
19:35 Диалог
20:00 Наследие
20:30 Дайджест новостей

трК «КрИворІЖЖЯ»

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

Новости
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 

00.45, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 12.20, 
15.15, 00.50 Погода

06.25, 06.35, 07.30, 07.50 
Тема дня

06.30, 06.45, 07.20, 07.40 
Страна on line

06.40 Учимся вместе
06.50 Православный 

календарь
06.55 Хозяин в доме
07.35 Эра бизнеса
07.45 Глас народа
08.20 Между строк
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00, 01.20 Итоги 

дня
09.25, 11.55 Официальная 

хроника
09.30 Док.фильм «Ман-

дриковская трагедия»
10.25 221. Экстренный вы-

зов. Неделя
11.00 Ток-шоу «Вера. На-

дежда. Любовь»
12.10, 21.10 Деловой мир
12.25 «Предвечерье» с Т. 

Щербатюк
12.55 Околица
13.20 Х/ф «Выкуп»
14.45 О главном
15.05 Euronews
15.10, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.20 Х/ф «Фронт за лини-

ей фронта»
18.10 Путями Украины
18.30 Украинская песня
19.05 Звезды юмора. 

В.Вишневский, 
братья Пономарен-
ко, А.Ширвиндт, 
М.Державин

20.40, 01.30 After Live (За 
кулисами Шустер-Live)

21.15, 22.50 Шустер-Live
22.45 Тройка, Кено, Секун-

да удачи
00.30, 01.00 Итоги
02.00 Хит-парад «Нацио-

нальная двадцатка» (с 
сурдопереводом)

03.15 Док.фильм «Исто-
рия образа» 4,5 серия 
(закл.)

05.00 Мультсериал 
«Сандокан»

Канал «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 03.55 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

10.00 «Шесть кадров»
11.05, 11.50, 04.40 Сериал 

«Следаки»
12.30 «Снимите это не-

медленно»
13.35 «Полное перевопло-

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

чественные века. 
Роксолана»

20.15 Х/ф «Трон. Наследие» 
(2)

23.20 «Добрый вечер - 2»
00.25 Х/ф «Отправь их в ад, 

Мелоун» (2)

Интер
05.20 Сериал «Пятая 

группа крови» (1)
06.50, 07.10, 07.35, 08.10, 

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

12.00, 18.00 Новости
07.30 «Спорт в Подроб-

ностях»
09.10, 12.35 Сериал «Рай-

ские яблочки. Жизнь 
продолжается»

18.10 Сериал «Кровинуш-
ка» (1)

19.05 «О жизни»
20.00, 04.20 «Подроб-

ности»
20.25, 04.45 «Подробности. 

Неформат»
20.35 Спорт в Подроб-

ностях
20.55 «Футбол. Сборная 

Молдовы - сборная 
Украины»

23.00 «Большая политика 
с Евгением Киселевым»

ICTV
05.05 Служба розыска 

детей
05.10, 06.40, 02.25, 04.10 

Погода
05.15, 03.45 Факты
05.30, 04.45 Свитанок
06.35, 07.35 Деловые 

факты
06.45, 09.30, 12.55, 19.25, 

01.25 Спорт
06.50 Сериал «Леся+Рома»
07.40 Стоп-10
08.45 Факты. Утро
09.35, 19.30 Чрезвычайные 

новости
10.05, 16.30 Сериал 

«Опера»
12.35, 13.00, 21.20 Сериал 

«Прокурорская про-
верка»

12.45 Факты. День
15.25, 20.15 Сериал «Чрез-

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

чести-4»
01.35 Голые и смешные
02.30 Битва наций
04.15 ПроЦiкаве

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Перчинка»
07.45, 18.15 «В гостях у 

Ладика и Маши»
08.00, 14.25, 21.50 «Юриди-

ческая консультация»
08.05 «Рассуждалки»
08.15 «Мини-путеше-

ствия»
09.00 «Беседы о вечном»
09.40, 23.10 «Близкие 

Путешествия»
10.00, 02.30 Молодiжна 

програма «Cтудiя»
10.30, 23.25 Док.сериал 

«Антропологiя»
12.00 «Контакт»
12.30 «На углу улиц»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
14.00 «Пiдземка»
14.10 «Интеркласс»
14.30 «Телеспортклуб»
15.15 Х/ф «Вратарь» 1 

категория
16.35, 17.15, 18.30 «Кiно пiд 

зорями»
16.55 «Медичний теле-

журнал»
18.10, 19.15 Погода
19.25 «Афиша»
19.30 «Зооквартал»
20.00 «Книжная полка»
21.05 «Погода «
21.15 «Криворiзькi глави. 

Нова iсторiя»
21.45 «Шаг навстречу»
22.00 «Косметичка»
01.10 «Сад. Огород. 

Цветник»
02.00 Док.сериал «Цей 

загадковий свiт»

новый Канал
05.05 Сериал «Стройбатя»
05.55 Служба розыска 

детей
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое шокирующее 
видео

06.40, 07.05, 07.40, 08.45 
Подъем

07.30, 08.30, 19.00, 01.05 
Репортер

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

родись красивой»
09.55, 17.50 Сериал «Во-

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

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

тофор»
19.30, 01.20 Спортре-

портер
19.35 Пираньи
20.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
21.00 Сериал «Папины 

дочки»
22.00 Украина чудес-2
00.05 Сериал «Соблазни-

тельные и свободные»
01.30 Сериал «Ясновидя-

щий-4» (2)
02.15 Сериал «Последний 

аккорд»
03.00, 04.00 Зона ночi
03.05 ТБ про ТБ
03.40 Марiя i Марфа
04.05 Зiрка Вавiлова
04.50, 05.20 Зона ночi 

Культура
04.55 Легендарне парi

СтБ
05.30 «Документальный 

детектив»
06.20 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (1)

16.15, 18.05 Х/ф «Москва 
слезам не верит» (1)

17.55, 22.00 «Вiкна-
Новини»

20.00, 22.40 «Нацио-
нальное талант-шоу 
«Танцуют все!-5»

00.20 «ВусоЛапоХвiст»
01.35 Х/ф «Любимый по 

найму» (1)
03.05 «Вiкна-Спорт»
03.15 Х/ф «Мужики!..» (1)

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

01.25 Служба новостей 
«Социальный пульс»

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

06.35 Мультфильмы
07.00, 16.00, 04.25 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваш дом
08.55, 18.55, 21.30 Эконо-

мический пульс
09.00, 19.05 Сериал «Две 

сестры»
10.00, 17.00, 22.45 Алло, 

доктор!
11.15 Х/ф «Если бы я был 

начальником»
13.55 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Владимир 
Конкин

15.20, 04.00 Дикая 
Америка

18.00, 03.35 Как я зарабо-
тал свои миллионы

20.00 Социальный статус: 
ваши права

21.50 В гостях у Дмитрия 
Гордона. Владимир 
Калиниченко

23.45 Кинофан: Х/ф «Танго 
на Дворцовой площа-
ди» (2)

01.55 Кинофан: Х/ф «Со-
творение любви» (2)

05.10 Чудаки

тет
06.00 Мультсериал «Пеп-

пер Энн»
06.20 Мультсериал «Пере-

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

и Стич»
08.40 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 54 
серия

09.45 Сериал «Все женщи-
ны - ведьмы» 166 серия

10.45 Сериал «Беверли 
Хиллс 90210. Новое по-
коление» 74 серия

11.45 Богиня шопинга
12.25, 17.05 Маша и 

модели 2
12.50 Сериал «Дефф-

чонки»
13.25, 17.45, 19.55 Сериал 

«Моя прекрасная няня»
14.30 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 55 
серия

15.35 У ТЕТа тато!
16.15, 02.00 Досвидос
16.40, 01.35 Вайфайтеры
18.50 БарДак
21.40 Алё, директор?!
22.30 Слава со Славеком 

Славиным
22.50 Х/ф «Убойные кани-

кулы» (2)
00.40 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
01.05 Дурнев + 1
02.25 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

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

(1)
10.00, 20.00 Сериал «Стра-

на 03» (1)
11.10 Сериал «Моя боль-

шая семья» (1)
12.10, 04.30 Ток-шоу 

«Пусть говорят»
15.35 Чистосердечное 

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

Спорт
17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

(1)
19.20, 03.50 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
21.10 Сериал «Карпов» (1)
22.15 Сериал «Интерны» 

(1)
23.00 Х/ф «Чокнутый про-

фессор» (2)
01.00 Х/ф «Счастливчик 

Гилмор» (1)
02.45 Добро пожаловать
05.20 Серебряный 

апельсин

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

«Киевское время»
06.45, 08.25, 18.50, 23.45, 

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

06.50, 07.25, 08.40 «Обзор 
прессы»

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

07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15, 06.15 «Биз-
нес-время»

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

08.30, 19.50, 23.45, 02.30, 
03.30, 04.30, 06.20 
«Хроника дня»

08.45, 08.55, 09.15, 10.35, 
12.35, 13.10, 14.10, 16.10, 
17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 
23.50, 00.35, 02.35, 
03.35, 04.35 «Погода»

09.20, 13.20, 14.20 «5 
элемент»

10.10, 19.30, 02.10 «Время 
интервью»

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

15.15 «Сканер»
16.15, 04.40 «Лесной 

патруль»
17.25, 04.10 «Не первый 

взгляд»
18.15 «Окно в Европу»
21.40, 03.00, 06.00 «Время-

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

NEWS»
00.40 «Арсенал»

нтн
06.05 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.35 Х/ф «Битва за Мо-

скву» 4 с.(1)
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00, 17.00 Сериал «Объ-

ект 11»
12.00 Сериал «Детективы»
12.30 Сериал «Версия - 3»
14.30 Сериал «Литейный»
16.45, 19.00, 03.25, 04.35 

«Свiдок»
19.30 Сериал «Однажды в 

Ростове» (1)
23.40 Х/ф «Опасная комби-

нация»
01.40 Х/ф «Призрак оперы» 

(3)
03.55 «Речовий доказ»
05.05 «Уроки тетушки 

Совы»
05.45 «Правда жизни»

К1
07.00 «Мультфильмы»
09.15, 13.05 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.10, 01.30 Сериал «Тайны 
Смолвиля»

15.00, 18.00 «Званый ужин»
16.00 «Шопинг монстры»
17.00 «Дом на зависть 

всем»
19.00 «КВН- 2012»
21.40 «Женская лига»
22.35 «Три сестры «
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.35 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
00.20 «Три сестры»

11 Канал
05.05 Сериал «Стройбатя»
05.55 Служба розыска 

детей
06.00 Очевидец. Самое 

шокирующее видео
06.40, 20.50 «STREET 

STYLE»
06.45 Новости 11, 08.20, 

19.00, 21.30, 01.05, 03.00, 
04.35 канала

07.30 «Мой малыш»
08.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.50 Сериал «Во-

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

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

тофор»
19.35 «Клиника семейной 

медицины»
20.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
21.00 «Променад»
22.10 «Дело вкуса»
22.40 Украина чудес-2
00.05 Сериал «Соблазни-

тельные и свободные»
01.30 Сериал «Ясновидя-

щий-4»
02.15 Сериал «Последний 

аккорд»
03.40 Марiя i Марфа
04.00 Зона ночi
04.05 Зiрка Вавiлова

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

ники убойного отдела. 
Раз плюнуть!»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Вести

10.30 «Вся Россия»
10.45 «1000 мелочей». 

Ток-шоу
11.20 Ток-шоу «О самом 

главном»
12.00, 04.05 Сериал 

«Ефросинья. Таежная 
любовь»

13.30, 16.35, 18.40 Местное 
время. Вести-Москва

13.50 Вести. Дежурная 
часть

14.00 «Люблю, не могу!»
14.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»
15.50 Вести-спорт
16.50 Сериал «Последний 

кордон»
19.30 Х/ф «Лучший друг 

семьи»
23.25 Х/ф «Время счастья»
01.15 Х/ф «Хождение по 

мукам». 10с
03.00 «Прямой эфир»
03.35 Вести.ru. Пятница

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

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

Чрезвычайное проис-
шествие

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня

09.25 «Женский взгляд»
10.15 «Безумный день»
10.35 Спасатели
11.05 Сериал «Защита 

Красина-2»
12.30, 03.00 «Суд присяж-

ных. Окончательный 
вердикт»

13.40 «Таинственная 
Россия: Сахалин. Исчез-
нувшая цивилизация 
плавучего острова?»

15.30 «До суда»
16.30 Суд присяжных
18.30, 01.55 «Прокурор-

ская проверка»
19.40 «Говорим и по-

казываем»
20.30 Сериал «Карпов»
23.15 «Россия. Полное зат-

мение». «Телезомби»
00.15 «Звонок судьбы»
01.10 «Школа злословия»
04.05 «День милиции. 

Праздничный концерт»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15 «Контрольная 

закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 Сериал «На край 

света»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.10 «Дешево и сердито»
16.00 «ЖКХ»
17.00 «Жди меня»
18.40 «Поле чудес»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Голос»
23.30 «Городские пижо-

ны». «Без свидетелей»
00.05 Х/ф «Джордж 

Харрисон: Жизнь в 
материальном мире»

01.50 Х/ф «Мужчины и все 
остальные»

Первый Канал. СнГ
02.00, 06.05 «Доброе утро»
06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.40 Контрольная 

закупка
07.05 «Жить здорово!»
08.00 Модный приговор
09.15 «Время обедать!»
10.00 Сериал «На край 

света»
11.00 Другие новости
11.15 «Дешево и сердито»
12.30 «След»
13.15 «ЖКХ»
14.00 «Жди меня»
15.00 Вечерние новости
15.40 Понять. Простить
16.05 «Поле чудес»
17.00 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.30 «Голос»
20.10 «Без свидетелей»
20.40 «Джордж Харрисон: 

Жизнь в материальном 
мире»

22.15 Х/ф «Французский 
связной 2»

00.10 Х/ф «Отскок»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы» 12+
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00, 15.00, 02.00 Сериал 

«Сыщики - 4» 16+
10.00, 21.00, 03.00 Сериал 

«Улицы разбитых 
фонарей - 11» 16+

11.00 «Своими глазами»
12.00 «48 минут» 12+
13.00 Х/ф «Поезд вне 

расписания» 12+, Муль-
тфильм 6+

16.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00, 05.00 Сериал «Ещё 
не вечер» 16+

19.00 «Кейс» 16+

20.00, 04.00 «Всё так»
22.00 «Сейчас в мире»
23.00 «Германия за не-

делю»
23.30 «Арт-навигатор»
00.00 «Сканер» 12+

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30, 03.30 

Сегодня о главном
08.00, 20.30, 00.30 Сегодня
08.30 Об избранниках
10.00 Вокруг света
11.00 Мегаперевозки
12.15 Цивилизация. 

Крестные отцы русской 
мафии

14.30 Вечер с Николаем 
Княжицким

16.30 Цивилизация. Не-
покоренный

19.00, 23.00, 03.00 Про 
выборы

21.00 Безумная неделя
22.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
01.00 Политклуб Виталия 

Портникова
04.30 Х/ф «Профессор 

Вилчур»

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Частная жизнь». 

6+
09.20 Петровка, 38. 16+
09.40, 03.10 «Врачи». Ток-

шоу 12+
10.30, 13.30, 16.30, 18.50 

События
10.45 Х/ф «Кремень». 16+
12.40 «Pro жизнь». Ток-шоу 

16+
13.45 Деловая Москва
14.10 Петровка, 38, 16.50 

16+
14.30 Мультфильм «Ох 

и Ах»
14.40 «Треугольник» 16+
15.30 Сериал «Генераль-

ская внучка». 12+
17.15 «Смех с доставкой на 

дом». 16+
17.45 «Право голоса» 16+
19.15 Фильм-концерт. 

«Николай Басков. Я с 
музыкой навеки об-
ручен...» 16+

20.55 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала». 12+

23.15 События. 25-й час
23.50 Х/ф «Импотент». 16+
01.20 Док.фильм «Акаде-

мик, который слишком 
много знал». 12+

02.20 Ж/ф «Жизнь при На-
полеоне». 6+

Энтер-ФИльМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.55, 16.10, 17.15 Док.

фильм о кино
09.55, 18.30 Сериал «Де-

вять жизней Нестора 
Махно»

12.00 Х/ф «Любочка»
13.25 Х/ф «Сильва»
20.55 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»
22.45 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине»
00.40 Х/ф «Карнавал»
03.10 Х/ф «Особо важное 

задание»

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Триллер 

«Игра паука» 12+
10.35, 18.35, 02.35 Драма 

«Шекспир по новому: 
Макбет» 16+

12.10, 20.10, 04.10 Триллер 
«Ассистентка» 16+

13.40, 21.40, 05.40 Мело-
драма «Артефакт» 12+

15.15, 23.15, 07.15 Драма 
«Заповедная дорога» 
12+

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф 

«Филипп Траум». 2 
серия 12+

06.10, 10.10, 14.10 
Мультсериал «Ну, 
погоди!» вып.13. 16+, 
«Жила-была курочка». 
0+, «Мореплавание 
Солнышкина». 6+, «Пер-
вый автограф». 0+»

07.00, 11.00 Мультсериал 
«Магия» 12+, «Кот, кото-
рый гулял сам по себе». 
6+, «Мартынко». 12+

08.00 «Уроки хорошего 
поведения» 12-14, 12.00 
серия 6+, «Бедокуры». 
6+, «Как казак счастье 
искал». 12+, «Пере-
менка ?5». 6+, «Ежик в 
тумане». 12+»

15.00 Х/ф «Без сына не при-
ходи!». 12+

16.20 Мультсериал «Ну, 
погоди!» вып.14. 16+, 
«Храбрый олененок». 
6+

17.00 Мультсериал 
«Магия» 12+, «Золушка». 
6+, «Волшебная палоч-
ка». 0+

18.00 «Уроки хорошего 
поведения» 15-17 серия 
6+, «Котик и Петушок». 
0+, «На лесной тропе». 
0+, «Старая игрушка». 0+»

наше КИно
07.00 Х/ф «Запасной аэро-

дром» 12+
09.00 Х/ф «Ожог» 18+
11.00 Х/ф «Испанская 

актриса для русского 
министра» 18+

13.00 Х/ф «Иду на грозу» 
12+

14.30 Х/ф «Кома» 18+
16.00 Х/ф «Ченч» 18+
17.30 Х/ф «Поцелуй» 12+
19.00 Х/ф «Улица Ньютона, 

дом 1» 12+
21.00 Х/ф «Щенок» 18+
23.00 Х/ф «Весенний при-

зыв» 12+
01.00 Х/ф «Шинель» 12+
02.30 Х/ф «Русский бизнес» 

16+
04.00, 05.30 Х/ф «...Еще до 

войны» 12+

КИноКлуБ
06.00 «Мартышки в 

космосе: Ответный 
удар» 6+

08.00 «Вишнёвая бомба» 
18+

10.00, 02.00 «Конфуций» 
12+

12.10, 04.10 «Я не знаю, как 
она делает это» 12+

14.00 «Рай» 16+
16.00 «Прирождённый 

гонщик» 16+
18.00 «Мулан» 16+
20.00 «Санкция на пике 

Эйгера» 16+
22.10 «Манон Леско» 18+
00.00 «Спящая красавица» 

18+

ноСтальГИЯ
05.00 «Экспедиция в ХХI 

век» 12+
06.00 «Музыкальный 

киоск» 12+
06.45, 12.45, 18.45 Х/ф 

«Клуб самоубийц или 
приключения титуло-
ванной особы» 16+

08.00, 14.00 «Вокруг смеха» 
12+

09.00, 15.00, 03.00 «Рож-
денные в СССР» 12+

10.00 «Вечерние мело-
дии» 12+

11.00 «Международная 
панорама» 16+

11.50 «Утренняя почта» 
12+

12.25 «Сиди и смотри» 12+
16.00 «Взгляд» 16+
17.00 Док.фильм «С судь-

бою о судьбе...» 12+
17.50 «Возможно все» 12+
18.25 «Песни памяти 

моей» 12+
20.00 «Музыка в эфире» 

12+
21.00 «Колба времени» 16+
22.00 «Кинопанорама» 

12+
23.00 Док.фильм «Наша 

молодежь» 12+
23.30 Фильм-концерт 

«Веселое обозрение» 
12+

00.00 Телеспектакль 
«Чао!» 12+

02.00 Фильм-концерт «Я 
люблю тебя, жизнь!» 
12+

телеКлуБ
19.00 Сериал «На углу у 

Патриарших-3». 5 серия 
«Нож в реке». 16+

20.00 Сериал «Опергруппа 
- 2». ф.1. «Деньги - это 
бумага». 2 серия 16+

21.00 Сериал «Защита Кра-
сина - 2». 7 серия 16+

22.00 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина». 1 серия 
«Детство». 16+

23.30 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина». 2 серия 
«Юность». 16+

01.00 Сериал «На углу у 
Патриарших-3». 16+

02.00 Сериал «Опергруппа 
- 2». ф.1. «Деньги - это 
бумага». 3 серия 16+

TV 1000
03.00 Драма «Молл 

Флэндерс»
05.10 Криминальное 

кино «Капоте»
07.10 Криминальное 

кино «Последнее дело 
Ламарки»

09.05 Комедия «Коэффи-
циент интеллекта»

10.50 Драма «Авиатор»
13.50 Комедия «Это 

развод!»
15.20 Драма «Одна не-

деля»
17.00 Комедия «Дорожное 

приключение»
19.00 Криминальное ки-

но «Мечта Кассандры»
21.00 Боевик «Перевоз-

чик 3»
22.50 Драма «Мальчики 

возвращаются»
00.45 Драма «Тренер 

Картер»

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.05, 07.25 Мультсериал 

«Грандиозный Человек-
паук» (1)

08.00 Сериал «Спецотряд 
Кобра 11» (1)

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

ные войны»
10.55 «Убойное видео»
11.40 «Код Евы»
12.45 «Ударная сила»
13.45, 14.45 Сериал «Сол-

даты-5» (1)
15.55, 16.55 Сериал «Свой-

чужой» (1)
18.00, 19.00 Сериал 

«ППС» (1)
20.00, 20.35 «Нереальные 

истории»
21.30, 22.20 Real Comedy
23.10 Сериал «Спартак. 

Кровь и песок» (3)
00.20 Сериал «Спартак. 

Боги арены» (3)
01.35 Х/ф «Глубина» (2)
03.20, 04.10 Сериал «По 

ту сторону волков-2. 
Ключи от бездны» (2)

05.00 Мультфильмы

TV1000 AcTIon
04.00 Фильм ужасов 

«Акулозавр»
06.00 Боевик «Пустыня 

смерти»
08.00 Боевик «Часовой 

механизм»
10.00 Мелодрама «Не-

уловимый»
12.00 Триллер «Нераз-

рывная связь»
14.00 Х/ф «От вчера до 

завтра»
16.00 Боевик «Пригово-

ренные»
18.00 Фильм ужасов «За-

копанные»
20.00 Триллер «Развер-

стые могилы»
22.00 Триллер «Забавные 

игры»
00.00 Мягкая эротика 

«Уйти от всего этого «
01.30 Мягкая эротика 

«Девушка по вызову»

доМ КИно
03.00 Т/c «Леший. Продол-

жение истории» 16+
06.30, 17.10 Т/c «Ликвида-

ция» 12+
07.20, 18.00, 02.00 Т/c «Под 

прикрытием» 16+
08.15 Мелодрама «Лю-

бовь приходит не одна»
09.50 Х/ф «Летят журавли» 

12+
11.30 Комедия «Ёлки»
13.00 Х/ф «Гараж», «Лю-

бовь-морковь 3»
16.15 Комедия «Сваты - 5»
17.05, 18.50, 02.55 «Окно 

в кино»
18.55 Мелодрама «Ещё 

один шанс» 12+
20.30 Триллер «Чизкейк» 

16+
22.00 Комедия «Семь ста-

риков и одна девушка»
23.20 Фантастика «Крик 

дельфина» 12+
00.50 Комедия «Тёща»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «В степях 

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

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «Аленький 

цветочек»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Остров 

ржавого генерала»
21.15 Комедия «В ожида-

нии любви»

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

тфильм
07.35, 17.00 «Сбросим 

лишнее»
07.55, 14.55 «Почему, что, 

где?»
08.35, 19.50 «Все про все»
08.45, 15.20 «Восточные 

танцы»
09.50, 00.40 MaxxiМузыка
10.00, 16.00 «Вкус сыра»
10.45 «Буду Артистом!»
11.20 Фестиваль «ТВ 

Старт»
12.00, 22.30 Х/ф «Не стре-

ляйте белых лебедей»
19.55 Что такое хорошо и 

что такое плохо?
20.40 «Тур-Гламур»
21.30 «Выдающиеся 

мужчины»
21.40 «Путеводитель 

выходного дня»

П’ятниця, 12 жовтня
Cхід 7.16 Захід 18.12
Тривалість дня 10.56

Схід 03.18 
Захід 16.26

ДіваФеофон

19:00 Кривбас-Центр
19:20 Новини з регіонів
19:35 Новий курс
19:45 Азбука здоровья 
20:00 Координаты памяти
20:30 Дайджест новостей

трК «КрИворІЖЖЯ»
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 06.55, 07.55, 12.35, 

12.55, 17.15, 00.35 
Погода

06.10 Мультфильм
06.20 Мир православия
07.00, 00.10 Эра здоровья
07.25 Полезные советы
07.40 Олимпийский 

вызов
08.00, 10.00 Шустер-Live
09.45 Школа юного супе-

рагента
12.15 After Live (За кулиса-

ми Шустер-Live)
12.40 Зеленый коридор
13.00 Х/ф «Встреча перед 

разлукой»
14.20 Х/ф «Пять минут 

страха»
15.45 Х/ф «На пути в 

Берлин»
17.20 Золотой гусь
17.45, 02.05 Мир атома
18.10 Концерт «Живи в 

Украине»
20.50 Мегалот
20.55, 01.55 Обратная 

связь
21.00, 01.25 Итоги дня
21.15, 01.45 Кабмин: со-

бытие недели
21.30 КВН. Кубок Пре-

зидента. Первый 
Полуфинал

00.00 Особый взгляд
00.40 Твой голос
01.20 Суперлото, Тройка, 

Кено
02.30 «Потомки» с 

Н.Рыбчинской и 
К.Гнатенко

03.30 Телеакадемия
04.30 Док.фильм «Ман-

дриковская трагедия»
05.25 Околица

Канал «1+1»
06.00 Мультфильм «Смур-

фы» (1)
06.35 «Настоящие врачи 

- 2»
07.35 «Кулинарная акаде-

мия. Юлия Высоцкая»
08.00 «Светская жизнь»
09.00 «Кто там?»
10.15, 10.40 Мультсериал 

«Чип и Дейл» (1)
11.05 Х/ф «Опасная связь» 

(1)
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.15 «Операция «Красота 

- 2»
22.00 Х/ф «Ночные сестры» 

(2)
00.10, 04.10 Х/ф «Бальное 

платье» (1)
01.50 Х/ф «Отправь их в ад, 

Мелоун» (2)
03.20 «Добрый вечер - 2»

Интер
04.55 «Большая политика 

с Евгением Киселевым»
08.00 «Позаочi»
09.00 «Орел и Решка»
10.05 «Украина, вставай!»
11.00 «Международный 

фестиваль юмора 
«Юрмала 2010»»

12.10 Х/ф «Любить по-
русски»

14.05 Х/ф «Любить по-
русски 2»

16.05 Х/ф «Любить по-
русски 3. Губернатор» 
(1)

18.10, 20.40 «Вечерний 
квартал»

20.00, 03.50 «Подроб-
ности»

22.55 Х/ф «Жаркий ноябрь» 
(2)

01.00 «Битва компози-
торов»

02.05 Х/ф «Призрак дома 
на холме» (2)

ICTV
05.45, 06.05 Погода
05.50 Факты
06.10 Другой футбол
06.40 Козырная жизнь
07.25 Последний герой-2
08.45 Звезда YouTube
10.00 Дача
10.30 Квартирный вопрос
11.30 Экстренный вызов
12.30 Несекретные файлы
13.55 Спорт
14.00 Смотреть всем!
15.20 Х/ф «Победитель 

ураганов»
17.40 Максимум в Украине
18.45 Факты. Вечер
19.00 Х/ф «Три икса»
21.55 Х/ф «Три икса-2: 

Новый уровень» (2)
00.05 Наша Russia
01.10 Голые и смешные
02.05 Х/ф «Метро» (2)
04.00 ПроЦiкаве

04.30 Битва наций

трК «рудана»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30, 12.00 «Мiсто»
07.00, 12.30 «Спорт»
07.05, 17.15, 19.25, 21.00, 

22.55 «Погода»
07.10, 12.40, 21.05 Теле-

газета
07.15, 05.00 «На углу улиц»
07.45 «В гостях у Ладика и 

Маши»
08.00 «Контакт»
09.00 «Перчинка»
09.30, 13.15, 17.00 «Юриди-

ческая консультация»
09.35 «Интеркласс»
09.50, 13.20, 15.00, 19.15 

«Рассуждалки»
10.00 «Медичний теле-

журнал»
10.15 «Шаг навстречу»
10.20 Док.сериал 

«Антропологiя»
11.20 «Сад. Огород. 

Цветник»
11.40 «Пiдземка»
11.50 «Афиша»
12.35 Погода
12.45 «Косметичка»
13.30 «Сделано руками»
14.00 «Телеспортклуб»
14.30 «Книжная полка»
15.10 «Мульт-сюрприз от 

Ладика и Маши»
16.30 «Зооквартал»
17.10 «Телегазета»
17.20, 02.15 Х/ф «Спортив-

ная честь» 1 категория   
19.30 «Криворiзькi глави. 

Нова iсторiя»
20.00 «Беседы о вечном»
20.30, 01.30 «Мiсто. 

Тиждень»
21.10 Док.фильм «Оксана 

Петрусенко»
21.40 «Близкие Путеше-

ствия»
22.00 «Смаки культур»
22.30 «... вiд Булгакова»
23.00 «Я i мiй дiм»
00.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
02.00 Док.сериал
04.30, 05.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»

новый Канал
05.45 Сериал «Последний 

аккорд»
07.20 Сделай мне смешно
09.00 Мультсериал «Кунг-

фу Панда: Удивитель-
ные легенды»

09.35 Мультсериал «Пинг-
вины из Мадагаскара»

10.00 Готовь
11.00 Наши в Раше
12.00 ФБР :)
13.00 Свадьба будет по-

моему!
14.00 Даешь молодежь
14.40 ШоумаSтгоуон
17.50 Украина чудес-2
19.00 Мультфильм «Шрек 

навсегда»
21.00 Х/ф «Дневники 

принцессы 2: Как стать 
королевой»

23.05 Х/ф «Не шутите с 
Зоханом» (2)

01.10 Спортрепортер
01.15 Х/ф «Темная история» 
03.10 Сериал «Ясновидя-

щий-4» (2)
03.50, 04.20 Зона ночi
03.55 Леопольд, або втеча 

вiд свободи
04.25 Пiд знаком бiди

СтБ
04.35 «Наши любимые 

мультфильмы: Ну, по-
годи!» (1)

06.00 Х/ф «Приключения 
Квентина Дорварда - 
стрелка королевской 
гвардии» 

07.45 «Караоке на Май-
дане»

08.50 «Завтрак с Юлией 
Высоцкой»

09.00 «Едим дома»
10.10 «Зваженi та 

щасливi-2»
15.05 «Национальное 

талант-шоу «Танцуют 
все!-5»

19.00 «Х-Фактор-3»
00.15 «Детектор лжи-2»
01.15 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (1)

Суббота, 13 октября
Тонис
06.00 Страна советов
06.45, 08.35, 15.25, 18.55, 

20.00 Погода
06.50 Ф-стиль
07.10 Будь в курсе!
07.50, 16.25 Цивилизация 

Incognita
08.00 Служба новостей 

«Социальный пульс»
08.50, 14.10, 16.50 Муль-

тфильмы
09.00 Шамвари: террито-

рия диких животных
09.40 80 островов вокруг 

света
10.05 Х/ф «Белый Бим 

Черное ухо»
14.25 Арт City
15.00 За семь морей
17.00 Дневник для роди-

телей
17.25 Такая спортивная 

жизнь
18.15 Кумиры
18.30, 02.40 Социальный 

пульс выходных
19.00 Великие махина-

торы
20.00, 03.05 Ронин. 

Ток-шоу с Дмитрием 
Выдриным

20.40 В гостях у Дмитрия 
Гордона. Владимир 
Калиниченко

21.40 Тысяча и одна роль 
Армена Джигарханяна

22.50 Кинофан: Х/ф «Со-
творение любви» (2)

тонИС
06.00 Страна советов
06.45, 08.35, 15.25, 18.55, 

20.00 Погода
06.50 Ф-стиль
07.10 Будь в курсе!
07.50, 16.25 Цивилизация 

Incognita
08.00 Служба новостей 

«Социальный пульс»
08.50, 14.10, 16.50 Муль-

тфильмы
09.00 Шамвари: террито-

рия диких животных
09.40 80 островов вокруг 

света
10.05 Х/ф «Белый Бим 

Черное ухо»
14.25 Арт City
15.00 За семь морей
17.00 Дневник для роди-

телей
17.25 Такая спортивная 

жизнь
18.15 Кумиры
18.30, 02.40 Социальный 

пульс выходных
19.00 Великие махина-

торы
20.00, 03.05 Ронин. 

Ток-шоу с Дмитрием 
Выдриным

20.40 В гостях у Дмитрия 
Гордона. Владимир 
Калиниченко

21.40 Тысяча и одна роль 
Армена Джигарханяна

22.50 Кинофан: Х/ф «Со-
творение любви» (2)

01.00 Кинофан: Х/ф «Хо-
рошие парни, одетые в 
черное» (2)

03.35 Ольвия

тет
06.00 Мультсериал «Пеп-

пер Энн»
06.45 Мультсериал «Пере-

мена»
07.10 Мультсериал 

«Лунтик»
07.35 Твинисы
07.55 Телепузики
08.35 Лентяево
09.00 Мультик с Лунтиком
09.40 Мультсериал «Чер-

ный плащ»
10.40 Дикие и смешные
11.05 Сериал «Кто в доме 

хозяин?»
11.45, 12.50 Сериал «Моя 

прекрасная няня»
12.10 ТЕТ
13.55 Мистер Трололо
14.45 Х/ф «Дерзкие дни»
16.45 Х/ф «Автостопом по 

галактике»
18.55 Х/ф «Гарфилд - 2»
20.30 Сериал «Зайцев 

+1» (2)
21.35 Даешь молодежь!
22.00 Алё, директор?!
23.00 Слава со Славеком 

Славиным
23.05 Х/ф «Челюсти 3D» (3)
00.50 Х/ф «Джек По-

прыгун»
02.30 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00, 05.20 Серебряный 

апельсин
07.00 Утро с «Украиной»
09.25 Мультфильм «Ну, 

погоди!»
09.35, 11.00 Сериал «Ин-

терны» (1)
10.00 Домой на праздники
12.10, 03.50 Сериал 

«Дорожный патруль 
- 10» (1)

14.10 Сериал «Преступле-
ние будет раскрыто» (1)

16.10, 19.20 Сериал «Моя 
большая семья» (1)

19.00, 03.30 События
22.00 Х/ф «Затерянные в 

лесах» (1)
00.00 Сериал «Ментовские 

войны - 5» (2)
02.00 Х/ф «Королева 

льда» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 00.00 «Киев-

ское время»
06.40, 19.25, 01.55 «Тема 

недели»
06.45, 07.10, 08.20, 18.55, 

23.35, 00.20, 03.25 
«Время спорта»

06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 
10.10, 10.55, 13.55, 16.10, 
17.20, 17.55, 19.20, 23.40, 
00.25, 00.55, 02.35, 
03.35, 04.35, 05.55, 06.25 
«Погода»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
01.00, 02.00, 04.00, 05.00 
«Время новостей»

07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.20 «Бизнес-
время»

07.30 «Клуб 700»
08.30 «Не первый взгляд»
09.10 «Интеллект.ua»
09.35, 15.15 «Политическая 

кухня»
10.15 «Здоровые исто-

рии»
11.10 «Трансмиссия»
11.30 «Автопилот-тест»
12.10 «Окно в Европу»
13.10 «Путь к победе»
13.30 «Драйв»
14.10, 23.50 «История 

успеха»
14.25 «Игра судьбы»
16.15 «Арсенал»
17.25 «Феерия пуше-

ствий»
17.45, 02.30, 03.30, 04.30, 

05.50, 06.20 «Хроника 
недели»

18.15, 04.40 «Время 
интервью»

19.35, 02.10 «Машина 
времени»

20.10, 01.10, 05.10 
«Портреты з Сергеем 
Дорофеевым»

21.10 «Большая политика»
21.40, 03.00, 06.00 «Окно в 

Америку»
22.00, 03.40 «В кабинетах»
22.30, 02.40 «Мастер-класс 

с Наталкой Фицич»
00.30 «Мотор»

нтн
06.15 «Легенды бандит-

ского Киева»
07.40 Сериал «Строго на 

юг» (1)
09.40 Х/ф «Между жизнью 

и смертью»
11.30 «Речовий доказ». 

КГБ против МВД
12.00, 23.00 «Главный 

свидетель»
12.55 Х/ф «Опасная комби-

нация»
14.50 Сериал «УГРО - 3»
19.00 Сериал «Кулинар»
23.50 «Случайный сви-

детель»
00.15 Х/ф «Мария, мать 

Иисуса» (1)
02.10 «Речовий доказ»
03.40 «Агенты влияния»

К1
07.00 «Мультфильмы»
08.35 Мультфильм «Сказ-

ки Ганса Христиана 
Андерсена»

09.00 Мультсериал 
«Приключения мишек 
Гамми»

10.10 Мультфильм «Лис 
и пёс»

12.00 Х/ф «Дети-шпионы»
13.50 «Подари себе 

жизнь»
15.00 Х/ф «Обратный путь»
17.05 Сериал «А счастье 

где-то рядом»
19.00 «КВН- 2012»
21.40 Сериал «Сверхъе-

стественное» (2)
00.10 Сериал «Корабль»
02.00 Х/ф «Мадмуазель 

Мушкетёр»
04.45 «Ночная жизнь»

11 Канал 
05.45 Сериал «Последний 

аккорд»
07.20 Сделай мне смешно
08.30 «Лучшие»
09.00 «Мой малыш»
09.30 «Два берега»
10.00 «Перевоплощение»
10.40 «Просто собака»
11.00 «Respect TV»
11.30 «Клиника семейной 

медицины»
12.00 ФБР .)
13.00 Свадьба будет по-

моему!
14.00 Даешь молодежь
14.40 ШоумаSтгоуон
17.50 Украина чудес-2
19.00 М/Ф «Шрек навсегда»
21.00 Х/ф «Дневники 

принцессы 2. Как стать 
королевой»

23.05 Х/ф «Не шутите с 
Зоханом»

01.10 Спортрепортер
01.15 Х/ф «Темная история»
03.10 Сериал «Ясновидя-

щий-4»
03.50, 04.20 Зона ночi
03.55 Леопольд, або втеча 

вiд свободи
04.25 Пiд знаком бiди
05.05, 06.00 Зона ночi 

Культура
05.10 Катерина Бiлокур 

Послання

Планета-СнГ
04.55, 07.15 Х/ф «Лучший 

друг семьи»
07.00, 10.00, 13.00 Вести
08.45 «Утренняя почта»

09.20 «Субботник»
10.15 «Властелин мира. 

Никола Тесла»
11.05 Мультфильм
11.15 Сериал «Дом у 

большой реки»
13.20 Местное время. 

Вести-Москва
13.30 «Вся Россия»
13.40 «Честный детектив»
14.10, 04.05 «Городок». 

Дайджест
14.40 «Власть факта».
15.25, 01.00 Х/ф «Жен-

щины»
17.30, 02.50 «Субботний 

вечер»
19.00 Вести в субботу
19.45 «Танцы со Звездами». 

Сезон - 2012
23.15 Х/ф «Любви все воз-

расты...»

нтв-МИр
05.30 Х/ф «Свинарка и 

пастух»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Сегодня
07.20 Смотр
07.55 Главная дорога
08.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
09.25 Русская начинка
09.55 «Кулинарный по-

единок»
10.55 Квартирный вопрос
12.25 Своя игра. Про-

должение
13.15 «Наши» со Львом 

Новоженовым»
14.05 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2»
15.25 Следствие вели...
16.20 «Очная ставка»
17.20 Александр Журбин. 

Мелодии на память
18.25 «Профессия - ре-

портер»
18.55 «Программа мак-

симум. Расследования, 
которые касаются 
каждого»

20.00 «Русские сенсации»
20.55 Ты не поверишь!
21.50 «Метла»
22.45 Сериал «Преступле-

ние будет раскрыто»
00.45 «Луч Света»
01.20 «Музыкальный 

ринг НТВ: «Мираж» - 
«На-На»

Первый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
06.10 Х/ф «Наш дом»
07.50 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.35 «Смешарики. 

ПИН-код»
08.50 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.55 «Анна Самохина. Не 

родись красивой»
12.15, 15.15 «Абракадабра»
18.10 «Большая разница»
19.10 «Да ладно!»
19.45 «Человек и закон»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
23.05 «Что? Где? Когда?»
00.20 «Легенды русского 

рока»
01.50 Х/ф «Страховой 

агент»

Первый Канал. СнГ
03.00, 07.00, 09.00, 12.00 

Новости
03.10 «Гоша Куценко. Игра 

в правду»
04.00 Х/ф «Стамбульский 

транзит»
05.25 «Играй, гармонь 

любимая!»
06.00 Умницы и умники
06.45 «Слово пастыря»
07.15 Смак
07.50 «Анна Самохина. Не 

родись красивой»
08.45 «Смешарики. 

ПИН-код»
09.15, 12.15 «Абракадабра»
14.25, 15.15 Сериал «Хиро-

мант. Линии судеб»
15.00 Вечерние новости
16.30 «Да ладно!»
17.00 «Человек и закон»
18.00 «Время»
18.20 «Сегодня вечером»
19.50 «Что? Где? Когда?»
20.55 «Легенды русского 

рока»
22.20 Х/ф «Леопард»
01.00 Х/ф «Мужчины и все 

остальные»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы» 12+
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 «2012» 12+
10.00, 11.00, 20.00, 22.00 

Сериал «Один против 
всех» 16+

12.00 «В Нью-Йорке»
13.00 Х/ф «Рабочий по-

сёлок» 12+
14.30 «Живое слово»
15.00, 02.00 Сериал «Театр 

обречённых» 16+
16.00, 01.30 «Американ-

ский ликбез» «Первые 
штаты Америки. 
Вирджиния»

16.30 «Эхо недели»
17.00, 05.00 Сериал «Ещё 

не вечер» 16+
18.00 «Код доступа»
19.00 «Цена Победы»
21.00 «Израиль за не-

делю»
23.00 Х/ф «Маленькая 

Вера» 18+
03.00 Х/ф «Рабочий посё-

лок», 12+ Мультфильм 
для взрослых 16+

TBI
06.30 Благая весть с Риком 

Реннером
07.00 Цивилизация. Не-

покоренный
09.00, 14.00 Правдивые 

истории. Ультиматум 
Борна с.1

09.30 Великие истории 
любви 20 века. 
Уинстон и Клементина 
Черчилль

10.00, 16.30 Вокруг света
11.00, 17.30 Вкус Европы
11.30 World Stories. Между-

народные корреспон-
денты

12.10 Журналист и неза-
висимость

12.30, 20.30, 02.00 Семь 
чудес Украины

13.00 Здоровая жизнь с 
Ириной Трухачевой

13.30 Деловая кухня
14.30 Музыка для 

взрослых
18.15 Цивилизация. До-

рогой Леонид Ильич
19.30 Безумная неделя
20.40, 02.10 Игра в слова и 

не только
21.30, 03.00 Campus 3.0. 

Университеты VS по-
литики

22.30 Jazz с Алексеем 
Коганом

23.30 Великие истории 
любви 20 века. Грета 
Гарбо и Джон Гилберт

00.00 Вечер с Николаем 
Княжицким

тв Центр
04.00 Марш-бросок 12+
04.35 Мультпарад
05.20 Х/ф «Максимка»
06.35 АБВГДейка
07.05 «День аиста» 6+
07.30 Православная 

энциклопедия
08.00 Док.фильм «Лю-

бители рыб идут за 
пираньями». 6+

08.45 Мультфильм 
«Баранкин, будь чело-
веком!»

09.10 Х/ф «После дождичка 
в четверг...»

10.30, 16.30, 18.00, 23.10 
События

10.50 Городское собрание 
12+

11.35 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...» 6+

13.00 Х/ф «Пришельцы: Ко-
ридоры времени». 6+

15.25 «День города». Теле-
игра. 6+

16.45 Петровка, 38 16+
17.00 Сериал «Расследова-

ния Мердока». 12+
18.05 Х/ф «Ромашка, как-

тус, маргаритка». 12+
20.00 «Постскриптум»
21.00 Х/ф «Мисс Фишер». 

16+
23.30 «Культурный 

обмен» 6+
00.00 Х/ф «Частная жизнь». 

6+

Энтер-ФИльМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
07.45, 22.50, 00.20 Драма / 

комедия
09.25, 10.30 Док.фильм 

о кино
11.35 Х/ф «Любочка»
13.05 Х/ф «Сильва»
15.55 Х/ф «Одинокая 

женщина желает по-
знакомиться»

17.30 Х/ф «Бешеные 
деньги»

19.15 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»

20.55 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине»

01.50 Х/ф «Сегодня - новый 
аттракцион»

03.20 Х/ф «Нет неизвест-
ных солдат»

04.50 Х/ф «Тяжелая вода»

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Фэнтези 

«Десятое Королевство» 
12+

10.35, 18.35, 02.35 Комедия 
«Дни ангела» 12+

11.25, 19.25, 03.25 Драма 
«Супружеская жизнь: 
точка зрения Жан-
Марка» 12+

13.10, 21.10, 05.10 Мело-
драма «Любовь и про-
чие обстоятельства» 
16+

15.00, 23.00, 07.00 Комедия 
«Мистификация» 12+

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф «Без 

сына не приходи!». 12+
06.20, 10.20, 14.20 Муль-

тсериал «Ну, погоди!» 
вып.14. 16+, «Храбрый 
олененок». 6+

07.00, 11.00 Мультсериал 

«Магия» 12+, «Золушка». 
6+, «Волшебная палоч-
ка». 0+

08.00 «Уроки хорошего 
поведения» 15-17, 
12.00 серия 6+, «Котик 
и Петушок». 0+, «На 
лесной тропе». 0+, 
«Старая игрушка». 0+, 
«Пирожок». 0+»

15.00 Х/ф «Где ты, Багира?». 
6+

16.15 Мультсериал «Ну, 
погоди!» вып.15. 16+, 
«Пятачок». 0+, «Детский 
альбом». 0+»

17.00 Х/ф «Летающий 
корабль». 6+

18.05 Мультфильм 
«Щелкунчик» 6+, «Ма-
ленький Шего». 6+

наше КИно
07.00 Х/ф «Улица Ньютона, 

дом 1» 12+
09.00 Х/ф «Щенок» 18+
11.00 Х/ф «Весенний при-

зыв» 12+
13.00 Х/ф «Шинель» 12+
14.30 Х/ф «Русский бизнес» 

16+
16.00, 17.30 Х/ф «...Еще до 

войны» 12+
19.00 Х/ф «Укротительница 

тигров» 12+
21.00 Х/ф «Неустановлен-

ное лицо» 18+
23.00 Х/ф «Попугай, гово-

рящий на идиш» 16+
01.00 Х/ф «Мать и мачеха» 

12+
02.30 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят» 16+

КИноКлуБ
06.00 «Рай» 16+
08.00 «Прирождённый 

гонщик» 16+
10.00, 02.00 «Мулан» 16+
12.00, 04.00 «Санкция на 

пике Эйгера» 16+
14.10 «Манон Леско» 18+
16.00 «Кунг-фу Кролик» 6+
18.00 «Семь дней на 

Земле» 6+
20.00 «Джонни-зубо-

чистка» 16+
22.00 «Манипуляция» 16+
23.30 «Плюс кино» 0+
00.00 «Женщина и мужчи-

ны» 18+

ноСтальГИЯ
05.00 «Международная 

панорама» 16+
05.50 «Утренняя почта» 

12+
06.25 «Сиди и смотри» 12+
06.45, 12.45, 00.45 Х/ф 

«Клуб самоубийц или 
приключения титуло-
ванной особы» 16+

08.00, 02.00 «Вокруг 
смеха» 12+

09.00, 03.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

10.00 «Взгляд» 16+
11.00 Док.фильм «С судь-

бою о судьбе...» 12+
11.50 «Возможно все» 12+
12.25 «Песни памяти 

моей» 12+
14.00 «Музыка в эфире» 

12+
15.00 «Колба времени» 16+
16.00 «Кинопанорама» 

12+
17.00 «До и после ...» 12+
18.10 «Прощание с осе-

нью» .и «Пикник» .1988 
год. 12+

19.45 «Кабачок 13 сту-
льев» 12+

20.55 Х/ф «Дневной поезд» 
16+

22.30 «Золотая пластинка» 
12+

23.00 «Экспедиция в ХХI 
век» 12+

00.00 «Музыкальный 
киоск» 12+

телеКлуБ
19.00 Сериал «На углу у 

Патриарших-3». 16+
20.00 Сериал «Опергруппа 

- 2». ф.1. «Деньги - это 
бумага». 3 серия 16+

21.00 Сериал «Защита Кра-
сина - 2». 8 серия 16+

22.00 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина». 2 серия 
«Юность». 16+

23.30 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина». 3 серия 
«Петербург». 16+

01.00 Сериал «На углу у 
Патриарших-3». 7 серия 
«Любвеобильный 
ювелир». 16+

02.00 Сериал «Опергруппа 
- 2». ф.1. «Деньги - это 
бумага». 4 серия 16+

03.00 Сериал «Защита Кра-
сина - 2». 9 серия 16+

TV 1000
03.00 Криминальное 

кино «Капоте»
05.00 Комедия «Коэффи-

циент интеллекта»
07.00 Драма «Истинные 

цвета»
09.00 Комедия «Это 

развод!»
11.00 Боевик «Перевоз-

чик 3»
13.00 Боевик «Виртуоз-

ность»
15.00 Криминальное ки-

но «Мечта Кассандры»

17.00 Драма «Одинокий 
мужчина»

19.00 Комедия «Prada и 
чувства»

21.00 Драма «Дорогой 
Джон»

22.55 Драма «Тренер 
Картер»

01.15 Триллер «Подозри-
тельные лица»

«2+2»
06.00 Телемагазин
08.00, 08.45, 09.25 Мультсе-

риал «Грандиозный 
Человек-паук» (1)

09.50 «Проспорт»
09.55, 11.05, 12.10 Сериал 

«Охотники за древ-
ностями» (1)

13.15 «Исцеление 
смертью»

14.40 Х/ф «1492. Завоева-
ние Рая» (1)

18.00 Х/ф «Красная жара» 
(2)

20.20 Х/ф «Скалолаз» (2)
22.45 Штопор. Yesterday 

Live
00.10 Сериал «Спартак. 

Боги арены» (3)
01.20 Х/ф «Хэллоуин 

2007» (3)

TV1000 AcTIon
04.00 Боевик «Пустыня 

смерти»
06.00 Боевик «Драконы 

навсегда»
08.00 Триллер «Нераз-

рывная связь»
10.00 Фильм ужасов «За-

копанные»
12.00 Х/ф «От вчера до 

завтра»
14.00 Драма «Эффект 

бабочки»
16.00 Научная фантастика 

«Эффект бабочки 2»
18.00 Боевик «Сегодня ты 

умрешь»
20.00 Триллер «Снайпс»
22.00 Боевик «Соломон 

Кейн»
00.00 Мягкая эротика 

«Девушка по вызову»
01.30 Мягкая эротика 

«Точка «Икс»»

доМ КИно
03.00 Мелодрама «Ещё 

один шанс» 12+
05.55 Х/ф «Ры-ча-ги»
06.30, 17.10 Т/c «Ликвида-

ция» 12+
07.15 Т/c «Под прикрыти-

ем» 16+
08.10 Х/ф «Анна на шее»
09.35 Мелодрама «Он, она 

и дети»
10.55 Т/c «Любительница 

частного сыска Даша 
Васильева» 12+

14.20 Комедия «Мужская 
женская игра»

15.55 Комедия «Неиспра-
вимый лгун»

17.05, 18.50 «Окно в кино»
18.00, 02.00 Т/c «Лист 

ожидания» 16+
18.55 Мелодрама «Слон» 12+
20.25 Х/ф «Формула 

любви»
21.55 Трагикомедия «Не-

валяшка» 16+
23.30 Комедия «Ход 

конём»

ГуМор тБ
05.00 Комедия «Кубанские 

казаки»
07.00, 17.10, 22.25 Битва 

анекдотов
07.30, 12.40 Ржаники
08.20, 11.20, 17.45 Смех с 

доставкой на дом
09.50 Комедия «Остров 

ржавого генерала»
13.00 Гуморины из 

торбины
15.00 Комедия «Пикник»
18.55 Клуб юмора
20.05 «Милицейская 

академия»
20.40 Комедия «Фан-

тоцци»

mAXXI-TV
06.30, 17.30, 01.15 

MaxxiМузыка
07.50, 16.50 «Сбросим 

лишнее»
08.10 «Сделано руками»
08.50, 18.05 Йога
09.40, 14.55 Союзмуль-

тфильм
10.20 «Путеводитель 

выходного дня»
10.50 «Выдающиеся 

мужчины»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.50 «Буду Артистом!»
12.25 «5 идей для детской»
13.00 Тур-Гламур
15.30 «Восточные танцы»
17.55 «Ukrainian Fashion 

Week»
18.55 Х/ф «Не стреляйте 

белых лебедей»
21.05 «Женские откро-

вения»
21.55 «Все про все»
22.10 «КиноМакси»
22.50 Х/ф «Везучая»

Субота, 13 жовтня
Cхід 7.17 Захід 18.10
Тривалість дня 10.53

Схід 04.34
Захід 16.50

ДіваГригорій, Михайло

19:00 Новости регионов
19:20 Календарь событий
19:35 Новая волна
20:00 Координаты памяти
20:30 Урок для родителей

трК «КрИворІЖЖЯ»

ут-1
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.10, 08.20, 09.00, 

14.35, 18.35, 21.50, 00.15 
Погода

06.10 Мультфильм
06.30, 09.50 Шаг к звездам
07.15 Моя земля - моя 

собственность
07.30 Сельский час
08.00 Укравтоконтинент
08.25 Полезные советы
08.40 Самбо Украины
09.05 Смешной и еще 

смешнее
09.30 Кто в доме хозяин?
10.30 Страну - народу!
10.55 Ближе к народу
11.30 Один на один. 

А.Яценюк - С.Шустер
12.50 Караоке для 

взрослых
13.40 Шеф-повар страны
14.40 КВН. Кубок Пре-

зидента. Первый 
Полуфинал

16.55 Золотой гусь
17.20 Честь имею при-

гласить
18.05 Деловой мир. 

Неделя
18.40 Жизнь с Согласием 

в сердце
18.50 Бенефис Е.Воробей
20.40, 01.50 Главный 

аргумент
20.50 Официальная 

хроника
21.00, 01.20 Итоги недели
21.30 Точка зрения
22.00 Церемония откры-

тия Х Международного 
кинофестиваля «По-
кров»

22.55 Тройка, Кено, 
Максима

23.00 Церемония откры-
тия Х Международного 
кинофестиваля «По-
кров» (продолжение)

23.30 Эра бизнеса. Итоги
00.00 Олимпийский 

вызов
00.20 Док.фильм фестива-

ля «Покров»
02.00 Х/ф «Операция 

«Пилот»
05.25 «Предвечерье» с Т. 

Щербатюк

Канал «1+1»
06.00 Х/ф «Негодница» (1)
07.45 Мультфильм (1)
08.05, 03.40 «Ремонт +»
09.00 «Лото-Забава»
10.20, 10.45 Мультсериал 

«Чип и Дейл» (1)
11.10 «Кулинарная акаде-

мия. Юлия Высоцкая»
11.35 «Четыре свадьбы 

- 2»
13.05, 04.15 Х/ф «Ягуар» (1)
15.15 Х/ф «Ночные сестры» 

(2)
17.40 Х/ф «Испанский вояж 

Степаныча» (1)
19.30, 23.30 «ТСН-неделя»
20.15 «Мой сможет - 2»
22.15 «Светская жизнь»
00.15 Х/ф «Четвертый 

вид» (3)
02.25 Х/ф «Испанский вояж 

Степановича» (1)

Интер
05.15 «Жадность»
07.10 Мультсериал 

«Винкс (1)
08.25 «Глянец»
09.25 «Школа доктора 

Комаровского»
10.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ С 

«КВАРТАЛОМ»»
11.05 «Сваты у плиты»
11.30 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шурика» 
(1)

13.25, 15.15 «Вечерний 
квартал»

17.45, 21.00 Сериал «Син-
дром Дракона»

20.00, 02.30 «Подробности 
недели»

23.15 «Что? Где? Когда?»
00.35 Х/ф «Мальтийский 

крест» (2)

ICTV
05.35, 05.55 Погода
05.40 Факты
06.05, 04.25 Свитанок
06.50 Квартирный вопрос
07.50 Анекдоты по-

украински
08.30 Дача
09.15 Смотреть всем!
10.20 ОлимпиЛяпы
11.30 Козырная жизнь
12.00 Другой футбол
12.25 Спорт
12.30 Наша Russia
13.50 Х/ф «Победитель 

ураганов»

15.50 Х/ф «Три икса»
18.45 Факты недели
19.45 Последний герой-2
21.05 Х/ф «Лысый нянька»
23.10 Х/ф «Три икса-2: 

Новый уровень» (2)
01.35 Интерактив. Еже-

недельник
01.50 Х/ф «Хроники мутан-

тов» (2)
03.35 ПроЦiкаве

трК «рудана»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30 «Контакт»
07.00 «В гостях у Ладика и 

Маши»
07.15, 15.35, 20.15 «Рас-

суждалки»
07.25 «Мини-путеше-

ствия»
07.30, 12.00, 20.30, 01.30 

«Мiсто. Тиждень»
08.00, 11.00, 12.30, 18.20, 

21.00, 22.55 «Погода»
08.05, 12.40, 16.30, 21.05 

Телегазета
08.10 «Телеспортклуб»
09.00 «Криворiзькi глави. 

Нова iсторiя»
09.30 Док.сериал 

«Антропологiя»
10.30 «Косметичка»
11.05, 22.15 «Кiно пiд 

зорями»
11.35 «Интеркласс»
11.50 «Пiдземка»
12.45 «Книжная полка»
13.15 «Беседы о вечном»
13.45 «Мульт-сюрприз от 

Ладика и Маши»
15.15 «Медичний теле-

журнал»
15.45, 19.00 «Близкие 

Путешествия»
16.00 «Сделано руками»
16.35, 03.15 Х/ф «Мичурин» 

1 категория
18.25 «Перчiнка»
18.55 «Шаг навстречу»
19.15 «... вiд Булгакова»
19.45 Молодiжна про-

грама «Cтудiя»
21.10, 02.00 Хит-парад «На 

все 100»
22.00 «Резонанс»
22.25 «Зооквартал»
23.00 «Я i мiй дiм»
00.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

новый Канал
06.10 Сериал «Последний 

аккорд»
06.55, 08.25 Сделай мне 

смешно
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
09.15 Мультсериал «Кунг-

фу Панда: Удивитель-
ные легенды»

09.55 Мультсериал «Пинг-
вины из Мадагаскара»

10.15 Шоу Шара
11.15 Воскресный офис
12.15 Парад советов-2
13.25 Ближе к телу
14.30 Сериал «Счастливы 

вместе»
15.50 Х/ф «Дневники 

принцессы 2: Как стать 
королевой»

18.05 Мультфильм «Шрек 
навсегда»

20.00 ШоумаSтгоуон
22.05 Х/ф «Мальчикам это 

нравится» (2)
00.10 Спортрепортер
00.15 Х/ф «Жажда скоро-

сти» (2)
02.05 Сериал «Ясновидя-

щий-4» (2)

СтБ
04.40 «Наши любимые 

мультфильмы: Ну, по-
годи!» (1)

05.45, 03.05 Х/ф «Черная 
стрела» (1)

07.10 «Завтрак с Юлией 
Высоцкой»

07.20 «Едим дома»
08.45 «Караоке на Май-

дане»
09.45 «МастерШеф-2»
13.45 «Х-Фактор-3»
19.00 «Битва экстрасенсов. 

Апокалипсис»
21.50 Х/ф «Последняя роль 

Риты» (1)
00.15 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (1)

тонИС
06.00, 04.00 Чудаки
06.30 Мультфильмы
06.45, 19.00, 04.25 Великие 

махинаторы
07.35, 20.35 Светские 

хроники
08.00 Социальный пульс 

выходных
08.40, 12.15, 16.05, 18.55, 

20.05 Погода
09.00 Тысяча и одна роль 

Армена Джигарханяна
10.00, 03.30 Ронин. 

Ток-шоу с Дмитрием 
Выдриным

10.40 Ф-стиль

11.10 Шамвари: террито-
рия диких животных

11.50 80 островов вокруг 
света

12.20 Х/ф «Овод»
14.50 За семь морей
15.30 Арт City
15.55, 20.00 Цивилизация 

Incognita
16.50 Неизвестная 

планета
17.55, 02.40 Будь в курсе!
18.30, 03.00 Мир за неделю
20.10 Кумиры
21.00 Самые влиятельные 

женщины мира
21.55 Такая спортивная 

жизнь
22.15, 05.10 Лидия Смир-

нова. Женщина на все 
времена

23.20 Кинофан: Х/ф 
«Хорошие парни ходят 
в черном» (2)

01.20 Х/ф «Компрометиру-
ющие ситуации. Вот это 
Голливуд!» (3)

тет
06.00 ТЕТ
06.20 Мультсериал «Пеп-

пер Энн»
06.45 Мультсериал «Пере-

мена»
07.10 Мультсериал 

«Лунтик»
07.35 Твинисы
07.55 Телепузики
08.35 Лентяево
09.00 Мультик с Лунтиком
09.40 Мультсериал «Чер-

ный плащ»
10.40 Мультфильм 

«Дельфин: история 
мечтателя»

12.30 Х/ф «Игрушки»
14.50 Мистер Трололо
15.40 Х/ф «Джон Такер 

должен умереть»
17.35 Х/ф «Гарфилд - 2»
19.00 Алё, директор?!
20.00 Сериал «Зайцев 

+1» (2)
21.00 Даешь молодежь!
22.45 Слава со Славеком 

Славиным
22.50 Х/ф «Даже не думай 

2» (2)
00.50 Дурнев + 1
01.15 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00, 05.00 Серебряный 

апельсин
06.40 События
07.00 Х/ф «Счастливчик 

Гилмор» (1)
09.00 Добро пожаловать
10.00 Герои экрана
11.00 Лучший повар на 

селе
12.00, 04.15 Сериал «До-

рожный патруль - 11» (1)
13.00 Сериал «Преступле-

ние будет раскрыто» (1)
15.00, 20.30 Сериал «Ин-

терны» (1)
15.30, 19.30 Сериал «Пока 

цветет папоротник» (1)
19.00, 03.45 События 

недели
22.20 Ток-шоу «Великий 

футбол»
00.20 Сериал «Ментовские 

войны - 5» (2)
02.20 Х/ф «Ковчег монстра» 

(2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 00.00 «Киев-

ское время»
06.45, 07.10, 08.25, 18.55, 

23.35, 00.20, 03.20 
«Время спорта»

06.50, 07.15, 08.10, 08.55, 
10.55, 11.15, 13.10, 14.10, 
14.55, 16.10, 17.10, 17.50, 
19.20, 00.25, 00.40, 
03.25, 06.25 «Погода»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00, 04.00, 05.00 
«Время новостей»

07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15 «Бизнес-
время»

07.30 «Клуб 700»
08.30 «Феерия путеше-

ствий»
09.10 «Окно в Америку»
09.35, 15.15 «Политическая 

кухня»
10.10 «Технопарк»
11.20 «Трансмиссия-

тест»
12.10 «Жизнь интересна»
13.15 «Мотор»
14.20 «Игра судьбы»
16.15 «Фактор безопас-

ности»
17.15 «Палата»
17.30, 04.10 «Новости 

Киевщины»
18.15 «Окно в Европу»
19.30, 01.10, 05.10 Обще-

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

20.50, 02.20, 03.30, 06.20 
«Тема недели»

21.00, 02.25 «Время: итоги»

21.40 «Время-тайм»
22.00 «Территория за-

кона»
22.35 «Кино с Яниной Со-

коловой»
23.40 «Рекламная кухня»
00.30, 03.35, 04.35 «Обзор 

прессы»

нтн
05.50 «Легенды бандит-

ского Киева»
07.35 Сериал «Однажды в 

Ростове» (1)
11.30 «Легенды уголовно-

го розыска». МУР про-
тив «Подрывников»

12.00, 03.15 «Агенты 
влияния»

13.00 Сериал «Раскол»
15.00 Сериал «Кулинар»
19.00 Сериал «Каменская 

- 5»
23.00 Х/ф «Принцесса на 

бобах» (1)
01.15 Х/ф «Лавка чудес» (1)
02.55 «Речовий доказ»

К1
07.00 «Мультфильмы»
07.15 Мультфильм «Лис 

и пёс»
09.00 Мультсериал 

«Приключения мишек 
Гамми»

10.25 Х/ф «Дети-шпионы»
12.15 Х/ф «Большое при-

ключение Осси и Теда»
14.10 «Дом на зависть 

всем»
15.10 Сериал «А счастье 

где-то рядом»
19.00 «КВН- 2012»
21.40 Сериал «Сверхъе-

стественное» (2)
00.10 Сериал «Корабль»
01.55 Х/ф «Мадмуазель 

Мушкетёр»
04.35 «Ночная жизнь»

11 Канал 
06.10 Сериал «Последний 

аккорд»
06.55, 08.25 Сделай мне 

смешно
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
09.15 Мультсериал «Кунг-

фу Панда. Удивитель-
ные легенды»

09.55 Мультсериал «Пинг-
вины из Мадагаскара»

10.15 «Бюро адвокатских 
расследований»

10.30 «Родительский 
клуб»

10.50 «Просто собака»
11.10 «Свадебные 

хлопоты»
11.40 «STREET STYLE»
12.00 «Путь к успеху»
12.15 Парад советов-2
13.25 Ближе к телу
14.30 Сериал «Счастливы 

вместе»
15.50 Х/ф «Дневники 

принцессы 2. Как стать 
королевой «

17.30 «36,6»
18.00 «О рыбалке всерьез»
18.30 «Реальный отпуск»
19.00 «Новости недели»
19.40 «Экономика в 

деталях»
20.00 «Автострасти с 

Ларисой Максименко»
20.30 «Дело вкуса»
21.00 «Перевоплоще-

ние»
22.05 Х/ф «Мальчикам это 

нравится»
00.10 Спортрепортер
00.15 Х/ф «Жажда ско-

рости»
02.05 Сериал «Ясновидя-

щий-4»
03.30 Зона ночi
03.35 Точка роси

Планета-СнГ
04.55 «Обыкновенный 

концерт»
05.25 Х/ф «Надежда как 

свидетельство жизни»
08.35 «Сам себе режиссер»
09.20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя 
в городе

10.00, 13.00 Вести
10.15 «Смехопанорама»
10.45 «В мире животных»
11.15 Сериал «Дом у 

большой реки»
13.20 Местное время. 

Вести-Москва
13.30 «Вся Россия».
13.40 «Носика знает 

каждый. Памяти короля 
эпизода»

14.35 «Городок»
15.30 Х/ф «Двое в новом 

доме»
17.05 «Смеяться раз-

решается»
19.00 Вести недели
20.30 Сериал «Жизнь и 

судьба»
21.55 «Воскресный 

вечер»
23.35 «Властелин мира. 

Никола Тесла»
00.30 Профилактика

нтв-МИр
05.00 Сериал «Адвокат»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00 

Сегодня
07.20 Сказки Баженова 

«Принесенная ветром. 
Зима»

07.50 «Живут же люди!»
08.20 Их нравы
09.20 «Первая передача»
09.50 «Неопознанные 

живые объекты»
10.20 Едим дома!
10.55 Дачный ответ
12.25 Своя игра. Про-

должение
13.10 «Еда без правил»
14.05 «Свадьба в по-

дарок!»
15.25 «Развод по-русски»
16.20 И снова здрав-

ствуйте!
17.20 Золотая пыль
18.00 «Сегодня. Итоговая 

программа»
19.00 Чистосердечное 

признание
19.50 «Центральное теле-

видение»
22.15 Сериал «Преступле-

ние будет раскрыто»
00.10 Х/ф «Квартал»
01.55 «Дороги артистов»
02.55 Чрезвычайное 

происшествие. Обзор 
за неделю

03.25 «Кремлёвские 
похороны. Владимир 
Щербицкий»

04.15 «Женщина цвета 
танго»

Первый Канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Ход конем»
07.30 «Смак»
08.05 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. 

ПИН-код»
08.50 «Здоровье»
10.10 «Непутевые за-

метки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 Сериал «Условия 

контракта»
16.45 «Большие гонки. 

Братство колец»
18.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая 
лига

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Моя безумная 

семья»
23.45 «На ночь глядя»
00.40 Сверхновый 

Шерлок Холмс. «Эле-
ментарно»

01.30 Х/ф «Брелок с 
секретом»

02.35 Сериал «На край 
света»

04.05 «Модный приговор»

Первый Канал. СнГ
01.00 Профилактика!!!
03.00, 07.00, 09.00 Новости
03.10 Х/ф «Брелок с 

секретом»
04.15 Х/ф «Ход конем»
05.35 «Служу Отчизне!»
06.00 «Здоровье»
07.15 «Непутевые за-

метки»
07.30 «Пока все дома»
08.15 Фазенда
08.45 «Смешарики. 

ПИН-код»
09.15 «Кривые зеркала»
10.05 «Михаил Козаков. От 

любви до ненависти»
11.00 Сериал «Условия 

контракта»
14.40 «Большие гонки. 

Братство колец»
16.00 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая 
лига

18.00 «Время»
19.00 Х/ф «Моя безумная 

семья»
20.20 На ночь глядя
21.10 Сверхновый 

Шерлок Холмс. «Эле-
ментарно»

22.00 Х/ф «Только она - 
единственная»

23.30 Х/ф «С тобой и без 
тебя»

RTVI
06.00 «Мультфильмы» 12+
07.00 Х/ф «Ослиная шкура» 

12+
08.30 «Мультфильмы» 0+
09.00 «Сканер» 12+
10.00, 11.00, 20.00, 22.00 

Сериал «Один против 
всех» 16+

12.00 «Страна и люди»
13.00, 03.00 Х/ф «Рабочий 

посёлок» 12+, Муль-
тфильм 6+

15.00, 02.00 Сериал «Театр 
обречённых» 16+

16.00, 01.00 «Арт-
навигатор»

16.30 «Euromaxx. Окно в 
Европу»

17.00, 05.00 Док.фильм «Те-
традь из сожжённого 
гетто» 16+

18.00 «Без дураков»
19.00 «Грани недели» 12+
21.00 «В Нью-Йорке»
23.00 Х/ф «Сицилианская 

защита» 12+, Муль-
тфильм 0+

01.30 «Мультфильм для 
взрослых» 18+

TBI
07.00, 10.00, 16.30 Вокруг 

света
07.45 Цивилизация. До-

рогой Леонид Ильич
09.00, 14.00 Правдивые 

истории. Ультиматум 
Борна с.2

09.30 Великие истории 
любви 20 века. Грета 
Гарбо и Джон Гилберт

11.00 Мегаперевозки
12.00, 20.00 Семь чудес 

Украины
12.10 Игра в слова и не 

только
13.00 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
13.30 Деловая кухня
14.30 Вечер с Николаем 

Княжицким
17.30 Вкус Европы
18.15 Цивилизация. Сере-

бряная земля. Хроника 
Карпатской Украины 
1919-1939

20.30, 01.00 Итоги с Вах-
тангом Кипиани

21.30, 03.00 Выборы 2012. 
С другой стороны

22.30 Jazz с Алексеем 
Коганом

23.30 Великие истории 
любви 20 века. 
Уинстон и Клементина 
Черчилль

00.00 Безумная неделя
02.00 Об избранниках
04.00 Клипы Jazz с Алексе-

ем Коганом

тв Центр
04.00 Мультпарад
04.10 «Доказательства 

вины. Игры дьявола» 
16+

04.30 Х/ф «После дождичка 
в четверг...»

05.45 Крестьянская за-
става 6+

06.20 «Взрослые люди» 
12+

06.55 «Фактор жизни» 6+
07.30 «Великие праздни-

ки. Покров Пресвятой 
Богородицы» 6+

08.00 «Врача вызывали?» 
16+

08.45 Х/ф «Воскресный 
папа». 6+

10.30, 22.50 События
10.45 Х/ф «Двенадцатая 

ночь»
12.30 «Смех с доставкой на 

дом». 16+
13.20 «Приглашает Борис 

Ноткин» 12+
13.50 Московская неделя
14.25 «Города мира. Шан-

хай» 16+
14.55 Петровка, 38 16+
15.15 «Михаил Круг. 

Друзей не забывают». 
Концерт. 16+

16.25 Х/ф «Женщина-зима». 
12+

20.00 «В центре событий»
21.00 Сериал «Чисто 

английское убийство». 
12+

23.10 «Временно до-
ступен». Вениамин 
Смехов. 12+

00.10 Х/ф «Африканец». 12+
01.55 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска...» 6+

Энтер-ФИльМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
08.05, 22.25, 23.50 Драма / 

комедия
09.45, 10.50 Док.фильм 

о кино
11.55 Х/ф «Эффект Ромаш-

кина»
13.25 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив»
14.55 Х/ф «Мнимый 

больной»
17.30 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева»
19.15 Х/ф «Карнавал»
01.15 Х/ф «Одинокая 

женщина желает по-
знакомиться»

02.45 Х/ф «Партизанская 
искра»

04.25 Х/ф «Хочу верить»

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Фэнтези 

«Десятое Королевство» 
12+

10.35, 18.35, 02.35 Комедия 
«Дни ангела» 12+

11.30, 19.30, 03.30 Драма 
«Супружеская жизнь: 
точка зрения Франсу-
азы» 12+

13.10, 21.10, 05.10 Комедия 
«Prada и чувства» 16+

15.00, 23.00, 07.00 Комедия 
«Каникулы строгого 
режима» 12+

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф «Где 

ты, Багира?». 6+
06.15, 10.15, 14.15 Муль-

тсериал «Ну, погоди!» 
вып.15. 16+, «Пятачок». 
0+, «Детский альбом». 
0+»

07.00, 11.00 Х/ф «Летающий 
корабль». 6+

08.05, 12.05 Мультфильм 
«Щелкунчик». 6+, 
«Маленький Шего». 6+, 
«Последние волшебни-
ки». 6+»

15.00 Фильм-сказка «Фи-
нист-Ясный Сокол». 12+

16.15 Мультсериал «Ну, 
погоди!» вып.16-17. 16+, 
«Золотой мальчик». 6+

17.00 Мультфильм «Ко-
нек-Горбунок» 6+

18.15 Мультфильм 
«Маленькая колдунья» 
6+, «Картинки с вы-
ставки». 6+

наше КИно
07.00 Х/ф «Укротительница 

тигров» 12+
09.00 Х/ф «Неустановлен-

ное лицо» 18+
11.00 Х/ф «Попугай, гово-

рящий на идиш» 16+
13.00 Х/ф «Мать и мачеха» 

12+
14.30 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят» 16+
16.00, 17.30 Х/ф «Соломен-

ная шляпка» 12+
19.00 Х/ф «Вам и не сни-

лось...» 12+
21.00 Х/ф «Прохиндиада, 

или Бег на месте» 16+
23.00 Х/ф «Ночное проис-

шествие» 12+
01.00 Х/ф «Девушка с 

коробкой» 12+
02.30 Х/ф «Гармония» 12+

КИноКлуБ
06.10 «Манон Леско» 18+
08.00 «Кунг-фу Кролик» 6+
09.30 «Плюс кино» 0+
10.00, 02.00 «Семь дней на 

Земле» 6+
12.00, 04.00 «Джонни-зубо-

чистка» 16+
14.00 «Манипуляция» 16+
16.00 «Ронал-Варвар» 12+
18.00 «Неуловимый 

Люк» 16+
20.00 «Готовое платье» 

16+
22.15 «Цена страсти» 18+
00.00 «Американский 

Грайндхаус» 18+

ноСтальГИЯ
05.00 Док.фильм «С судь-

бою о судьбе...» 12+
05.50 «Возможно все» 12+
06.25 «Песни памяти 

моей» 12+
06.45, 00.45 Х/ф «Клуб са-

моубийц или приклю-
чения титулованной 
особы» 16+

08.00 «Музыка в эфире» 
12+

09.00 «Колба времени» 16+
10.00 «Кинопанорама» 

12+
11.00 «До и после ...» 12+
12.10 «Прощание с осе-

нью» 12+
13.45 «Кабачок 13 сту-

льев» 12+
14.55 Х/ф «Дневной поезд» 

16+
16.30 «Золотая пластинка» 

12+
17.00 «Чудеса на Воробье-

вой горе» 12+
18.00, 03.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
19.00 Телеспектакль 

«Альманах сатиры и 
юмора» 12+

20.00 «Театральные 
встречи» 12+

21.05 «Что? Где? Когда?» 
12+

22.30 «Пока все дома» 12+
23.00 «Международная 

панорама» 16+
23.50 «Утренняя почта» 

12+
00.25 «Сиди и смотри» 12+
02.00 «Вокруг смеха» 12+

телеКлуБ
19.00 Сериал «На углу у 

Патриарших-3». 7 серия 
«Любвеобильный 
ювелир». 16+

20.00 Сериал «Опергруппа 
- 2». ф.1. «Деньги - это 
бумага». 4 серия 16+

21.00 Сериал «Защита Кра-
сина - 2». 9 серия 16+

22.00 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина». 3 серия 
«Петербург». 16+

23.30 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина» 4 серия «Про-
винция». 16+

01.00 Сериал «На углу у 
Патриарших-3». 8 серия 
«Котлета» для Котова». 
16+

02.00 Сериал «Опергруппа 
- 2». ф.2. «Филосовский 
камень». 1 серия 16+

03.00 Сериал «Защита Кра-
сина - 2». 10 серия 16+

TV 1000
03.00 Драма «Истинные 

цвета»
05.00 Приключения «Пять 

детей и волшебство»
07.00 Боевик «Виртуоз-

ность»
09.00 Драма «Одинокий 

мужчина»
11.00 Комедия «Гринберг»
13.00 Драма «Дорогой 

Джон»
15.00 Комедия «Prada и 

чувства»
17.00 Комедия «Буги-вуги»
19.00 Комедия «Как от-

делаться от парня за 
10 дней»

21.00 Мягкая эротика 
«Следующий»

22.55 Триллер «Подозри-
тельные лица»

00.50 Криминальное ки-

но «Девушка, которая 
играла с огнем»

«2+2»
06.00, 05.00 Телемагазин
08.00 Журнал Лиги Чемпи-

онов УЕФА 2012-2013
08.45, 09.30 Мультсериал 

«Грандиозный Человек-
паук» (1)

09.55, 11.05, 12.10 Сериал 
«Охотники за древ-
ностями» (1)

13.15 Улётное видео по-
русски

13.45 «Лунная гонка»
15.55 Х/ф «Двухсотлетний 

человек» (1)
18.50 Х/ф «16 кварталов» 

(2)
21.30 ПРОФУТБОЛ
22.45 Штопор. Yesterday 

Live
00.10 Сериал «Спартак. 

Боги арены» (3)
01.20, 02.35 Х/ф «Грех» (1)

TV1000 AcTIon
04.00 Боевик «Драконы 

навсегда»
06.00 Боевик «Сегодня ты 

умрешь»
08.00 Боевик «ЗащитнеГ»
10.00 Драма «Эффект 

бабочки»
12.00 Научная фантастика 

«Эффект бабочки 2»
14.00 Х/ф «Верблюжьи 

пауки»
16.00 Триллер «Снайпс»
18.00 Боевик «Эра дра-

конов»
20.00 Криминальное 

кино «Иллюзия игры»
22.00 Комедия «Японский 

городовой»
00.00 Мягкая эротика 

«Точка «Икс»»

доМ КИно
03.00 Мелодрама «Слон» 

12+
04.30 Триллер «Чизкейк» 

16+
06.00 Х/ф «Гость»
06.30, 17.10 Т/c «Ликвида-

ция» 12+
07.15, 18.00, 02.00 Т/c «Лист 

ожидания» 16+
08.15 Х/ф «Выстрел» 12+
09.30 Драма «Кармен» 16+
11.25 Комедия «Сваты - 5»
14.55 Мюзикл «Стиляги» 

16+
17.05, 18.50, 02.55 «Окно 

в кино»
18.55 Комедия «Операция 

«Ы» и другие приклю-
чения Шурика»

20.30 Мелодрама «Води-
тель для Веры» 16+

22.20 Комедия «Адам 
женится на Еве»

00.40 Мелодрама «Лич-
ные счёты»

ГуМор тБ
05.00 Комедия «Первая 

перчатка»
07.00, 17.10, 22.25 Битва 

анекдотов
07.30, 12.40 Ржаники
08.20, 11.20, 17.45 Смех с 

доставкой на дом
09.50 Комедия «Они на-

зывают меня Сирр»
13.00 Гуморины из 

торбины
15.00 Комедия «Быть 

влюбленным»
18.55 Клуб юмора
20.05 «Милицейская 

академия»
20.40 Комедия «Возвраще-

ние Фантоцци»

mAXXI-TV
06.30, 17.50, 00.00 

MaxxiМузыка
07.50, 16.40 «Сбросим 

лишнее»
08.10 «Сделано руками»
08.50, 18.30 Йога
09.40 Союзмультфильм
10.20 «Джунгли шоу-

бизнеса»
10.50 «Выдающиеся 

мужчины»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.50 «5 идей для детской»
12.20 «Буду Артистом!»
13.00, 22.05 «Все про все»
14.20 «Фестиваль «ТВ 

Старт»
15.20 «Восточные танцы»
17.15 «Тур-Гламур»
18.05 «Ukrainian Fashion 

Week»
19.05 Х/ф «Везучая»
21.15 «Женские откро-

вения»
22.15 Портретные очер-

ки. Анатолий Кузнецов
23.10 «КиноМакси»

Неділя, 14 жовтня
Cхід 7.19 Захід 18.08
Тривалість дня 10.49

Схід 05.51.. 
     Захід 17.15.

ТерезиРоман, Михаїл, Савва

19:00 День за днем
19:30 Мир профессий
19:45 Украина в кадре
20:00 Такая жизнь
20:30 Путешествия

трК «КрИворІЖЖЯ»

ут-1
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СПорт 1

06.00 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Брюгге - Генк

07.55, 12.35, 03.55 Футбол. Рос-
сия. Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013. Обзор

08.30 Англия. Обзор Футболь-
ной лиги

09.05 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

09.40, 18.35, 01.05 Футбол. 
Россия. Премьер-Лига. 
Сезон 2012-2013. Динамо 
(М) - Анжи

11.35, 03.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Обзор

13.10 Бадминтон. China 
Masters Шанхай, Китай. 1/4 
финала. Женщины

14.05 Бадминтон. China 
Masters Шанхай, Китай. 1/4 
финала. Мужчины. Пары

14.50 Гольф. Портреты
15.40 Гольф. Обзор турнира 

Kharkov Open 2012
16.40, 04.25 Футбол. Англия. 

nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Бирмингем - 
Хаддерсфилд Таун

20.30 Футзал. Чемпионат Ис-
пании. 4-й тур. Пуэртольяно 
- Рибера Наварра

22.30 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

23.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - Бреда

СПорт 2
06.05, 14.35, 01.55 Футбол. 

Чемпионат Нидерланды. 
Эредивизие. Сезон 2012-
2013. Твенте - АЗ

08.00 Футбол. Англия. Обзор 
Футбольной лиги

08.35 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

09.35 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012 
- 2013. Бирмингем - Хаддерс-
филд Таун

11.30, 19.00, 03.40 Теннис АТР. 
Malaysia Open. 1/2 финала. 
Нишикори - Монако

16.30, 00.05 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Брюгге - Генк

18.25 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

22.10 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Спартак - ЦСКА

EurosporT
09.30 Автоспорт. Академия GT. 

Дорога в Дубаи. Журнал
09.45 Фитнес. Журнал
10.00, 01.45 Велоспорт. Тур 

Пекина. Этап 2
12.00 Футбол. Чемпионат мира 

среди игроков до 17 лет. 
Азербайджан. 1/2 финала

13.00 Вот это да!!!
13.30 Теннис. Турнир WTA. 

Линц (Австрия). День 2
14.30 Теннис. Матс пойнт. 

Журнал
15.00 Теннис. Турнир WTA. 

Линц (Австрия). День 3
23.00 Кампус. Журнал
23.30, 01.35 Избранное по 

средам
23.35 Конный спорт. Кубок 

Наций. Обзор сезона
00.35 Новости конного спорта
00.40 Гольф. Европейский тур. 

Alfred Dunhill Championship
01.10 Гольф. Европейский тур. 

Женщины. French Open
01.20 Гольф клуб. Новости 

гольфа
01.25 Яхт клуб. Новости парус-

ного спорта
01.30 Выбор месяца. Журнал
01.40 Бизнес класс. Журнал

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 00.50, 03.00 Фут-

бол NEWS
06.15 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
07.00 Чемпионат Германии. 

Обзор тура
08.10 Ильичевец - Черномо-

рец. Чемпионат Украины
10.00, 15.40, 22.30 ФУТБОЛ 

NEWS. LIVE
10.20 Марсель - ПСЖ. Чемпио-

нат Франции
12.20 Журнал. Лига Чемпионов 

УЕФА
12.50 Барселона - Реал. Чемпи-

онат Испании
14.45 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
16.00, 17.15, 18.25, 19.45, 20.55 

Футбол LIVE
16.25 LIVE. Суммы - Буковина. 

Чемпионат Украины. Первая 
Лига

18.55 LIVE. Севастополь - Обо-
лонь. Чемпионат Украины. 
Первая Лига

21.30 «Один на один с Гамулой». 
А. Рыбка 2-ая часть. Пре-
мьера

22.00 Futbol Mundial
22.50 Ньюкасл - МЮ. Чемпио-

нат Англии
01.05 Суммы - Буковина. 

Чемпионат Украины. Первая 
Лига

03.15 Металлург З - Волынь. 
Чемпионат Украины

05.10 Программа передач + 
Новости

СПорт 1
06.30, 22.15 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Твенте - АЗ

08.25, 19.45 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

09.00 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

09.35 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор тура

10.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - Бреда

12.05, 04.25 Футзал. Чемпионат 
Испании. 4-й тур. Пуэрто-
льяно - Рибера Наварра

13.55 Бадминтон. China 
Masters Шанхай, Китай. 1/2 
финала. Женщины. Пары

14.45 Бадминтон. China 
Masters Шанхай, Китай. 1/2 
финала. Смешанные пары

16.45, 02.10 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Спартак - ЦСКА

18.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Обзор 8-го тура

20.20 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Бирмингем - Хаддерс-
филд Таун

00.15 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Брюгге - Генк

СПорт 2
06.35 Футбол. Россия. Пре-

мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Спартак - ЦСКА

08.30 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Брюгге - Генк

10.25 Футзал. Чемпионат Испа-
нии. Пуэртольяно - Рибера 
Наварра

12.20 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Китая, Лючжоу. 
Гонки

14.15, 21.50 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Динамо (М) - Анжи

16.10, 23.45 Теннис АТР. Malaysia 
Open. 1/2 финала. Беннето 
- Феррер

18.10, 01.45 Футбол. Англия. 
Обзор Футбольной лиги

18.45 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

19.20, 04.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - Бреда

21.10 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

02.20 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012 
- 2013. Бирмингем - Хаддерс-
филд Таун

EurosporT
09.30 Олимпийский журнал
10.00, 01.45 Велоспорт. Тур 

Пекина. Этап 3
12.00 Вот это да!!!
13.00 Футбол. Чемпионат мира 

среди игроков до 17 лет. 
Азербайджан. 1/2 финала

14.00 Теннис. Турнир WTA. 
Линц (Австрия). День 3

15.00, 01.00 Теннис. Турнир 
WTA. Линц (Австрия). 1/8 
финала

23.00 Сильнейшие люди 
планеты. Чемпионская лига. 
Россия

00.00 Покер. Европейский тур

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 00.50, 03.00 Фут-

бол NEWS
06.15, 20.30 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
07.10, 13.50 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
08.10 Заря - Карпаты. Чемпио-

нат Украины
10.00, 15.40, 22.30 ФУТБОЛ 

NEWS. LIVE
10.20 Барселона - Реал. Чемпи-

онат Испании
12.20, 18.00 «Один на один с Га-

мулой». А. Рыбка 2-ая часть
12.50 Челси - Норвич. Чемпио-

нат Англии
13.40, 21.30 Street Style
16.00 Марсель - ПСЖ. Чемпио-

нат Франции
18.30 Ньюкасл - МЮ. Чемпио-

нат Англии
21.45 LIVE. Испания - Дания. 

Отбор к ЧЕ-2013 (U-21)
23.45 Чемпионат Испании 

Обзор тура
01.05 Севастополь - Оболонь. 

Чемпионат Украины. Первая 
Лига

03.15 Ильичевец - Черномо-
рец. Чемпионат Украины

05.10 Программа передач + 
Новости

СПорт 1
06.15 Футбол. Англия. nPower 

Championship. Сезон 2012-
2013. Бирмингем - Хаддерс-
филд Таун

08.10, 22.35, 04.50 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

08.45, 20.05, 03.00 Футбол. 
Чемпионат Нидерландов. 
Эредивизие. Сезон 2012-
2013. ПСВ - Бреда

10.40 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Китая, Лючжоу. 
Гонки

11.55, 22.00 Англия. Обзор 
Футбольной лиги

12.30 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Брюгге - Генк

14.25, 23.10 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Динамо (М) - Анжи

16.20 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Обзор

17.20 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

17.55 Футбол. Чемпионат мира 
2014. Квалификационный 
раунд. Россия - Португалия. 
LIVE

01.05 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 
2012-2013. Вулверхэмптон - 
Шеффилд Уэнсдей

05.20 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор тура

СПорт 2
06.00, 02.10 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Динамо (М) - Анжи

07.50 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор тура

08.20 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

08.50 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

09.25, 18.35 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Спартак - ЦСКА

11.15 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - Бреда

13.05, 22.20 Теннис АТР. Malaysia 
Open. Финал. Беннето - 
Монако

16.45 Футзал. Чемпионат Испа-
нии. Пуэртольяно - Рибера 
Наварра

20.25 Футбол. Чемпионат мира 
2014. Квалификационный 
раунд. Россия - Португалия

03.55 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012 
- 2013. Бирмингем - Хаддерс-
филд Таун

05.45 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Брюгге - Генк

EurosporT
09.30 Теннис. Матс пойнт. 

Журнал
10.00 Велоспорт. Тур Пекина. 

Этап 4
12.00, 00.00 Футбол. Обзор 

товарищеских матчей
13.00 Футбол. Отборочный 

матч к Чемпионату Мира 
2014. Бельгия - Хорватия

14.00 Конноспортивный 
журнал

14.15 Теннис. Турнир WTA. 
Линц (Австрия). 1/8 финала

15.00, 01.45 Теннис. Турнир 
WTA. Линц (Австрия). 1/4 
финала

23.00 Боулинг. PBA. США
00.55 Технология чемпионов. 

Журнал
01.00 Ралли. IRC. Сан-Ремо. 

День 1
01.30 Автоспорт. Академия GT. 

Дорога в Дубаи. Журнал

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 00.30, 02.40 Футбол 

NEWS
06.10, 14.30 Чемпионат Герма-

нии. Обзор тура
07.05 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
08.15 Металлург Д - Кривбасс. 

Чемпионат Украины
10.00, 15.40, 21.25, 22.30 ФУТ-

БОЛ NEWS. LIVE
10.20 Леванте - Валенсия. 

Чемпионат Испании
12.20, 15.35 Street Style
12.30 Ньюкасл - МЮ. Чемпио-

нат Англии
16.00, 18.25 Футбол LIVE
16.25 LIVE. Украина - Дания. 

Товарищеский матч (U-21)
18.55 LIVE. Казахстан - Австрия. 

Отбор к ЧМ - 2014
20.55 Futbol Mundial. Премьера
21.40 LIVE. Ирландия - Герма-

ния. Отбор к ЧМ - 2014
23.40 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
00.45 Украина - Дания. Товари-

щеский матч (U-21)
02.55 LIVE. Аргентина - Уругвай. 

Отбор к ЧМ - 2014
05.00 Futbol Mundial
05.30 Программа передач + 

Новости

СПорт 1
06.00, 12.25 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Эредивизие. 
Обзор

07.05 Бадминтон. China 
Masters Шанхай, Китай. 1/2 
финала. Женщины

08.25 Бадминтон. China 
Masters Шанхай, Китай. 1/2 
финала. Мужчины

09.20 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

09.55, 01.30 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

10.30, 21.40 Футбол. Чемпионат 
мира 2014. Квалифика-
ционный раунд. Россия - 
Португалия

13.25 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

13.55 Футзал. Чемпионат Ис-
пании. 5-й тур. Азкар Луго 
- Каха Сеговия. LIVE

16.00, 03.55 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Спартак - ЦСКА

18.00 Теннис АТР. Malaysia 
Open. Финал. Беннето - 
Монако

23.35 Футзал. Чемпионат Ис-
пании. 5-й тур. Азкар Луго 
- Каха Сеговия

02.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Твенте - АЗ

СПорт 2
07.30 Теннис АТР. Malaysia 

Open. Финал. Беннето - 
Монако

11.25, 20.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Твенте - АЗ

13.20, 23.45 Футбол. Чемпионат 
мира 2014. Квалифика-
ционный раунд. Россия - 
Португалия

15.15 Бадминтон. China 
Masters. Шанхай, Китай. 
Финал

16.15, 02.10 Футзал. Чемпионат 
Испании. Азкар Луго - Каха 
Сэговия

18.10, 04.00 Футбол. Чемпионат 
мира 2014. Квалификаци-
онный раунд. Нидерланды 
- Турция

22.00, 05.50 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

22.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

01.35 Гольф. Первый украин-
ский опыт

EurosporT
09.30, 22.00 Фитнес. Журнал
09.45 Ралли. IRC. Сан-Ремо. 

День 1
10.15 Велоспорт. Тур Пекина. 

Этап 5
12.00, 16.45 Футбол. Обзор 

товарищеских матчей
13.00 Тяжелая Атлетика. Кубок 

президента. Мужчины. До 
94 кг

15.00, 01.45 Теннис. Турнир 
WTA. Линц (Австрия). 1/2 
финала

17.45 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 17, 00.30 
лет. Азербайджан. Финал

20.00 Футбол. Отборочный 
матч к Чемпионату Мира 
2014. Сербия - Бельгия

20.45 Футбол. Отборочный 
матч к Чемпионату Мира 
2014. Турция - Румыния

21.30 Вот это да!!!
22.15 Фитнес. Кроссфит. 

Международный турнир. 
Европа - США

00.00 Ралли. IRC. Сан-Ремо. 
Обзор этапа

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 00.30, 02.40 Футбол 

NEWS
06.15, 16.25, 03.25 Казахстан - 

Австрия. Отбор к ЧМ - 2014
08.10, 00.45 Ирландия - Герма-

ния. Отбор к ЧМ - 2014
10.00, 13.40, 18.30, 21.45 ФУТ-

БОЛ NEWS. LIVE
10.25, 18.45 Украина - Дания. 

Товарищеский матч (U-21)
12.20, 15.55, 00.00, 02.55 Futbol 

Mundial
12.45 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
13.55, 22.00 Аргентина - Уруг-

вай. Отбор к ЧМ - 2014
20.45 «Один на один с Гамулой». 

А. Рыбка 1-ая часть
21.15 «Один на один с Гамулой». 

А. Рыбка 2-ая часть
05.30 Программа передач + 

Новости

СПорт 1
06.00 Теннис АТР. Malaysia 

Open. Финал. Беннето - 
Монако

09.40, 15.15 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Обзор

10.15, 20.15 Футзал. Чемпионат 
Испании. 5-й тур. Азкар Луго 
- Каха Сеговия

12.10, 05.20 Бадминтон. China 
Masters Шанхай, Китай. 1/2 
финала. Мужчины. Пары

13.20, 00.25 Футбол. Чемпионат 
мира 2014. Квалифика-
ционный раунд. Россия 
- Португалия

15.50, 03.00 Футбол. Чемпионат 
мира 2014. Квалификаци-
онный раунд. Шотландия 
- Македония

17.45, 23.50 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

18.20 Футбол. Чемпионат мира 
2014. Квалификационный 
раунд. Нидерланды - Турция

22.10 Теннис АТР. St Petersburg. 
Россия. Финал. Клижан - 
Фонини

02.20 Гольф. Портреты
04.50 Первый украинский 

гольф опыт

СПорт 2
06.20, 15.05 Футбол. Чемпионат 

Бельгии. Брюгге - Генк
08.15 Футбол. Россия. Пре-

мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

08.50 Футбол. Чемпионат мира 
2014. Квалификационный 
раунд. Россия - Португалия

10.40, 17.00 Кубок мира по 
стрельбе из лука. Обзор

11.15, 21.10 Футбол. Чемпионат 
мира 2014. Квалификаци-
онный раунд. Шотландия 
- Македония

13.10, 00.55 Теннис АТР. St 
Petersburg. Россия. Финал. 
Клижан - Фонини

14.30, 20.30 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

17.35 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

18.35 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Динамо (М) - Анжи

23.00 Футзал. Чемпионат 
Испании. Азкар Луго - Каха 
Сэговия

02.25 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Спартак - ЦСКА

04.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Твенте - АЗ

06.00 Гольф. Первый украин-
ский опыт

EurosporT
09.30 Автоспорт. World 

Endurance Championship. 
Фудзи (Япония)

10.55 Технология чемпионов. 
Журнал

11.00 Футбол. Отборочный 
матч к Чемпионату Мира 
2014. Ирландия - Германия

11.45 Футбол. Отборочный 
матч к Чемпионату Мира 
2014. Нидерланды - Андорра

12.45 Тяжелая Атлетика. Кубок 
президента. Женщины. 
До 75 кг

13.45 Тяжелая Атлетика. Кубок 
президента. Мужчины. До 
105 кг

15.00, 23.15 Теннис. Турнир 
WTA. Линц (Австрия). Финал

17.00 Тяжелая Атлетика. Кубок 
президента. Женщины. 
Свыше 75 кг

18.00 Тяжелая Атлетика. Кубок 
президента. Мужчины. 
Свыше 105 кг

20.00, 02.15 Вот это да!!!
21.00 Бокс. Международный 

турнир
23.00, 02.00 Мотоспортивный 

журнал
00.30 Теннис. Матс пойнт. 

Журнал
01.00 Футбол. Обзор товарище-

ских матчей

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 00.15, 02.30 Футбол 

NEWS
06.15 Аргентина - Уругвай. 

Отбор к ЧМ - 2014
08.10, 15.15, 22.15 Украина - 

Дания. Товарищеский матч 
(U-21)

10.00, 14.30, 17.30, 22.00 ФУТ-
БОЛ NEWS. LIVE

10.25 Журнал. Лига Чемпионов 
УЕФА. Премьера

10.50 Док.фильм «Симфония 
УЕФА ЕВРО 2012»

11.15 Испания - Италия. УЕФА 
ЕВРО -2012. Финал

13.30 «Один на один с Гамулой». 
А. Рыбка 1-ая часть

14.00 «Один на один с Гамулой». 
А. Рыбка 2-ая часть

14.45, 04.45 Журнал. Лига 
Чемпионов УЕФА

17.45, 19.45 Street Style
20.00, 02.45 Ирландия - Герма-

ния. Отбор к ЧМ - 2014
00.30 Казахстан - Австрия. 

Отбор к ЧМ - 2014
05.15 Программа передач + 

Новости

СПорт 1
07.15, 04.00 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - Бреда

09.15, 01.40 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Бирмингем - 
Хаддерсфилд Таун

11.10, 23.45 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Спартак - ЦСКА

13.05 Гольф. European Tour 
Alfred Dunhill Links 
Championship. Шотландия. 
Четвертый день

18.15 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Твенте - АЗ

20.15 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Обзор

21.15, 03.30 Англия. Обзор 
Футбольной лиги

21.50 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Брюгге - Генк

05.50 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Китая, Лючжоу. 
Гонки

07.00 Первый украинский 
гольф опыт

СПорт 2
06.15 Футбол. Англия. nPower 

Championship. Сезон 2012, 
17.45, 04.45 - 2013. Бирмин-
гем - Хаддерсфилд Таун

08.10, 19.40 Футзал. Чемпионат 
Испании. Пуэртольяно - 
Рибера Наварра

10.00, 21.35 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

10.35, 23.50 Теннис АТР. 
Malaysia Open. 1/4 финала. 
Вашек Поспишил - Хуан 
Монако

12.20, 01.35 Гольф. Обзор тур-
нира Kharkov Open 2012

13.15, 02.25 Гольф. Первый 
украинский опыт

13.50 Бадминтон. China 
Masters. Шанхай, Китай. 
Финал. Два матча

15.50, 02.55 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Спартак - ЦСКА

22.15 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

23.15 Футбол. Англия. Обзор 
Футбольной лиги

EurosporT
09.30, 13.00 Мотоспортивный 

уикенд
09.45 Тест драйв. Мотоспортив-

ный журнал
10.45 Мотоспорт. Суперспорт. 

Чемпионат мира. Франция
11.30 Супербайк. Чемпионат 

мира. Франция. Заезд 1
12.15 Супербайк. Чемпионат 

мира. Франция. Заезд 2
13.15 Фитнес. Журнал
13.30, 17.30, 00.30 Велоспорт. 

Париж - Тур
14.15 Теннис. Турнир WTA. 

Пекин (Китай). Финал
15.15, 19.15, 21.45, 02.15 Вот 

это да!!!
16.15, 20.15, 23.30 Снукер. 

Европейский Тур. Польша. 
Финал

18.30, 01.30 Футбол. Евроголы. 
Журнал

22.00 Про рестлинг. Обзор 
WWE (World Wrestling 
Entertainment)

22.30 Про рестлинг. Vintage 
Collection. США

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 10.00, 22.30, 00.50 

Футбол NEWS
06.15 Ньюкасл - МЮ. Чемпио-

нат Англии
08.10, 15.45 Барселона - Реал. 

Чемпионат Испании
10.20 Таврия - Ворскла. Чемпи-

онат Украины
12.20, 01.05, 05.00 Futbol 

Mundial
12.40 Марсель - ПСЖ. Чемпио-

нат Франции
14.40 Журнал. Лига Чемпионов 

УЕФА
15.15 Док.фильм «За кулисами 

«Эль-Классико»
17.45 Послематчевая пресс-

конференция
18.35 Чемпионат Испании. 

Обзор тура. Премьера
19.35 Чемпионат Италии. 

Обзор тура. Премьера
20.25 Чемпионат Германии. 

Обзор тура. Премьера
21.30 Чемпионат Англии. 

Обзор тура. Премьера
22.45 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
23.45 Чемпионат Германии. 

Обзор тура
01.30 Профилактика
05.30 Программа передач + 

Новости

СПорт 1
07.30, 15.45 Гольф. European 

Tour Weekly. Обзор
08.05, 18.20, 04.25 Англия. 

Обзор Футбольной лиги
08.40, 23.35, 04.55 Футбол. 

Чемпионат Нидерландов. 
Эредивизие. Обзор

09.40 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Брюгге - Генк

11.35, 02.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Твенте - АЗ

13.30 Бадминтон. China Masters 
Шанхай, Китай. 1/4 финала. 
Смешанные пары

14.05 Бадминтон. China Masters 
Шанхай, Китай. 1/4 финала. 
Женщины

14.50 Бадминтон. China Masters 
Шанхай, Китай. 1/4 финала. 
Мужчины

16.20, 00.40 Футзал. Чемпионат 
Испании. 4-й тур. Пуэрто-
льяно - Рибера Наварра

18.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Обзор 8-го тура

20.00 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор тура

20.35 Гольф. PGA. Justin 
Timberlake Shriners Hospitals 
for Children Open. Обзор 
турнира

21.40 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Спартак - ЦСКА

СПорт 2
06.35, 02.55 Футзал. Чемпионат 

Испании. Пуэртольяно - 
Рибера Наварра

08.30, 16.30, 01.45, 05.00 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

09.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - Бреда

11.00 Бадминтон. China 
Masters. Шанхай, Китай. 
Финал

12.05, 19.00 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Брюгге - Генк

14.00 Теннис АТР. Malaysia 
Open. 1/4 финала. Вашек По-
спишил - Хуан Монако

15.45, 00.55 Гольф. Портреты
17.05 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Твенте - АЗ

20.55 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012 
- 2013. Бирмингем - Хаддерс-
филд Таун

22.50, 05.35 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Обзор тура

23.25 Теннис АТР. St Petersburg. 
Россия. Финал. Клижан - 
Фонини

02.20 Футбол. Англия. Обзор 
Футбольной лиги

EurosporT
09.30 Велоспорт. Париж - Тур
10.00 Велоспорт. Тур Пекина. 

Этап 1
12.00 Футбол. Евроголы. 

Журнал
12.45 Снукер. Европейский Тур. 

Польша. Финал
14.00, 21.00 Вот это да!!!
15.00 Футбол. Чемпионат 

мира среди игроков до 17, 
18.00 лет. Азербайджан. 1/2 
финала

17.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 17 лет. 
Азербайджан. 1/4 финала

20.00 Теннис. Турнир WTA. 
Линц (Австрия). День 2

22.00 Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO во 
втором среднем месте

00.00 Автоспорт. Академия GT. 
Дорога в Дубаи. Журнал

00.15 Автоспорт. Серия Auto 
GP. Обзор сезона

00.45 Автоспорт. Трофей Мазе-
рати. Сан-Франциско

01.15 Тест драйв. Мотоспортив-
ный журнал

02.15 Мотоспортивный 
уикенд

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 00.50, 03.00 Футбол 

NEWS
06.10, 13.00, 19.50 Чемпионат 

Испании. Обзор тура
07.05, 10.55, 14.45, 17.50 Чемпи-

онат Англии. Обзор тура
08.10 Металлург З - Волынь. 

Чемпионат Украины
10.00, 15.40, 22.30 ФУТБОЛ 

NEWS. LIVE
10.15, 14.00, 17.05, 20.45 Чемпи-

онат Италии. Обзор тура
11.55, 16.00, 18.50, 21.30 Чемпи-

онат Германии. Обзор тура
22.50 Барселона - Реал. Чемпи-

онат Испании
01.05 Заря - Карпаты. Чемпио-

нат Украины
03.15 Таврия - Ворскла. Чемпи-

онат Украины
05.10 Программа передач + 

Новости
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Реклама

Вітання!

Новости для мужчин!
Для поддержания мужского 
здоровья разработан натураль-
ный комплекс «Силатон Прост».

В состав которого входят аир – применя-
ется при половых расстройствах и сниже-
нии либидо; пастернак – известен издавна 
как средство для выведения мочи из орга-
низма, снимает депрессию, страх, подав-
ленность; петрушка – употребляется при 
воспалительных процессах мочеполовой 
системы, простатите; селен – микроэлемент, 
который защищает организм от токсическо-
го действия ртути, свинца и таллия, являет-
ся сильным иммуномодулятором.

Также есть приятная новость для тех муж-
чин, которые не удовлетворены размером 
полового органа и уровнем либидо: комплекс 
исключительно из натуральных компонентов 
«Фаворит», влияет на улучшение кровообра-
щения в области малого таза и расширение 
пористых и пещеристых тел полового органа, 
это и приводит к увеличению его объема, дли-
ны и улучшению качества половой жизни.

Стоимость одной упаковки: «Силатон 
Прост» – 59 грн, «Фаворит» – 59 грн.

Не откладывайте на завтра!

Звоните и заказывайте 
прямо сейчас по  
телефону горячей линии  
(044) 361-88-25,  
(050) 718-05-16, 
(096) 605-30-52.

Пенсионерам
скидка 10%

АНоНиМНоСть и КоНфиДеНциАльНоСть гАРАНтиРоВАНы.
«СиЛАТОН ПРОСТ» – ОТВеТ СиЛьНОГО МУжЧиНы.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ. Закл. ГСЭЭ № 05.03.02-04/ 12307 от 6.03.2009 г.

ДовіДки за тел.: 
404-25-22, 404-25-16.

аДреса: 
вул. семашка, 4 (р-н Червоної).

Криворізький 
технікум НМетАУ 

запрошує учнів  
9 та 11 класів

на 6-місячні 
підготовчі 

курси  
для подальшого 

вступу  
та навчання  
в технікумі.

g Кроссворд

По горизонтали: 
1. Прокурор. 7. Шаблон. 11. Опал. 13. Евгений. 14. Полонез. 15. Свадьба. 17. Автоним. 
18. Миномёт. 19. Мэрия. 20. Аэростат. 23. Трактор. 27. Ложе. 28. Габарит. 30. Юбка. 
32. Клоп. 34. Кетч. 35. Пакт. 36. Майоран. 37. Ишак. 38. Забрало. 41. Репортаж. 46. Ролик. 
47. Токката. 48. Каретка. 49. Мигание. 52. Окалина. 53. Снегирь. 54. Шнур. 55. Жасмин. 
56. Вурдалак.

По вертикали: 
2. Рогатка. 3. Канонир. 4. Рейсмус. 5. Роща. 6. Гарь. 8. Болонка. 9. Огнемёт. 10. Деталь. 
12. Изотерма. 14. Памятник. 16. Дуэт. 19. Матадор. 21. Эжектор. 22. Облом. 24. Ключи-
ца. 25. Кора. 26. Барашек. 29. Тембр. 31. Краб. 33. Панорама. 35. Позитрон. 39. Бакка-
ра. 40. Атавизм. 41. Риза. 42. Оркестр. 43. Торпеда. 44. Житница. 45. Скальп. 50. Гонг. 
51. Нерв. 

По вертикали:
2.  Небольшая деревянная развили-

на с привязанной к концам резинкой 
для метания, стрельбы. 3.  Солдат в ар-
тиллерии русской и некоторых других 
армий. 4.  Инструмент для проведения 
на заготовке разметочных линий. 5. Не-
большой лиственный лес. 6.  Мелкие, 
сыпучие остатки от сгорания каменно-
го угля. 8.  Порода мелких длинношёр-
стных комнатных собак. 9. Вид оружия. 
10.  Подробность, частность. 12.  Ли-
ния на термодинамической диаграм-
ме состояния. 14.  Сооружение в честь 
кого- или чего-либо. 16.  Исполнители 
пьесы для двух голосов. 19.  Участник 
боя быков. 21.  Устройство, в котором 
происходит передача кинетической 
энергии от одной среды, движущейся 
с большей скоростью, к другой. 22. Ар-
хитектурный профиль. 24.  У позвоноч-
ных животных и человека: парная кость 
плечевого пояса. 25. Отвердевший вер-
хний слой чего–нибудь. 26. Гайка с дву-
мя ушками для завинчивания руками. 
29. Характерная окраска звука, голоса, 
инструмента. 31.  Десятиногое ракоо-
бразное животное. 33.  Вид местности. 
35. Положительно заряженная стабиль-
ная элементарная частица. 39. Род азар-
тной карточной игры. 40.  То, что явля-
ется пережитком прошлого.41. Одежда 
священника для богослужения. 42. Ме-
сто перед сценической площадкой, где 
помещаются музыканты. 43.  Самодви-
жущийся и самоуправляемый подвод-
ный взрывной снаряд. 44.  Амбар, по-
мещение для хлеба, зерна. 45. Снятая с 
головы кожа с волосами. 50. Музыкаль-
ный инструмент для подачи сигналов. 
51. Один из отростков, связывающих мозг 
с другими органами и тканями тела.

гражданские, хозяйственные, админи ст ратив ные, 
трудовые споры; ПРА ВОВАЯ ПОМОЩЬ ПО УГОЛОВНЫМ 

ДЕЛАМ; признание права собственности на жилье; 
реконструкция; БТИ; наследование; раздел имущества 

супругов, в том числе и долговых обязательств; опре-
деление порядка общения с детьми; установления 
места проживания детей; развод; алименты и т.д.Ул
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Все Виды юридических услуг:Все Виды юридических услуг:

г. Кривой Рог, ул. Филатова, 10, тел. 64-80-47, 
405-65-76, 405-65-77, 405-65-78, 405-65-79, 440-06-49

лиц. МоЗУ АВ № 603206 от 07.09.11 г.
Вас ждут высококвалифицированные специалисты:
Хирург. терапевт. Пульмонолог. Эндокринолог (детский). Ревматолог. Аллерголог. Психолог. 
Маммолог. ортопед. Дерматовенеролог. Проктолог. гинеколог. Уролог. инфекционист. Дет-
ские специалисты. гастроэнтеролог. отоларинголог. окулист. Массажист. Невропатолог.
• Эндоскопия, дыхательные тесты
• Компьютерный томограф

• УЗИ всех направлений
• Лаборатория – все виды анализов

помощник руководителя
Доход 3200 – 4100 грн.

Тел. 096.578.3177

Требуется ООО «Этель – БЦД»

Утепление стен
Гарантия качества.

Тел. 443-03-53, 096.216.6025

Требуется
менеджер-
консультант
Обучение. Доход 2800 грн.

Тел. 067-345-2671.

ремонт и перетяжка
мягкой мебели

изготоВление
рассрочка 10 мес.

Телефон: 410-12-88
http:\\gordienko.uaprom.net

Песок. Щебень. отсев. 
камень – бум.

Доставка. Любой тоннаж.
тел. 067.486.3468, 097.072.7286.

реклама «ЧГ» •  067-7437902 •reklama@rminer.dp.ua •

3 октября

Лидию Васильевну Колесник

поздравляем с 70-летием!
Желаем много-много счастья, здоровья, 

большой и хорошей любви.
Твой муж, родные,  

знакомые и сестрички Лида, Галя.

По горизонтали:
1.  Государственный обвинитель 
в судебном процессе. 7.  При-
способление для проверки пра-
вильности формы и размеров 
готового изделия. 11.  Бледный сте-
кловидный камень. 13.  Мужское 
имя. 14.  Польский торжественный 
танец-шествие.15.  Брачный обряд.  
17. Подлинное имя обладателя псев-
донима. 18. Артиллерийское орудие 
навесного огня. 19. Муниципальное 
управление. 20.  Летательный аппа-
рат легче воздуха. 23.  Самоходная 
машина для тяги и приведения в 
действие машин, орудий. 27.  Де-
таль огнестрельного оружия. 
28.  Предельные внешние очерта-
ния предметов. 30. Женская одежда. 
32.  Малыш, кнопка. 34.  Вид про-
фессиональной борьбы.35.  Между-
народный политический договор. 
36.  Травянистое растение, употре-
бляемое в парфюмерных изделиях 
и в качестве пряности. 37.  Упрямый, 
глупый человек. 38. В старинном во-
оружении: часть шлема, прикрывав-
шая лицо. 41. Сообщение о событиях 
дня, публикуемое в печати, пере-
даваемое по радио, телевидению. 
46.  Небольшой рулон. 47.  Виртуоз-
ная музыкальная пьеса для клавиш-
ного инструмента. 48.  Подвижная, 
скользящая часть некоторых машин, 
механизмов. 49. Защитный рефлекс в 
ответ на раздражение глаза. 52. Про-
дукт окисления, образующийся на по-
верхности стали. 53. Птица семейства 
вьюрковых. 54.  Кручёная или плетё-
ная тонкая верёвка. 55.  Декоратив-
ный кустарник. 56. Вампир.
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міськдовідка: вакансії

Актуальні вакансії від підприємств та підприємців
станом на 28.09.2012 р.

Підсобний робітник  
(в рахунок нормативу робочих 

місць для інвалідів) 
Зар. пл. 1 353,00 грн.  
ПАт «АРСелоРМІттАл КРиВиЙ РІг» 

(0564)78-37-96
Водій автотранспортних засобів  

Зар. пл. 1 133,00 грн.
Електрогазозварник  

Зар. пл. 1 323,00 
Лікар  

Зар. пл. 1 711,00 грн.
«КРиВоРІЗьКиЙ ДеРЖАВНиЙ 

циРК» (0564)92-87-73
Модельник дерев’яних моделей  

Зар. пл. 2 500,00 грн.
Слюсар із складання металевих 

конструкцій  
Зар. пл. 1 800,00 грн.

Токар-розточувальник  
Зар. пл. 2 000,00 грн.
ВАт КриворіжНДПІрудмаш 

дослідний завод (0564)27-14-93
В’язальник  

Зар. пл.  1 300,00 грн.
Величко Алла Борисівна (0564)95-

51-33
Лицювальник-плиточник  

Зар. пл.  1 624,00  грн.
ВСП Криворізьке будівельно-

монтажне експл. управління ДП 
Придн. залізниця (056)408-32-79

Інженер з охорони праці  
Зар. пл.  1 400,00 грн.
ДВНЗ «КБК» (056)462-82-28

Покрівельник рулонних  
покрівель та покрівель  
із штучних матеріалів  

Зар. пл. 1 969,00 грн.
Тракторист  

Зар. пл.  2 231,00 грн.
ДКП Жео №31 (0564)50-30-71

Практичний психолог 
Зар. пл. 2 275,00 грн.
ДКП КЗ Дитячий будинок № 2 

(0564)95-63-86
Водій  

автотранспортних засобів 
Зар. пл.  1 366,00 грн.

Лікар  
з ультразвукової діагностики  
Зар. пл. 1 811,00 грн.
Лікар-педіатр-неонатолог  

Зар. пл. 1 649,00 грн.
ДКП КЗ Криворізький 

перинатальний центр зі стаціонаром 
Дн обл. (0564)53-01-62

Механік дизельної  
та холодильної установок  

Зар. пл. 1 190,00 грн.
Слюсар-ремонтник  

Зар. пл. 1 138,00 грн.
ДКП КЗ Криворізький пери ната-

льн ий центр зі стаціонаром Дн обл. 
(0564)53-01-62

Репетитор з вокалу  
Зар. пл. 2 000,00 грн.
ДоЧП овація ПАт центральний 

гЗК (0564) 22-01-84, (056) 406-68-01
Механізатор  

(докер-механізатор)  
комплексної бригади  
на навантажувально- 

розвантажувальних роботах  
Зар. пл. 1 200,00 грн.

Робітник  
на низькокваліфікованих  

ручних роботах  
у сільському господарстві  

Зар. пл.  1 200,00 грн.
Тваринник  

Зар. пл.  1 200,00 грн.
ДП «СтеПоВе» (056)401-72-64

Електромеханік  
торговельного  

та холодильного устаткування 
Зар. пл. 2 200,00 грн.

Механік з обслуговування теле-
візійного устаткування  

Зар. пл.  2 200,00 грн.
Дубінін Ян геннадійович (056)401-

07-41
Кухар  

Зар. пл.  1 465,00 грн.
Оператор пральних машин  
Зар. пл. 1 387,31 грн.
ЗАКл Комунальний заклад центр 

соціально-психологічної реабілітації 
дітей (0564) 64-43-35

Газорізальник  
Зар. пл. 2 000,00 грн.

Електрогазозварник  
Зар. пл.  2 000,00 грн.
ЗАт Криворіжцемремонт (096) 

629-84-50
Лікар-інфекціоніст  

Зар. пл.  1 987,00 грн.
КЗ Криворізька міська дитяча 

лікарня №2 (0564)71-66-34
Лікар-педіатр  

Зар. пл.  1 624,00 грн.
Лікар-хірург  

Зар. пл.  2 132,00 грн.
КЗ Криворізька міська дитяча лі-

карня №2 (0564)71-66-34
Сестра медична  

Зар. пл.  1 951,00 грн.
КЗ Криворізька міська лікарня 

№4 Дніпропетровської обласної ради 
(0564)64-31-48

Робітник  
з комплексного обслуговування 

й ремонту будинків  
Зар. пл.  1 119,00 грн.
КЗо Криворізький ліцей з посиле-

ною військово-фізичною підготов-
кою (0564)74-81-93

Сестра медична  
з лікувальної фізкультури  

Зар. пл.  1 170,00 грн.
Комунальний заклад «Криворізь-

кий дитячий санаторій Дніпропе-
тровської обласної ради» (0564) 27-
04-13
Водій автотранспортних засобів  

Зар. пл.  2 500,00 грн.
Концерн Стальпромбуд (056)401-

29-40
Машиніст екскаватора  

Зар. пл.  3 000,00 грн.
Концерн Стальпромбуд (056)401-

29-40
Електромонтер  

з обслуговування  
електроустановок  

Зар. пл.  1 900,00 грн.
Юрисконсульт  

Зар. пл.  2 861,00 грн.
КП «Жео №20» (0564)26-15-89

Електрогазозварник  
Зар. пл.  2 140,00 грн.

Електромонтер  
з ремонту та обслуговування 

електроустаткування  
Зар. пл.  1 982,00 грн.
КП Жео №35 (056)404-55-86

Двірник  
Зар. пл.  1 586,00 грн.

Електрогазозварник  
Зар. пл.  2 507,00 грн.

Майстер  
Зар. пл.  3 266,00 грн.

Прибиральник  
службових приміщень  

Зар. пл.  1 586,00 грн.
Тракторист  

Зар. пл.  2 143,00 грн.
КП Жео №8 (056) 409-25-89

Водій  
автотранспортних засобів  

Зар. пл.  2 157,00 грн.
КП Криворізьке міськсвітло (0564) 

26-15-30

Монтажник  
санітарно-технічного  

устаткування  
Зар. пл.  2 600,00 грн.
КП Міський тролейбус (056)409-

45-61
Головний бухгалтер  

Зар. пл.  2 420,00 грн.
МІСьКиЙ КоМУНАльНиЙ ЗА-

КлАД КУльтУРи «НАРоДНиЙ ДІМ» 
(0564)26-08-23

Електрогазозварник  
Зар. пл.  2 400,00 грн.

Слюсар-ремонтник  
Зар. пл.  2 100,00 грн.
ПАт електромашпромсервіс 

(0564) 50-22-60
Вантажник  

Зар. пл.  1 500,00 грн.
Газорізальник  

Зар. пл.  2 100,00 грн.
Електрогазозварник  

Зар. пл.  1 750,00 грн.
Електромонтер  

з ремонту та обслуговування 
електроустаткування  

Зар. пл.  1 900,00 грн.
Електрохімоброблювач  

Зар. пл.  1 800,00 грн.
Заточувальник  

Зар. пл.  2 000,00 грн.
Коваль на молотах і пресах  
Зар. пл.  2 400,00 грн.

Кухар  
Зар. пл.  1 200,00 грн.

Начальник дільниці  
Зар. пл.  2 700,00 грн.

Обрубувач  
Зар. пл.  2 200,00 грн.

Оператор 
верстатів з програмним  

керуванням  
Зар. пл.  1 500,00 грн.

Полірувальник лопаток  
Зар. пл.  2 200,00 грн.

Слюсар  
з механоскладальних робіт  
Зар. пл.  2 300,00 грн.
Слюсар-інструментальник  

Зар. пл.  1 800,00 грн.
Слюсар-ремонтник  

Зар. пл.  1 800,00 грн.
Токар  

Зар. пл.  1 900,00 грн.
Токар-револьверник  

Зар. пл.  2 000,00 грн.
Токар-розточувальник  

Зар. пл.  2 200,00 грн.
Фрезерувальник  

Зар. пл.  2 100,00 грн.
Шліфувальник  

Зар. пл. 2 000,00 грн.
ПАт КртЗ «КоНСтАР» (056) 404-06-

22,(056)409-32-29
Асистент  

Зар. пл.  2 500,00 грн.
Економіст з планування  

Зар. пл.  3 000,00 грн.
Інженер-будівельник  

Зар. пл.  4 000,00 грн.
Механік  

автомобільної колони (гаража)  
Зар. пл.  3 000,00 грн.

Фахівець  
Зар. пл.  3 500,00 грн.
ПАт Хайдельбергцемент Україна 

(056)404-45-25,(056)404-44-70
Інструктор  

з навчання практичної їзди  
Зар. пл.  1 600,00 грн.
По ППтНЗ Автошкола (0564)51-06-14

Бетоняр  
Зар. пл.  3 000,00 грн.
ПП «ВІРА» (0564)90-04-31

Газозварник  
Зар. пл. 2 500,00 грн.

Лицювальник-плиточник  
Зар. пл. 2 500,00 грн.

Монтажник 
гіпсокартонних конструкцій  
Зар. пл.  2 500,00 грн.

Муляр  
Зар. пл.  2 500,00 грн.

Штукатур  
Зар. пл.  2 500,00 грн.
ПП «ВІРА» (0564)90-04-31

Вантажник  
Зар. пл.  1 200,00 грн.
ПП «КлІНІНг-цеНтР» (067)638-34-64

Водій автотранспортних засобів  
Зар. пл.  1 700,00 грн.

Машиніст бульдозера 
(будівельні роботи)  

Зар. пл.  1 800,00 грн.

Машиніст екскаватора  
Зар. пл.  1 800,00 грн.

Машиніст крана  
(кранівник)  

Зар. пл.  1 800,00 грн.
ПП «МеХБУДтРАНС» (0564)92-94-50

Машиніст автовишки 
та автогідропідіймача  

Зар. пл.  2 500,00 грн.
ПП «теХНоПАРК КР» (067)914-65-

50
Сестра медична  

Зар. пл.  1 500,00 грн.
ПП Альфа-мед КР (098)261-59-94

Охоронник  
Зар. пл.  1 500,00 грн.
ПП Бастіон-К. (056)404-96-90

Монтажник будівельний  
Зар. пл.  2 500,00 грн.
ПП Будівник Кривбасу (056)401-

45-22
Монтажник-складальник мета-

лопластикових конструкцій  
Зар. пл.  2 500,00 грн.
Покрівельник будівельний  
Зар. пл.  2 500,00 грн.
ПП Будівник Кривбасу (056)401-

45-22
Провізор 

Зар. пл. 1 750,00 грн.
Фармацевт  

Зар. пл.  1 700,00 грн.
ПП гален (056) 440-18-23, 

(056)404-40-57
Підсобний робітник 

Зар. пл. 1 300,00 грн.
Столяр  

Зар. пл.  1 400,00 грн.
ПП Інтер’єр (056)404-99-45

Слюсар-сантехнік  
Зар. пл.  3 000,00 грн.
ПП Кривбасснаб (056)406-45-29, 

(0564) 65-26-06
Водій  

автотранспортних засобів  
Зар. пл.  1 300,00 грн.
ПП одіум-Престиж (056)401-48-08

Закрійник  
Зар. пл.  2 500,00 грн.

Кравець 
Зар. пл. 2 000,00 грн.
ПП орхідея (0564)28-83-33

Інженер-конструктор  
Зар. пл.  2 800,00 грн.

Машиніст  
навантажувальної машини  
Зар. пл.  2 500,00 грн.
ПП Паккас (0564)66-34-32
Складальник верху взуття  

Зар. пл.  1 500,00 грн.
ПП Промтрейд (056)401-01-80

Менеджер 
(управитель) з реклами  

Зар. пл.  1 500,00 грн.
Оператор  

комп’ютерного набору  
Зар. пл.  1 500,00 грн.
ПП Складпак (056)409-79-97

Електрогазозварник  
Зар. пл.  3 000,00 грн.
ПП Спецконтакт (0564)50-22-60

Електрогазозварник  
Зар. пл.  2 830,00 грн.
ПП техбудальянс (0564)71-50-55, 

(067)630-36-07
Машиніст електричного устатку-

вання землесосних плавучих  
несамохідних снарядів  

та грунтонасосних  
Зар. пл.  2 580,00 грн.

Машиніст землесосного плаву-
чого несамохідного снаряда  
Зар. пл.  2 580,00 грн.
ПП техбудальянс (0564)71-50-55, 

(067)630-36-07
Підсобний робітник  

Зар. пл.  1 200,00 грн.
Покрівельник рулонних  
покрівель та покрівель  
із штучних матеріалів  

Зар. пл.  1 500,00 грн.
ПП «КАМелот БУД лЮКС» (050) 

458-38-45
Апаратник пастеризації  
(молочне виробництво)  

Зар. пл.  2 480,00 грн.
Водій  

автотранспортних засобів  
Зар. пл.  1 900,00 грн.

Майстер виробництва  
Зар. пл.  3 905,00 грн.

Машиніст  
холодильних установок  

Зар. пл.  1 900,00 грн.
Менеджер  

(управитель) із збуту  
Зар. пл.  6 710,00 грн.

Начальник відділу збуту 
(маркетингу)  

Зар. пл.  5 600,00 грн.
Приймальник сировини  

Зар. пл.  1 598,00 грн.
Тракторист  

Зар. пл.  2 080,00 грн.
Штукатур  

Зар. пл.  1 560,00 грн.
ПРАт «КРиВоРІЗьКиЙ МІСьКМо-

лоКоЗАВоД № 1» (0564)27-18-35
Токар  

Зар. пл.  2 200,00 грн.
СП ПАт ММК ім.Ілліча гЗК Укрме-

ханобр (056)404-80-53
Електромонтер  

з ремонту та обслуговування 
електроустаткування  

Зар. пл.  1 600,00 грн.
Моторист 

 бетонозмішувальних установок  
Зар. пл.  1 400,00 грн.
тоВ «БУДКоНСтРУКцІЯ» (056)401-

46-38
Опоряджувальник будівельний  

Зар. пл.  1 700,00 грн.
Штукатур  

Зар. пл.  1 700,00 грн.
тоВ «БУДПлЮС» (056)404-20-81

Прибиральник територій 
Зар. пл.  1 200,00 грн.
тоВ «ВелІНгтоН» (097)557-68-14

Токар  
Зар. пл. 3 000,00 грн.

Фрезерувальник  
Зар. пл.  3 000,00 грн.
тоВ «гПЗ» (0564)92-04-41

Бригадир  
на дільницях основного  

виробництва 
 (металургія)  

Зар. пл.  4 000,00 грн.
Електрозварник  

ручного зварювання  
Зар. пл. 4 000,00 грн.

Інженер-конструктор  
Зар. пл.  3 000,00 грн.

Монтажник  
з монтажу сталевих  
та залізобетонних  

конструкцій  
Зар. пл.  4 000,00 грн.

Слюсар-електрик  
з ремонту електроустаткування  

Зар. пл.  2 500,00 грн.
тоВ «МК-МоНтАЖ» (056)404-85-

62
Менеджер (управитель)  

з транспортно-експедиторської 
діяльності  

Зар. пл.  1 200,00 грн.
Монтажник гіпсокартонних кон-

струкцій  
Зар. пл.  1 500,00 грн.

Монтажник з монтажу сталевих 
та залізобетонних конструкцій  

Зар. пл.  1 500,00 грн.
Слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування  
Зар. пл.  2 191,00 грн.
тоВ «ПРоМлІфт» (0564)92-08-24
Укладальник-пакувальник  
Зар. пл.  1 350,00 грн.
тоВ Версія-люкс (056)493-32-08

Лікар-стоматолог  
Зар. пл.  1 600,00 грн.
Лікар-стоматолог-терапевт  
Зар. пл.  1 600,00 грн.
тоВ Діадема (0564)92-04-01

Електрогазозварник  
Зар. пл.  1 142,00 грн.

Менеджер  
(управитель) із збуту  

Зар. пл.  1 203,00 грн.
тоВ Дніпропромсінтез (056)404-

44-74
Керуючий рестораном 
(кафе, їдальнею і т. ін.)  

Зар. пл.  1 850,00 грн.
Покоївка  

Зар. пл.  1 445,00 грн.
тоВ Дружба люкс (056)409-82-10

Машиніст екскаватора  
Зар. пл.  2 333,00 грн.
тоВ екоспецтранс (0564)92-07-53, 

(0564)92-27-32

Головний бухгалтер  
Зар. пл.  2 500,00 грн.

Начальник дільниці  
Зар. пл.  2 500,00 грн.

Помічник бурильника  
капітального ремонту  

свердловин  
Зар. пл.  2 000,00 грн.
тоВ елко-буд (0564)92-99-22

Електрозварник  
ручного зварювання  

Зар. пл.  2 000,00 грн.
Електромонтер  

контактної мережі  
Зар. пл. 2 000,00 грн.
тоВ енергопроектбуд (056) 401-62-57

Охоронник  
Зар. пл.  1 500,00 грн.
тоВ ІНтеРлоК-КРиВиЙ РІг (056) 

410-44-56, (056)409-70-57
Електрогазозварник  

Зар. пл.  1 380,00 грн.
тоВ Керуюча компанія ДоМ.КоМ 

(056) 409-05-50, (056)404-41-60
Електромонтер  

з ремонту та обслуговування 
електроустаткування  

Зар. пл.  1 220,00 грн.
тоВ Керуюча компанія ДоМ.КоМ 

(056) 409-05-50, (056)404-41-60
Монтажник  

Зар. пл.  2 800,00 грн.
тоВ КоМфоРт-КРиВБАС (056)409-

25-25
Водій автотранспортних засобів  

Зар. пл.  4 500,00 грн.
Електромонтер  

з ремонту та обслуговування 
електроустаткування  

Зар. пл.  3 500,00 грн.
Машиніст крана автомобільного  

Зар. пл.  3 500,00 грн.
Слюсар з паливної апаратури  
Зар. пл.  3 000,00 грн.
Слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування  
Зар. пл.  3 500,00 грн.
тоВ Кривбас-БелАЗ-Сервіс СП 

(056) 406-45-29
Підсобний робітник  

Зар. пл.  1 700,00 грн.
тоВ МетАлоцеНтР СМАРт (056) 

409-21-00
Сортувальник матеріалів  

та виробів з деревини  
Зар. пл.  1 240,00 грн.

Столяр-верстатник  
(будівельні роботи)  

Зар. пл.  1 240,00 грн.
тоВ Мл (056)404-99-48

Електромонтажник  
розподільних пристроїв  

Зар. пл.  3 000,00 грн.
тоВ МоДУС (0564)92-04-41

Електрогазозварник  
Зар. пл.  2 500,00 грн.
тоВ НВП гонта-технологія (0564) 

92-98-04
Машиніст крана (кранівник)  
Зар. пл.  3 500,00 грн.
Зар. пл.  тоВ НВП гонта-технологія 

(0564)92-98-04
Слюсар-ремонтник  

Зар. пл.  1 300,00 грн.
тоВ НВП Когорта (056)440-37-24

Газорізальник  
Зар. пл.  1 230,00 грн.

Електрогазозварник  
Зар. пл.  1 230,00 грн.
тоВ ПКП Укрпромтехнологія 

(056)409-79-81
Швачка  

Зар. пл.  1 500,00 грн.
тоВ Полстар (056)404-43-75

Слюсар  
з ремонту та обслуговування  
перевантажувальних машин  
Зар. пл.  1 800,00 грн.
тоВ РеМПРоМтРАНС (056) 440-

04-62
В’язальник  

Зар. пл.  1 150,00 грн.
тоВ Сервіс-Упаковка (056)404-89-34

Машиніст екструдера  
Зар. пл.  1 150,00 грн.
тоВ Сервіс-Упаковка (056)404-89-34

Фарбувальник приладів 
і деталей  

Зар. пл.  1 200,00 грн.
тоВ фірма едельвейс-4 (0564) 66-

11-33

Виконком Центрально-Міської районної у місті ради оголошує 
конкурс, на заміщення вакантної посади заступника завідувача 
загального відділу.

Вимоги до претендентів: громадянство України, освіта повна вища від-
повідного професійного спрямування, за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою, навички роботи 
з комп'ютером та оргтехнікою.

Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та 
державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за 
фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 4 років.

Заяви до конкурсної комісії приймаються протягом 30 днів з дня опу-
блікування оголошення за адресою: м.Кривий Ріг, вул. леніна, 27, каб.419.

За інформацією звертатись за телефоном: 90-07-46.

g Оголошення

Криворізький міський центр зайнятості.
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архіваріус

Добірку підготував Володимир Бухтіяров, тел.: 097-280-18-76. Фотографії публікуються вперше.

g Стежками нашої пам’яті

«Пряма мова»… ордена Червоної Зірки
Мабуть, і не варто підраховувати (це пра-
ктично неможливо), скільки кубометрів 
землі перекидали активісти загону «По-
шук». Вони уже кілька років як об’єдналися 
заради того, аби знайти на місці боїв не 
похованих досі бійців Червоної Армії. Ясно 
одне, не менше цих кубометрів вже переки-
нуто, ніж зробили це солдати та командири 
часів Великої Вітчизняної війни. 

Лани, лісосмуги, дно во-
дойм та річок і досі збе-
рігають таємницю лю-
тих сутичок із сильним 
ворогом. Загін очолює воїн-
«афганець» Володимир Ше-
пеленко. Про війну він знав 
не з розмов, книг або філь-
мів. У палаючому Афганіс-
тані звитяжець здійснив 
на вертольоті більше тися-
чі бойових вильотів. Група 
«Пошук» має підтримку 
Міжрегіонального центру з 
перепідготовки кадрів (ди-
ректор В. Балакін, його за-
ступник С. Моськін). В цьо-
му навчальному закладі діє 
музей бойової слави. Зовсім 
недавно команда пошуков-
ців під керівництвом Ігоря 
Соболя знайшла залишки 
воїна часів минулої війни. 

Серед поля, де вліт-
ку колоситься пшениця, 
він прийняв останній бій. 

Його земляний прихис-
ток розташовувався дале-
ко попереду першої лінії 
оборони. Так, як правило, 
влаштовували свої пози-
ції винищувачі танків. У 
них під руками довгоство-
ла протитанкова рушниця, 
граната або пляшка із запа-
лювальною сумішшю. Цей 
невеликий окоп крім сол-
дата зберігав ще й арсенал 
гранатних набоїв. Першим 
натрапив на знахідку Лео-
нід Кадушка. Завдяки йому 
ми й дізналися ім’я ще од-
ного визволителя Кривого 
Рогу. Протитанкіст загинув 
на ближніх підступах до 
міста, на лані, де точилися 
запеклі бої під хутором Ви-
сокий Софіївського (тоді 
Сталіндорфського) райо-
ну. При обстеженні скелету 
пошуковці знайшли орден 
Червоної Зірки. Він май-

же повністю зберігся, тіль-
ки інде червону емаль час і 
грунт пошкодили.

– В таких випадках, – роз-
повідає Ігор Соболь, він же 
отаман куреня «Суха Бал-
ка», – ми знаємо, як діяти.  
Орден ретельно оглянули 
й встановили його номер – 
312129.

Далі – справа техніки. 
Члени групи «Пошук»  звер-
нулися до Центрального 
архіву Міністерства оборо-
ни Російської Федерації. Це 
справжній документальний 
клондайк. Все про війну 
з фашизмом. Результат 
не забарився. Офіційний 
лист з підмосковного По-
дольська повідомляв, що 
орден Червоної Зірки  
№ 312129 вручений 5 листо-
пада 1943 року молодшому 
сержанту Миколі Микола-
йовичу Гармашу, 1925 року 
народження, уроджен-
цю  Слов’янського райо-
ну Краснодарського краю, 
командиру відділення ПТР 
(пам’ятаєте той окремий 
окоп на вістрі ворожої ата-
ки?..) 1147 стрілецького 
полку 353-ї стрілецької ди-
візії. А мешкав солдат-ви-

зволитель, кубанський ко-
зак, на хуторі Кувчинський. 
Радував свою матінку Мо-
трону, аж поки для нього 
особисто не зіграли сурми. 
До війська Микола Гармаш 
пішов у серпні 1943 року, 
невдовзі після визволення 
кубанської землі від погані 
в зелених мундирах. 

Уміння Володимира Ше-
пеленка повести за собою 
у корисній, патріотичній 
справі, енергія Ігоря Со-
боля, вдача Леоніда Ка-
душки, аналітика Вадима 
Шабанова винагороджені 
знахідкою серед звичайно-
го пшеничного лану. Спра-
ва в тому, що рідні Мико-
ли Гармаша були впевнені, 
що згідно з «похоронкою» 
їхня близька людина по-
хована в с. Назарівка. Ще 
за часів боїв лютого 1944 
року. Повідомлення це ви-
явилося помилковим. Іс-
тину більш ніж через 60 
років встановили криво-
різькі пошуковці. Останки 
відважного винищувача 
німецьких танків, кавале-
ра ордена Червоної Зірки 
Миколи Гармаша перепо-
ховані в братській могилі, 

що поблизу хутора Висо-
кого. Орден, який, немов 
фенікс, відродився з 
землі, зберігає його 
«хрещений батько», пошу-
ковець Леонід Кадушка.

Нам вдалося встанови-
ти, за що саме кубанець 
одержав цю почесну на-
городу. Про це й розповів 
нагородний аркуш. Подає-
мо  його мовою оригіналу: 
«Тов. Гармаш Н.Н. в боях с 
немецкими захватчиками 
за гор. Днепродзержинск 
в районе ст. Воскобойня 
16-го октября 1943 г. со 
своего ружья ПТР уничто-
жил 2 станковых пулеме-
та и четыре солдата про-
тивника, которые вели 
фланговый огонь по нашим 
боевым порядкам.

26 октября 1943 года в 
боях за Ново-Воскресеновку 
Днепропетровской облас-
ти, будучи в разведке, пу-
тем хорошо организован-
ного наблюдения, выявил 
расположение огневых то-
чек противника и лично 
уничтожил станковый пу-
лемет и двух гитлеровцев. 

Тов. Гармаш Н.Н. досто-
ин правительственной 

награды – ордена Красной 
Звезды.

Командир 1147 стр. полка 
подполковник Татаринов».

Далі ми про все знаємо. 
А пошуковці тепер зайня-
ті тим, аби вийти на рідних  
М.М. Гармаша і передати їм 
його нагороду, як символ 
пам’яті. То й буде приклад ре-
альної народної «безкрават-
кової» дипломатії. «Пошук» 
тим часом вивчає райони 
запеклих боїв і готується до 
весняних розкопок.

 Орден Червоної Зір-
ки молодшого сержан-

та Миколи Гармаша, 
піднятого з дна окопу, 

що послужив  
прихистком герою.

БРАТИ І СЕСТРИ
РІДНІ ЛЮДИ

Перед нами дві фотокартки 1933 року. Лі-
воруч брати Петрикевичі – Михайло (право-
руч) та Борис. Вони не так давно приїхали до 
Кривого Рогу з білоруської глибинки. Михай-
ло по комерційній частині пішов, у міськпром-
торзі відділом завідував, Борис навчався. В 
1937 році Михайла забрали прямо посеред ву-
лиці. Додому він так і не повернувся.

На фото внизу напевно сестри. Дуже схо-
жі ці красуні...

Валентина та Георгій уже розписалися. Вони чоло-
вік і жінка. На все життя. І буде у них двійко хлопців, 
а від тих п’ять онуків на двох. Та спочатку – свіжий 
коровай з рук батьків та трикратний поцілунок зі све-
крухою. Такі традиції. Їх варто вшановувати. 

КРИВОРІЗьКИЙ КРАєВИД
ЦЕНТР ГІРНИЦЬКОї  
КУЛЬТУРИ

Цю поштову листівку передав нам по-
стійний читач Геннадій Алексєєв. Віддру-
кована вона в 1956 році. На ній зображе-
но щойно збудований Палац культури РУ 
«Більшовик» тресту «Ленінруда». Сюжет 
яскраво передає колорит тих часів.

Ці хлопчаки із задо-
воленням виготовля-
ють моделі планерів та 
літаків. На фото 1936 
року авіамодельний гур-
ток товариства Тсоавіа-
хіму. Керує гуртківця-

ми Василь Алексєєв. Як 
і ведеться у формі при 
оборонних знаках на гім-
настерці. Колись він сам 
мріяв піднятися в небо. 
Не вийшло. Захопився 
авіамоделізмом. Година-

ми просиджував над ма-
кетами, з особливим за-
взяттям спрямовував їх у 
політ. До нього потяглися 
ось ці хлопці. Об’єднав їх. 
Може хтось підняв у по-
вітря і справжні літаки. 

ВЕСІЛьНІ ОБРЯДИ
ЗАМІж ІДЕ ВАЛЕНТИНА

ГУРТОК ТСОАВІАхІМУ
ЮНЬ СКЛАДАЄ ЛІТАКИ
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Десять стран, куда уезжают из Украины
Сколько всего украинцев живет и работает за пределами родины, 
достоверно никому не известно. По неофициальным оценкам – 
около 5-7 млн. Есть наши соотечественники даже в таких экзотиче-
ских государствах, как Бурунди, Руанда и Уганда. В каждой из этих 
стран официально проживает всего по три гражданина Украины. В 
других государствах их больше. В той же Танзании, по официаль-
ным данным, состоит на учете 11 украинцев. Но чаще всего наши 
земляки все-таки выбирают страны с более высоким уровнем 
жизни.

Италия
Граждан Украины, проживающих  
официально, – 208 796.  
ВВП на душу населения – $ 32 569

В этой стране зарегистрировано око-
ло 4 млн. иностранных граждан, 6,5% 
от общей численности населения. Тут 
также проживает порядка 1 млн. неле-
гальных иммигрантов. Большинство 
из них – выходцы из стран Восточной 
Европы и Африки.

Периодически власти проводят ам-
нистию для нелегалов, которые могут 
получить вид на жительство в Италии 
при условии, например, заключения контракта с работодателем. Цель легализации – увеличить 
поступления в бюджет от налогов и улучшить демографическую ситуацию в стране.

Германия
Граждан Украины, проживающих  
официально, – 159 308.  
ВВП на душу населения – $ 39 414

Население страны составляет бо-
лее 82 млн. человек. Кроме того, в 
Германии официально проживает 
6,7 млн. иностранных граждан, из 
них 1,7 млн. – турки, почти 1 млн. – 
граждане республик бывшей Югосла-
вии. В Германии насчитывается более 
2 млн. переселенцев немецкого про-
исхождения из стран бывшего СССР. 

В стране действуют государствен-
ные программы иммиграции по процедуре возврата на родину этнических немцев, имеющих 
гражданство Украины. Стоимость бизнес-иммиграции довольно высокая, требует создания ра-
бочих мест для резидентов.

Россия
Граждан Украины, проживающих  
официально, – 126 374.  
ВВП на душу населения – $ 21 358

В России ВВП на душу населения в 
три раза превышает украинский по-
казатель. Но российский ВВП так велик 
в том числе и благодаря иммигрантам. 
Украина – самый крупный поставщик 
приезжей рабочей силы  в России. Это-
му способствуют общий менталитет, 
язык, безвизовый въезд и умеренные 
цены на проживание.

Иммиграционная программа Рос-
сии предполагает, что переселенцы 
будут приезжать не только из стран СНГ, но и из Индии, Пакистана, арабских стран, Индонезии, 
Малайзии, Латинской Америки и Африки. 

Чехия
Граждан Украины, проживающих  
официально, – 116 371. 
ВВП на душу населения – $ 25 949

Население страны 10,5 млн. че-
ловек. Тут официально проживают 
около 400 000 иностранцев, которые 
имеют вид на жительство. До по-
следнего времени Чехия пользова-
лась популярностью и среди укра-
инских эмигрантов.

В связи с экономическим кризи-
сом 2008–2009 гг. правительство 
начало проводить иммиграционную 
политику, направленную на уменьшение иностранной рабочей силы в стране. В 2009 г. количество 
иммигрантов сократилось вдвое.

Израиль
Граждан Украины, проживающих  
официально, – 97 617.  
ВВП на душу населения – $ 28 007

В 1950 г. Кнессет принял Закон о воз-
вращении, который гарантирует пра-
во каждого еврея репатриироваться 
в Государство Израиль. Большинство 
украинских эмигрантов выехало в эту 
страну после распада СССР.

Население Израиля составляет 7,8 млн. человек. Из них 2,4 млн. – репатрианты. В том числе 
около 1,5 млн. – выходцы из постсоветских стран, более 740 000 – из арабских стран.

Испания
Граждан Украины, проживающих  
официально, – 77 217. 
ВВП на душу населения – $ 32 701

Население Испании составляет 46,2 
млн. человек. По официальным дан-
ным, в стране проживает 12,3% ино-
странных граждан, – их доля в два 
раза выше, чем в среднем по стра-
нам ЕС. Испания пользуется большой 
популярностью у неквалифициро-
ванной рабочей силы из-за высоких 
зарплат и лояльного трудового зако-
нодательства.

В стране время от времени про-
водят массовые амнистии для не-
легалов. В последнее время многие иностранцы, живущие в Испании, все чаще возвращают-
ся на родину из-за финансового кризиса и высокого уровня безработицы в этом государстве. 
Недавно Мадрид лишил нелегалов права на бесплатную медицинскую помощь, что спрово-
цировало массовые беспорядки в стране.

США
Граждан Украины, проживающих  
официально, – 59 917. 
ВВП на душу населения – $ 48 442

Население – 310 млн. человек. За 
последние 10 лет в США натурализо-
вались 14 млн. иммигрантов. Боль-
шинство из них выходцы из Мекси-
ки, Индии и Филиппин. Штаты из-за 
высокого уровня жизни пользуются 
повышенной популярностью и среди 
украинских эмигрантов.

Американцы постоянно проводят 
розыгрыш лотереи «Грин карт», которая дает право на проживание и трудоустройство в США. В 
прошлом году украинцы подали 853 000 заявок на участие в этой лотерее. Больше желающих 
переехать в Америку только среди граждан Ганы и Нигерии – 910 000 и 1,36 млн. заявок соот-
ветственно.

Греция
Граждан Украины, проживающих  
официально, – 50 081. 
ВВП на душу населения – $ 26 892

В Греции проживает 11,3 млн. 
человек. Последние 20 лет страна 
привлекала эмигрантов из стран СНГ 
европейскими зарплатами и возмож-
ностью получить вид на жительство.

Наличие обширной теневой эко-
номики способствовало притоку 
нелегальных иммигрантов, коли-
чество которых уже превышает 0,5 
млн. человек. В связи с финансовым 
кризисом и безработицей в стране 
принята программа репатриации не-
легальных иммигрантов. По данным 
Еврокомиссии, около 90% всех нелегальных мигрантов въезжают в ЕС через Грецию.

Португалия
Граждан Украины, проживающих  
официально, – 48 022. 
ВВП на душу населения – $ 25 444

Население 10,7 млн. человек. Из 
них 87% португальцы и 12% – вы-
ходцы из стран Африки и Азии. Сре-
ди жителей также есть небольшое 
число испанцев и иммигрантов из 
стран Восточной Европы. В основ-
ном наши соотечественники при-
езжают в эту страну нелегально на 
заработки в сфере услуг и в сель-
ском хозяйстве. Всего в стране про-
живает около 500 000 нелегальных 
мигрантов. В последние годы полу-
чить вид на жительство проблематично в связи с ужесточившейся миграционной политикой 
правительства.

Канада
Граждан Украины, проживающих  
официально, – 43 000. 
ВВП на душу населения – $ 40 541

Население – 34 млн. Прирастает 
оно в основном за счет иммиграции. 
Половина всех въезжающих в страну 
подпадает под программу воссоеди-
нения семей.

В Канаде одна из самых больших 
украинских диаспор. Почти 2% на-
селения – этнические украинцы. 
Отсутствуют ограничения на второе 
гражданство. Каждый год страна при-
нимает 200 000-300 000 иммигрантов, 
в основном индийцев и китайцев.

____________________________________________________________________________________________________________ По материалам Интернет-изданий.
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– Д обродію, я до вас звер-
таюся, добродію! – Во-

лодимира відволікли від споглядан-
ня жовтіючого листя на деревах. – 
Так-так, саме до вас.

Він зустрівся поглядом з усміхне-
ною жіночкою, яка сиділа за кермом 
блискучо-чорного джипа:

– Вулицю Городищенську шукаю, 
а мій навігатор ніби сказився, усе в 
різні боки показує. Уже третє коло 
навертаю, а на цю таємничу вули-
цю ніяк не потраплю. Чи не підкаже-
те, як туди проїхати? – благання в по-
гляді з-під білявої чілки.

 – Підкажу – прямо й перший по-
ворот праворуч. Тільки ви, – скеп-
тичний погляд на автівку, – туди ніяк 
не проїдете. Надто узвіз там крутий, 
а понизу ще й різкий поворот у не-
безпечному місці.

– Чого це я не проїду? – обурилась 
білявка. – У мене нормальна маши-
на, куди хочеш проїде.

– Машина гарна, не посперечаєш-
ся. Тільки водій у ній нікчемний.

– Гадаєте, коли білявка за кер-
мом, так одразу й дурепа? – ще біль-
ше розпалювалася кермувальниця.

– Загалом – не знаю, а в даному 
випадку так і є.

– Дивно, – замислилась та на 
мить, – звучить образливо, але об-
ражатись на вас не хочеться. Чому?

– А тому, що у вас колесо заднє 
праве спустило, а ви цього не помі-
чаєте. Що маємо в підсумку? А те, 
що водій – недосвідчений, машину 
не відчуває, значить, по тому узвозу 
йому, себто їй, ліпше не їхати, бо собі 
дорожче може вийти.

– Де колесо спущене? – вискочила 
та з машини й придивилась до кор-
мової частини іномарки. – Дійсно, 
спустило. Певно, пробила, доки цю 
Городищенську шукала. От лишень-
ко, доведеться аварійку викликати й 
години зо три її тут, у цих хащах че-
кати…

– Чи попрохати випадкового на-
хабу, щоб він допоміг, в якості виба-
чення за свою брутальність, поста-
вити запаску, – у тон розмови під-
тримав Володимир.

– Невже дійсно допоможете? – не 
повірила своїм вухам білявка.

– Спробуйте, а раптом щось і скла-
деться, – підморгнув він тій.

– Який же ви проханий, – поводи-
ла вона пальчиком перед обличчям. 
– Я вам ліпше грошей запропоную за 
цю маленьку послугу.

– Залиште їх собі, вам ще кредит 
за машину повертати, – розвернувся 
Володимир з твердим наміром по-
кинути цю справу.

– Та невже образились? – щиро 
здивувалась кермувальниця. – Я ж 
від щирого серця. До речі, як дізна-
лися про кредитну машину? Нічого 
такого не казала.

– Маєш очі та розум – користуйся 
ними, – знизав плечима чоловік, ви-
тягаючи запаску й домкрат із багаж-
ника. – Ніколи не повірю, що такій 
гарній жінці якийсь дурник міг по-
дарувати такого велетенського джи-
па, ще й чорного кольору. Коли б вам 
дарували щось на колесах, то це було 
б щось маленьке, гарненьке, жов-
теньке або рожевеньке. А тут – од-
разу великий джип, та ще й чорний, 
як вороняче крило.

– То, може, це машина мого чо-
ловіка або коханця? – під’юджувала 
продовжити розмову.

– Коли ставлять в один ряд чоло-
віка й коханця, то чоловіка точно не-
має, – однією рукою втер чоло Воло-
димир, натискаючи іншою на балон-
ний ключ. – Щодо коханця, то також 

навряд – про це свідчать оце рожеве 
бозна-що на дзеркалі заднього огля-
ду та сунички на кермі. Ніякий чоло-
вік собі подібного не дозволить, бо 
гидуватиме й сісти за кермо. А що 
машина кредитна – то зовсім про-
сто: оцей стикер на склі про страхов-
ку. У переважній більшості беруть 
звичайну дешевеньку автоцивілку, 
тим паче на цьому рамному джипі, 
де боятися нічого. Натомість тут ма-
ємо повне КАСКО, щоб на всі випад-
ки життя. Цього вимагає банк, коли 
оформлює кредит на автівку. Відтак, 
машина – ваша, мадам.

– Мадемуазель, – стрімко попра-
вила та.

– Перепрошую, мадемуазель, ма-
шина – ваша, їздити на ній до пут-
тя не навчилися, бо тільки нещодав-
но придбали її в кредит, щоб пуска-
ти пил в очі конкурентам. Але це все 
дурня, краще приймайте роботу, го-
тово.

– Звідки ви дізналися, що я бізнес-
вумен, уже навіть не питатиму, – за-
цікавлено подивилась вона на Воло-
димира. – Від вас, ще радянських, 
чого тільки не почуєш. А слухати по-
серед дороги про якогось там Риль-
ського або, як же його, а… Тичину, 
щось зовсім не хочеться.

– Дарма ви так, – протер руки ган-
чіркою. – У СРСР було чимало непо-
ганого, як, до слова, й у Тичини, про 
якого ви так зневажливо відгукну-
лися.

– «Трактор в полі дир-дир-дир, ми 
за мир», – десь я таке вже чула. Чи й 
не поезія.

– Це – ні, не поезія. Натомість:
«Ви знаєте, як липа шелестить
У місячні весняні ночі? –
 Кохана спить, кохана спить,
 Піди збуди, цілуй їй очі,
 Кохана спить...
Ви чули ж бо: так липа шелестить»,

– з почуттям прочитав він кілька 
рядків. – Ось це справжня поезія, на-
віки.

– Дійсно, чудово. А хто це? – на-
морщила та лобика.

– Це також Павло Григорович, – і 
пішов пружним кроком уперед.

– Який Павло Григорович? – почу-
лося в спину.

– Тичина… – промовив у відпо-
відь, не повертаючи голови.

***

Т араса, як й очікувалось, удо-
ма не було. На запитання, де 

його змінник, чому не вийшов на ро-
боту, Тарасова жінка, яка поралась 
на городі, тільки скорчила грізне об-
личчя, виразно клацнувши долонею 
десь у районі горлянки. Мовляв, зно-
ву пішов у загул, десь гуляє, а де й з 
ким – біс його знає.

Причинивши хвіртку, Володимир 
сумно подивився вверх – дряпатись 
йому пішки нагору, а потім ще з кіло-
метр чи й більше до зупинки чимчи-
кувати. І ледь ступив кілька кроків, 
як поруч спинилась знайома іномар-
ка з білявкою за кермом:

– Спуск дійсно неприємний. Але, 
як бачите, впоралась.

– Поздоровляю.
– В якості зворотної люб’язності – 

за чудовий вірш – можу підкинути 
до центру. Мені якраз по дорозі.

– Буду щиро вдячний.
Через кілька хвилин їзди Володи-

мир попрохав:
– Ось тут і пригальмуйте. Красно 

дякую.
– Це вам щиро дякую за підказку, 

колесо й Тичину. Тільки чого – тут? До 
зупинки ж далеченько ніби?

– До зупинки – неблизько, нато-
мість тут за рогом непогані шашлики 

роблять і завжди 
пиво є холодне. Тут 
зупинюсь, може, й Тараса десь по-
руч побачу.

– А Тарас – це хто? – пригальмову-
ючи на узбіччі.

– Мій напарник, це я шукати його 
приїздив, бо він не вийшов на робо-
ту. А жінка сказала, що Тарас знову 
пішов у загул.

– А шашлик справді гарний? – під-
моргнула білявка.

– Мені подобається, особливо з 
холодненьким пивцем. Можу й вас 
пригостити, як не гидуватимете.

– Спробую…
Уже в шашличній після кількох 

кухлів бурштинового напою роз-
говорилися, непомітно перейшов-
ши на «ти». Виявилось, що Ольга – 
так звали власницю джипа – комер-
сантка, господарка мережі магази-
нів офісного приладдя. По окраїнах 
примусила їздити потреба – переві-
ряла адресу одного постачальника, 
який їй видався непевним у своїй по-
ступливості.

– Він хотів мене «кинути», – по-
махуючи шампуром, обурювалась 
Ольга. – За документами ніби все га-
разд, умови постачання й оплати – 
чудові, тільки цей тип мені був дуже 
підозрілий. Надто якийсь він улесли-
вий, а слизький – ніби в’юн у болоті. 
Ось і запідозрила, що тут щось нечи-
сто. Адресу в договорі – на цій вулиці 
Городищенській якраз – і поїхала по-
дивитись. І, уяви тільки, немає тако-
го будинку й ніколи не було! Він точ-
но мене хотів «кинути», лишень – не 
вийде, не на ту напав!

– А я автокранівник, працюю на 
фірмі, що зводить за містом котеджі 
для багатіїв.

– Так це ти у Федька «пашеш»? Я 
знаю його, він мені в Заріччі будино-
чок і зводив.

– Кому Федько, а кому й Федір 
Іванович, – зітхнув Володимир. – У 
нього. І в Заріччі я також бував.

– Ось звідки мені твоє лице знайо-
ме, – посміхнулася Ольга. – А то все 
гадаю, як я тебе знаю. Бо раніше точ-
но десь бачились.

– Може, й бачились, тільки я тебе 
не пам’ятаю. Багато вас там, у Заріч-
чі.

– Нас – багато, але я – одна.
– Та невже одна? Така красуня, ще 

й з грошвою, – і одна? Ніколи не по-
вірю.

– Повір, бо так і є. Може, ти не зна-
єш, але в нашому колі стосунки на 
рівні подушки дуже часто відобра-
жаються на стосунках на рівні рахун-
ків. А цього дозволити собі не можу.

– Тоді водія собі дозволь персо-
нального, бо ризиковано їздиш. Це я 
тобі як водій кажу.

– І де його взяти, щоб надійний і не 
базікало? – обвела очима навколо. 
– Нікого, кому б довіритись могла. 
Хіба що тобі. О, а й справді – йди до 
мене водієм. Невдовзі зима, замов-
лень у вас не буде зовсім. Та й нині, 
як я чула, у Федька справи йдуть не 

к р а щ и м 
чином. Ну 

то як – підеш? Не пере-
ймайся, тебе оформимо як нале-
жить – офіційно, за наказом та із 
записом у трудовій книжці. Як мо-
виться, повний соцпакет, без брех-
ні. Платня також пристойна, бо де ще 
знайдеш водія, який не лише вправ-
ний за кермом, а ще й Тичину цитує 
напам’ять?

– Ти не знаєш, який я водій.
– Федько знає. І будь-кому свою 

техніку не довірить, тим більше авто-
кран. А він – переконана – дорогий.

– Кран – недешевий, – погодив-
ся Володимир. – Коли не жарту-
єш, то давай спробуємо. Бо й справ-
ді, замовлень щось стало малува-
то, а зима осьдечки вже. Якщо зараз 
ледь-ледь кінці з кінцями зводжу, то 
взимку взагалі буде сутужно.

– На тому й домовились. Завтра 
зранку й приходь, будемо підпису-
вати документи. Але в мене є одна 
сувора умова – ніякого тютюнового 
диму. На дух його не переношу.

– Це нескладно – куритиму десь 
подалі, якщо для тебе це так значу-
ще.

***

…С олодкуватий запах тю-
тюнового диму Ольга 

відчула ще на сходах першого повер-
ху, й чим далі, тим міцнішим той ста-
вав. І чим міцнішим він ставав, тим 
більше вивітрювався чудовий після 
минулої зустрічі настрій, поступаю-
чись місцем киплячій злості на того, 
хто посмів курити в її офісі.

Вона увірвалася в кабінет і вкля-
кла на місці – Володимир, яко-
го кілька годин тому відпустила до-
дому, бо вже пізно ставало, сидів у 
її шкіряному кріслі та курив сигари 
з лакованої коробки, запиваючи не 
менш коштовним «Камю» з пузато-
го келиха.

– Та це ти собі… Це що ти собі… 
Ти… Ще й місяць не пройшов, а ти 
вже!.. Та я тебе!.. – від обурення не 
вистачало цензурних слів.

– Нині всі більше чомусь на «Хен-
нессі» присіли, а ось ти цінуєш 
справжні пріоритети, – не звертаю-
чи на її розчервоніле обличчя ува-
ги, промовив Володимир. – Моло-
дець, хвалю!

– Та я тебе… Ти в мене… Ось тут 
і прямо зараз!..

– Не витрачай дарма нервові клі-
тини, – із щирістю в голосі порадив, 
потягуючи коньяк. – Ліпше скажи, як 
пройшла зустріч із Сашком, – чи всі 
питання з податками врегулювали? 
Податковий кредит до кінця року він 
оформив, як і обіцяв?

– А як ти знаєш? – десь поділась 
уся її злість.

– Та ми із Сашком в одному дво-
рі виросли, в одній пісочниці грали-
ся, одних дівок любили. Ось і попро-
хав його по-дружньому допомогти. 
МЕНІ, – зробив наголос на останньо-
му слові. – Днями ми якраз зустрі-
лися, посиділи, молодість згадали, я 

його нормально пригостив – усю по-
лучку, між іншим, витратив на кабак 
та пригощання.

– Я за це вдячна, за отриманий по-
датковий кредит, але…

– Бізнес – справа суто чоловіча, – 
не слухаючи її, продовжив Володи-
мир. – І коли якимсь дивом у ньому 
випадає чогось добитись жінкам, то 
вони чомусь одразу починають чо-
ловіків сприймати дуже зверхньо, 
не вважаючи їх собі рівнею. Прикро 
це. Прикро, коли тримають за дур-
ника, коли потай підсовують папери 
про передачу корпоративних прав 
на фірму, видаючи їх за докумен-
ти на отримання зарплатної карт-
ки. Звісно, коли б не Сашко, то спра-
ва з податкової вповні могла пере-
рости в карну, з відповідною стат-
тею у Кримінальному кодексі. Років 
на вісім чи щось таке за приховуван-
ня від оподаткування для господаря 
фірми. Себто – для мене, бо за доку-
ментами нині я господар, чи не так?

Мовчиш. Бо так і є. Тільки одного 
не розумію: це ти вигадала по ходу 
чи давно цю схему придумала – зна-
йти дурника, зробити його Фуксом, 
аби в разі чого той «сидів» замість 
тебе, а якщо вигорить, то так само 
потай повернути фірму собі назад? 
Ну мовчи-мовчи, можеш навіть ко-
ньяком пригоститись, і мені плесни 
на денце.

– Я згадала, звідки тебе знаю. Ти 
Володимир – Ясне Сонечко. Я тебе по 
телевізору бачила, коли ще дівкою 
була. Один з перших комерсантів 
міста, який став мільйонером. Ко-
трий потім кудись дівся.

– Було в мене таке жартівливе 
прізвисько, – з посмішкою погодив-
ся той. – Тільки не Володимир, це за-
надто, я ж не князь київський, а про-
сто Вовчик – Ясне Сонечко. А поді-
вся я за кордон, бо Тетянка, доне-
чка моя, дуже захворіла. Спродав 
усе, що було, а фірму нашу за півці-
ни віддав своєму партнеру Федьку, 
бо час тоді йшов уже на години. Опіс-
ля три роки лікувались в Ізраїлі, по-
тім ще два роки – у Німеччині, а по-
тім – тривала реабілітація на Кубі. 
Мільйон був, але розтікся на лікарів 
закордонних. Та головне, що з доне-
чкою все нині гаразд, врятували ми 
її. Повернувся назад голий і босий. 
Федько по милості своїй узяв на ро-
боту, тільки він ніколи бізнес роби-
ти не вмів.

– І тут я підвернулася зі своєю 
пропозицією, – із сумним подихом 
Ольга присіла за стіл і налила собі по-
вний келих п’янкого напою. – Знаття 
б раніше…

– Ти не дуже нервуй, – підморг-
нув Володимир. – На правах ново-
го господаря фірми я тобі підшу-
каю роботу. Не таку грошовиту, сама 
маєш розуміти – часи зараз непро-
сті, але щось таки знайдемо. Не во-
дієм, не ображайся, але кермувати 
ти не вмієш, а ось каву ти нормаль-
но готувати вже можеш. Тож – до-
мовимось.

Життя як життя

е. МіСЦеВий.

Ясне сонечко
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Управління комунальної власності міста виконкому міської ради  
повідомляє

про перелік об’єктів, що підлягають приватизації, затверджений рішенням Криворізької міськради 
від 26.09.2012 № 1371 «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності міста, що підляга-

ють приватизації в 2012 році», та оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації:

– шляхом викупу:

– шляхом продажу на аукціоні:

Учасникам конкурсу необхідно подати до конкурсної 
комісії такі документи: заяву про участь у конкурсі з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою 
формою; копію установчого документа претендента; 
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра-
цюють у штатному складі і яких буде залучено до про-
ведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; 
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково за-
лучено претендентом до проведення робіт з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені 
їхніми особистими підписами, а також копії кваліфі-
каційних документів оцінювачів; копію сертифіката 
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту 
Фондом державного майна України; інформацію про 
претендента (документ, який містить відомості про 

претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та 
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у 
його штатному складі та додатково залучаються ним, з 
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна 
тощо). Конкурсна пропозиція претендентів подається в 
запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо 
ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних 
з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у 
календарних днях).

Конкурс відбудеться 17 жовтня 2012 р. об 11.00 за 
адресою: м. Кривий Ріг, пл. Радянська,1, управління ко-
мунальної власності міста, каб. 246.

Документи до комісії приймаються до 10 жовтня  
2012 р. включно.

Телефони для довідок: 74-75-79, 74-16-30.

Публічна інформація

№  
з/п Назва об’єкта та його адреса

Пло-
ща, 

кв. м.

Балансо-
утриму-

вач

Ідентифіка-
ційний код  
за ЄДРПОУ

1 Приміщення, що орендує фізична особа-підприємець 
Макарова Л.М., м. Кривий Ріг, вул. Федоренка, 5а, блок Б, прим.23

24,9 УКВМ 25522449

2 Приміщення, що  орендує  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «КІРАСИР», м. Кривий 
Ріг, вул. Шостаковича, буд. 12, прим. 21

35,8 УБЖП 03364234

3 Приміщення, що  орендує  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ГОРОБИНА», м. Кривий Ріг,  
вул. Армавірська,    буд. 13, прим. 40г

251,8 УКВМ 25522449

4 Приміщення, що орендує ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЛІГА», м. Кривий Ріг,  вул. Орджонікідзе, буд. 6, прим. 32

109,2 УКВМ 25522449

5 16/100 частки комплексу будівель,  що орендує фізична особа Яжук Н.І., 
м. Кривий Ріг, вул. Хабаровська, буд. 4г

35,2 УКВМ 25522449

6 Приміщення, що  орендує фізична особа-підприємець 
Денисенко О.О., м. Кривий Ріг, вул. Іллічівська, буд. 1, прим. 1

202,5 УКВМ 25522449

7 Приміщення, що орендує ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«НС-ЦЕНТР», м. Кривий Ріг, вул. Калиниченка, буд. 1, прим. 1к

204,9 УКВМ 25522449

1 Приміщення,  м. Кривий Ріг, пр-т Миру, 29в, прим. 2 388,4 УКВМ 25522449
2 Приміщення,  м. Кривий Ріг, пр-т Миру, 29в, прим. 17а 12,9 УКВМ 25522449
3 Приміщення,  м. Кривий Ріг, пр-т Миру, 29в, прим. 18 18,5 УКВМ 25522449
4 Приміщення,  м. Кривий Ріг, пр-т Миру, 29в, прим. 19 31,8 УКВМ 25522449
5 Приміщення,  м. Кривий Ріг, пр-т Миру, 29в, прим. 20 54,4 УКВМ 25522449

Управління комунальної власності міста  
повідомляє, 
що переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 

– суб’єктів господарювання, які будуть залучені для проведення 
незалежної оцінки об’єктів приватизації шляхом продажу через 

викуп, що відбувся 21 вересня 2012 року, визнані:
ТзОВ «Інвест-Кривбас-Експерт»

ТзОВ «Оціночна фірма «Погляд»

ТзОВ «Мамульчик і К»

ТзОВ «ПромЕксперт»

Приміщення, що орендує фізична особа-підприємець Трофименко С.О.  
м. Кривий Ріг, мкр-н 5-й Зарічний, буд. 66а, прим. 7
Приміщення, яке орендує ТзОВ «ПРОМРЕМОНТІНВЕСТ»,
м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз’їзду, буд. 41/3, прим. 24

68/100 частки приміщення 116, що орендує фізична особа-підприємець 
Права О.В., м. Кривий Ріг, вул. Рязанова, буд. 11

Приміщення, що орендує фізична особа-підприємець Кривда О.М.  
м. Кривий Ріг, вул. Тухачевського, буд. 75, прим. 73

Приміщення, що орендує фізична особа-підприємець Гранаковська І.В.,  
м. Кривий Ріг, вул. Шостаковича, буд. 12, прим. 25
Приміщення, що орендує ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АПОРТ»,
м. Кривий Ріг, вул. Рязанова, буд. 19, прим. 120

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються відділом до-
звільно-погоджувальних процедур виконкому міської ради протягом 
10-ти робочих днів після опублікування оголошення в міській кому-
нальній газеті «Червоний гірник». У разі надходження двох і більше 

заяв на один об’єкт оренди, орендодавцем буде оголошено конкурс 
на право його оренди відповідно до абз.3 частини 4 ст.9 Закону Укра-
їни «Про оренду державного та комунального майна» та рішення 
міської ради від 23.11.2011 №726 «Про затвердження Положення про 

порядок оформлення оренди об’єктів комунальної власності міста».
Довідки можна отримати  в  управлінні комунальної власнос-

ті міста виконкому міської ради (пл.Радянська,1, кімн. 361, 360,  
тел. 74-49-29,  74-43-97). 

№ 
з/п

Балансо- 
утримувач

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

Найменування
Місце- 

знаход-
ження

Загальна 
площа, 

м2

Вартість майна за 
незалеж ною оцін кою, 

грн.

Максималь-
но можли вий 
строк оренди

Мета використання

1 Відділ освіти ви конкому Централь-
но-Міської районної у місті ради

Нежиле приміщення, вбудоване у 2 поверх окре-
мо розташованої нежилої будівлі

Вул. Україн-
ська, 66

253,2 309865,0
Станом на 14.08.2012

2 роки  
11 місяців

Для проведення занять з танців, погодинно, згід-
но з графіком

2 Відділ освіти виконкому Довгин-
цівської районної у місті ради

Нежиле приміщення, вбудоване у 3 поверх окре-
мо розташованої нежилої будівлі

Вул. Отто 
Брозовсько-
го, 83

307,9 278946,0
Станом на 13.09.2012

2 роки  
11 місяців

Для проведення занять танцювальної школи-сту-
дії, погодинно, згідно з графіком

3 КП «Автобаза №1» Окреме індивідуально визначене майно – 
легковий автомобіль ВАЗ 2107

Вул. Іллічів-
ська, 63

1 од. 10319,16
Станом на 01.08.2011

2 роки  
11 місяців

Для здійснення статутної діяльності комунально-
го закладу

4 Відділ освіти виконкому Жовтне-
вої районної у місті ради

Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх окре-
мо розташованої нежилої будівлі

Мкрн  
5-й Зарічний

404,3 342871,0
Станом на 14.09.2012

2 роки  
11 місяців

Для проведення занять з оздоровчої гімнастики, 
погодинно, згідно з графіком

5 Відділ освіти виконкому Централь-
но-Міської районної у місті ради

Нежиле приміщення, вбудоване у одноповерхо-
ву окремо розташовану нежилу будівлю

Вул. Лер-
монтова, 12

70,05 99935,0
Станом на 05.09.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення офісу

6 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх 
житлового будинку

Вул. Седнє-
ва,19

92,3 58465,0
Станом на 17.08.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення ТВБВ (62,33м2) та площі, що ви-
користовується виключно для здійснення плате-
жів за житлово-ко мунальні послуги (29,97 м2)

7 Виконком Саксаганської районної 
у місті ради

Нежиле приміщення, вбудоване у цокольний 
поверх окремо розташованої нежилої будівлі

Вул. Ме-
лешкіна, 32

147,75 127081,0
Станом на 05.09.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення їдальні, яка не здійснює продаж 
товарів підакцизної групи

8 Відділ освіти виконкому Дзержин-
ської районної у місті ради

Нежиле приміщення, вбудоване у 2 та 3 по-
верхи окремо розташованої нежилої будівлі

Пр-т Мета-
лургів, 5

328,9 234919,0
Станом на 29.06.2011

2 роки  
11 місяців

Під розміщення офісу громадської організації, про-
ведення занять з авіамодельного спорту

9 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх окре-
мо розташованої нежилої будівлі

Вул. Крем-
лівська, 4а

80,3 83533,0
Станом на 10.09.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення офісу

10 КП «Криворіжкнига» Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх 
житлового будинку

Вул. Ватуті-
на, 29

22,0 28012,0
Станом на 21.08.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення телекомунікаційного обладнання

11 УКВМ Нежиле приміщення, вбудоване у цокольний 
поверх окремо розташованої нежилої будівлі

Вул. Мусорг-
ського, 13

96,0 77680,0
Станом на 11.09.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення торгівлі непродовольчими това-
рами

12 УКВМ Нежиле приміщення, вбудоване у 1 та 2 по-
верхи окремо розташованої нежилої будівлі

Вул. Коло-
мойцівська, 
23

674,3 401840,0
Станом на 29.08.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення складу

13 УКВМ Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх окре-
мо розташованої нежилої будівлі

Вул. Коло-
мойцівська, 
23

442,3 207616,0
Станом на 29.08.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення складу

Управління комунальної власності міста виконкому міської ради оголошує про наміри  передати в оренду об’єкти  
комунальної власності, щодо яких надійшли заяви

Про проведення публічних слухань
Відповідно до розпорядження міського голови від 14.09.2012 №209-

р «Про проведення публічних слухань» у муніципальному центрі послуг  
м. Кривого Рогу (пл.Радянська,1) 09.10.2012 о 16.00 відбудуться пу-
блічні слухання, пов’язані з регуляторною діяльністю щодо обговорення 
перевірки цілей, задекларованих при прийнятті діючого регуляторного 
акта - рішення виконкому міської ради від 14.03.2012 №79 «Про 
Порядок встановлення режимів роботи об’єктів бізнесу» - розроб-
ник управління розвитку підприємництва (тел. 92-13-76, 74-39-72, каб. 
504а, 510).

З вищезазначеними документами можна ознайомитися в мережі Інтернет 
у підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна база» 
www.kryvyіrih.dp.ua, міській комунальній газеті «Червоний гірник» від 
17.03.2012 №20 та у розробника за адресою: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радян-
ська, 1, з 8.00 до 17.00, перерва з 12.30 до 13.00, крім вихідних та святкових 
днів.

Запрошуємо громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднання, громад-
ські організації, наукові установи та консультативно-дорадчі органи відповід-
но до процедури здійснення державної регуляторної політики взяти участь в 
обговоренні.

Управління розвитку підприємництва  
виконкому міськради.
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Дитяча сторінка

g Поради

Як зробити мильні бульбашки
Покупні мильні бульбашки часто бувають 

неякісні. Тому як краще зробити мильні 
бульбашки в домашніх умовах, щоб гра для 
вашого малюка стала не тільки захоплюю-
чою, а й безпечною для здоров’я.

Найважливіше у виготовленні домаш-
ніх мильних бульбашок – це вода, яка не 
повинна бути жорсткою. Для зменшен-
ня солі спочатку воду треба гарненько 
прокип’ятити, а потім дати відстоятись.

За матеріалами Інтернет-видань.

 Інгредієнти для мильних бульбашок
• 200 г засобів для миття посуду або шампуня
• 600 мл води
• 100 мл гліцерину
• харчовий барвник

Процес приготування мильних 
бульбашок

1Перемішайте всі інгредієнти, і ваш розчин 
готовий. Гліцерин можна придбати в кож-

ній аптеці. Цей компонент важливий тому, що 
саме він робить стінки мильного міхура міцніше.

2 Якщо міхур діаметром 30 мм протримався не мен-
ше 30 секунд, значить, розчин у вас вийшов пра-

вильний. Ще можна вмочити палець в мильний розчин 
і швидко проткнути мильний міхур – міхур не повинен 
луснути.

3 Для надування мильних бульбашок знадобиться порож-
ній стрижень від кулькової ручки чи трубочка від коктейлю. Просто 

опустіть стрижень в розчин і потихеньку дуньте в протилежний кінець.

g Вустами малечі

g Стих
Мыльные 
пузыри
Шампунь и мыло я болтаю,
Пузыри свои пускаю.
Прямо в небо шары летят.
Дую, дую их опять!

Если дунуть их сильней,
Будет много пузырей.
Я укрою всю планету,
Пусть летят по белу свету.

Дую, дую их опять!
Шары на лоб ко мне летят,
Один за нос мой зацепился,
Другой сразу развалился.

Дую, дую их опять!
Ветер станет помогать.
И летят они по свету,
Ничего красивей нету!

Тамара КОЗЛОВА.

g Оповідання

Мильна бульбашка
Хлопчик сидів біля відчи-

неного вікна й пускав мильні 
бульбаш ки. Вони були легкі, 
красиві. Сонечко грало на 
бульбашках всіма кольорами 
веселки: жовтим, синім, зе-
леним, оранжевим, фіолето-
вим... Легенький вітерець 
підхоплював бульбашки, й 
вони летіли над квітником, 
над кущами бузку. їм хотілося 
піднятися вище за дерева, та 
ледве торкалися листя – вони 
лопались.

А одна велика Мильна 
Бульбашка, підхоплена ві-
тром, полетіла у синє небо. 

Побачила Мильну Бульбашку 
Ластівка, полинула до неї, ле-
тить поруч і дивується:

– Яке на вас гарне плаття! 
Яка ви красива! Ви чарівна 
пташка?

– Так, я чарівна пташка, – 
згорда відповіла Бульбашка. 
– По глянь, одежа на мені ве-
селкою грає.

Доторкнулася Ластівка до 
одежі – Мильна Бульбашка 
лоп нула.

– Де ж це вона поділась, та 
чарівна пташка? – здивувала-
ся Ластівка.     Тільки бризки 
полетіли...

Василь СУхОМЛиНСьКий.

g Говорять діти
– Кирило, прибери іграшки!
– Ні! Все, вистачить! Не слу-
га я тобі більше, не слуга!

***
Саша підбігає вранці до мами. 
Мама обійняла його і сказала:
– Мій зайчик!
Синочок теж обняв маму і 
вимовив:
– Зайчиха моя!

– Тьотю, а ти заміжня?
– Ні...
– А чого?
– Та не бере ніхто, – відпові-
дає кокетливо, так.
– А ти у всіх запитувала?

***
Санька, дивлячись на вивіску 
аптеки:
– Мам, змія їсть морозиво!

Прощаючись перед 

відльотом, птахи 

переплутали свої 

квитки. Допоможи 

їм розібратися, кому 

куди слід летіти.

1є у кошику суниці,
І малина, й полуниці.

Спробуйте слівце дібрати,
Щоб разом усе назвати.

2Не гілка, не листок,
А на дереві росте.

3 Стоїть при дорозі
На одній нозі.

І шапочку має,
Та нікого не вітає.

4Тихо під листочком
Синя ягідка сховалась.

Ми її знайшли
Та додому понесли.

5Сини в шапках,
А батько — ні.

6Яскраві пелюстки
І запах пречудовий.

І хочеться усім
Побачити їх знову.

7Зимою і літом
Одним цвітом.

8У зеленім кожушку,
В костяній сорочці

Я росту собі в ліску,
Всім зірвати хочеться.

9  На літо одягається,
А на зиму одежі цурається.
Склала Галина МАЦьКІВ.

g Поміркуємо
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Додаємо в 
будь-який 
мильно-
пінистий 

розчин акварельну 
фарбу або харчовий 
барвник. Беремо со-
ломинку і дуємо через 
неї в мильну воду, щоб 
утворити побільше 
бульбашок. Потім беремо 
акварельний папір і при-
туляємо зверху до міхурів. 
Отримуємо фантазійні 
різнокольорові узори.
З такого паперу можна 
зробити вітальні листівки 
родичам і друзям.
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Кросворд «Дари лісів»
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Без хвороб

g Обережно!

Вживання дикорослих грибів є загрозою для життя
В Україні щорічно виникає 1-2 тисячі тяж-
ких отруєнь дикорослими грибами, які 
в 10-15 відсотках випадків закінчуються 
смертю. Отруєння дикорослими грибами 
реєструються переважно в травні-червні, 
наприкінці літа та в осінню пору року, що ви-
кликано сприятливими погодними умовами.

Станом на 20 вересня 
2012 року у Дніпропетров-
ській області зареєстрова-
но 12 випадків отруєння 
дикорослими грибами се-
ред населення у побуті з 
кількістю постраждалих 
18 осіб, у тому числі 3 дітей 
у віці до 18 років. Випадки 
з летальним кінцем не за-
реєстровано.

Зареєстровано випад-
ки отруєння дикоросли-
ми грибами у м. Дніпро-
петровську – 4 випадки; в 
місті Дніпродзержинську 
– 5 випадків, у Криворізь-
кому, Покровському та Со-
лонянському районах по 
одному випадку.

По м. Кривому Розі у по-
точному році випадків отру-

єнь дикорослими грибами 
не зареєстровано.

В 2011 році по Дніпропе-
тровській області зареєстро-
вано 7 випадків з кількістю 
постраждалих 12 осіб, в т.ч. 
3 дітей, 3 людини померло, з 
них 1 дитина. В 2011 році у 
м.Кривому Розі зареєстро-
ваний 1 сімейний випадок 
отруєння дикорослими 
грибами у побуті з кількіс-
тю постраждалих 4 особи, у 
т.ч. один підліток – дівчина 
17-ти років. Гриби, схожі на 
білі, були зібрані у примісь-
кій лісосмузі.

В 2012 році по соціаль-
ному статусу постраждалі 

від отруєнь дикорослими 
грибами розподілені на-
ступним чином: пенсіо-
нери – 3 особи; учні шкіл 
– 2, працюючі – 7, 1 жінка 
в декретній відпустці, 2-є 
студентів, непрацюючих 
осіб – 3.

Місце збору дикорослих 
грибів: лісосмуги біля селищ 
та в містах – в 9 випадках, 
біля садиби – 3 випадки.

Види грибів, що стали 
причиною отруєння (за да-
ними постраждалих): неві-
домі гриби вживали в їжу 4 
постраждалих, зібрані «мас-
люки та підберезовики» – 4 
постраждалих, «печериці» – 

4 постраждалих, «білі 
гриби» вживали 2 
постраждалих, «па-
расольки» – 4 по-
страждалих.

Працівники сан-
епідслужби неодноразово 
зверталися до мешканців 
міста з попередженням про 
те, що в Криворізькому ре-
гіоні і поблизу розташова-
них областях ростуть тіль-
ки умовно-їстівні гриби. 
Всюди зустрічається бліда 
поганка, яка в умовах спе-
котного літа стає дуже схо-
жою на сироїжку, опеньки 
чи шампіньйони. Навіть 
досвідчені грибники не мо-

жуть відлічити доброякісні 
гриби від отруйних: шляп-
ка набуває коричневого 
відтінку, ніжка грибу стов-
щується, бахромка на ніжці 
відпадає.

Нагадую мешканцям міс-
та: не купувати в місцях сти-
хійної торгівлі свіжі гриби, а 
також консервовану грибну 
продукцію. Не ризикуйте 
своїм життям і життям своїх 
дітей та близьких!

____________________________________________ Завідувач відділення гігієни харчування ДЗ «Центрально-Міська райсанепідстанція» В. В. ПОРОСЛА.

g Сам собі діагност

Хвороби на обличчі «написані»
Прищі, втім як і мішки під очима, можуть бага-
то розповісти про стан нашого здоров’я. Але 
хворобі завжди легше запобігти, ніж лікувати її. 
Щоб з’ясувати, чи є у вас схильність до того чи 
іншого захворювання, іноді досить уважно по-
дивитися в дзеркало.

Лоб
Товста шкіра з щільними, 

ніби «надутими» зморшками у 
верхній частині може свідчити 
про ослаблені нирки.

Ймовірна причина появи ко-
ричневих плям на шкірі побли-
зу коріння волосся –  проблеми 
з печінкою.

Брови
Рідкі брови з короткими, лам-

кими волосками, які випадають, 
– необхідно перевірити щито-
видну залозу на  гіпофункцію.

Якщо брови від природи 
дуже вузькі, то найчастіше це 
викликано браком жіночого 
гормону естрогену.

Якщо ж навпаки, то велика 
ймовірність того, що в надлиш-
ку чоловічий гормон – тесто-
стерон.

Очі
Повіки, що «набрякли» – сер-

це не справляється з наванта-
женням і б’ється недостатньо 
сильно для того, щоб достави-
ти потрібну кількість крові до 
нирок.

Тонка, провисаюча склад ка, 
що йде по діагоналі від сере-
дини ока до кута, говорить про 
ослаблену серцеву діяльність. 
Коричневі плями  або жиро-
вики в цій ділянці можуть бути 
ознакою того, що не в порядку 
печінка.

Якщо під повіками утворю-
ється невелика припухлість – 
неполадки із сечовим міхуром. 
Якщо розмір цієї припухлості 
більший за 1,5 см, то, швидше 
за все, нирки функціонують не 
так ідеально, як би хотілося.

Почервоніння в ділянці від 
внутрішніх куточків очей до 
носа дозволяють припустити 
застій в кровообігу або запа-
лення внутрішніх органів.

Щоки
Проблеми з вуглеводним об-

міном можна розпізнати, див-
лячись на нижню частину щік: 
їх часті «супутники» – зморшки 
і шкіра, яка здається сірою, мля-
вою і такою, що втратила тонус.

Якщо такі ж проблеми і ще 
розширені пори зустрічаються 
вище, під вилицями, то можна 
припустити проблеми з білко-
вим обміном.

Ніс
Діагональна зморшка, що 

йде через основу носа, може 
бути сигналом про те, що 
функція щитовидної залози 
понижена. 

Якщо на спинці носа є ма-
ленькі кровоносні судини, то, 
швидше за все, є схильність 
до підвищеного тиску.

Кінчик носа «пов’я заний» зі 
шлунком. Якщо кінчик носа 
після їжі біліє, йдеться про 
брак шлункового соку. Якщо 
ж кінчик носа червоний, при-
чиною може бути гастрит.

Почервонілі крила можуть 
бути ознакою запалення 
бронхів. Потовщення (ущіль-
нення) крил можуть свідчити 
про схильність до астми.

Носо-губні складки
Яскраво виражена носо-губ-

на складка праворуч – привід 
поберегти свою печінку.

Яскраво виражена носо-
губна складка ліворуч – по-
трібно звернути увагу на під-
шлункову залозу. 

Якщо складки спускаються 
від крил носа до рота майже 
прямо, не утворюючи кла-
сичну трапецію, ймовірно, 
що серцева діяльність так чи 
інакше ослаблена.

Закруглені носо-губні склад-
ки – варто звернути увагу на 

те, як працює кишечник.
Складки, що спускають-

ся до підборіддя, вказують 
на проблеми з травленням і 
велику кількість стресів.

Верхня губа
Тонка біла смужка над 

верхньою губою (така, ніби 
ви щойно пили молоко і зали-
шилися ледве помітні «вуса») 
може бути ознакою того, що 
їжа погано засвоюється.

Нижня губа 
Слабкі зморшки на ній мо-

жуть свідчити про те, що 
кишечник «лінується» пере-
травлювати їжу, окремі блі-
ді ділянки – про проблеми з 
кровообігом, темно-червоні 
плями – про наявність полі-
пів, яскраво виражені,  глибо-
кі зморшки – про те, що пору-
шений водний баланс.

Зморшки під нижньою 
губою праворуч можуть 
говорити про те, що по-
рушене кровопостачання пе-
чінки. Почервоніння або на-
віть ущільнення під нижньою 
губою по центру свідчить про 
те, що необхідно стежити за 
рівнем цукру в крові.

Ділянки навколо рота
Жовтуватий відтінок шкіри 

в цій ділянці типовий за на-
явності проблем з жировим 
обміном; ліловий свідчить 
про брак кисню, коричневий 
– про те, що їжа залежується 
і «бродить» в кишечнику, сі-
руватий – що не всі поживні 
речовини засвоюються.

Підборіддя
Ця ділянка пов’язана зі 

статевою сферою. Розшире-
ні пори шкіри, прищі і вугри 
– ознака нерегулярності мен-
струального циклу і можли-
вих проблем у статевій сфері.

Наявність зморщок, що 
піднімаються від підборіддя 
вертикально до щік, говорить 
про те, що особливу увагу по-
трібно звернути на 12-палу 
кишку.

g До часу

Від тромбо-
флебіту  
допомо-
жуть    
каштани

Наукова медицина 
широко використовує 
препарати з листя і 
насіння каштана для 
лікування тромбозу, 
варикозного розши-
рення вен, виразок 
гомілки.

Так, для лікування роз-
ширених вен використо-
вують свіжий сік з квітів 
каштана (по 5-10 крапель 
три рази на день).

Настоянка при тром- 
бо флебіті. Для приготу-
вання настоянки беруть 
50 г сировини (плодів 
чи цвіту), подрібнюють 
її, заливають 0,5 л горіл-
ки, настоюють 2 тижні в 
темному теплому місці, 
щодня збовтуючи, і прий-
мають по 20-30 крапель 
три-чотири рази на день 
(перед сном за 30 хв.) про-
тягом 3-4 тижнів.

Таке лікування змен-
шує набряки та біль, 
розм’якшуються і посту-
пово зникають тромби. 
Навіть трофічні виразки, 
що виникають внаслідок 
варикозного розширен-
ня, під дією ліків поступо-
во очищуються і швидко 
загоюються.

Воно й не дивно, адже 
ліки з каштанів зменшу-
ють здатність крові згор-
татися, зміцнюють стінки 
капілярів та вен, запобі-
гають утворенню тромбів 
і сприяють їх розсмокту-
ванню.

Перед тим, як скористатися порадами, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем

Процесс появления морщин, как свидетельствуют 
многочисленные исследования, может быть обу-
словлен также и генетикой. Конечно, вряд ли, спасает 
хорошая наследственность, если вы  выкуриваете  по 
полпачки сигарет в день или ложитесь спать в непро-
ветренной комнате да еще с макияжем на лице. 

...Итак, морщины уже появились. 
Что ж, попробуйте делать маски, смешав по 1 ч. л. 

измельченного зверобоя, листьев рябины, крапивы, 
1 ч. л. меда и яйца.

Или же сделать сухую терапию. Для этого в мешо-
чек из хлопчатобумажной ткани, имеющей мелкие 
отверстия, положите смесь измельченных растений 
и прогрейте на сухой сковороде или в кастрюле. На-
ложите его на очищенное лицо до полного остывания 
смеси. Процедуру повторите 2-3 раза.

Чтобы предупредить появление новых морщин, 
перед тем как смажете лицо жирным кремом, про-
трите его лосьоном из лекарственных трав: 30 г ро-
машки, 20 г мяты, 10 г розмарина и 20 г ноготков 
залейте 1 литром белого вина и оставьте на 15 дней, 
после чего смесь процедите.

Еще можно делать 2-3 раза в день специальную 
зарядку. 

От морщин на лбу. Плотно прижав пальцами 
кожу у основания волос, закройте глаза и поводите 
ими в течение 6 секунд в разные стороны.

Чтобы брови не нависали над глазами. Плот-
но прижмите кожу над бровями указательными 
пальцами, при этом брови держите высоко подняты-
ми. Через 6 секунд можно расслабиться.

Сохраните четкой линию рта. В течение 6 се-
кунд пытайтесь сдуть пух с воображаемого одуван-
чика. Затем расслабьтесь, приоткройте рот и напря-
гите губы. Улыбнитесь.

Против морщин на шее и подбородке. Откинь-
те голову назад, нижней губой прикройте верхнюю. 
В этом положении сильно напрягитесь. Повторите 
упражнение, повернув голову и попеременно напря-
гая вначале левую, а затем правую стороны шеи.

Нижние веки не будут дряблыми. Сильно на-
жмите концами пальцев на край скулы. Зажмурьте 
глаза вначале слабо, затем сильнее. Упражнение 
продолжайте 6 сек. 

Упражнение для верхних век. Поместите кон-
цы пальцев под бровями и отодвиньте брови от края 
верхней части глазницы на полсантиметра, сильно 
надавите. Глаза в течение 6 секунд держите сомкну-
тыми. Затем расслабьтесь.

Чтобы щеки не обвисали. Напрягая мускулы щек, 
в течение 6 секунд изо всех сил поднимите уголки рта 
вверх и опустите вниз. Повторите это несколько раз.

Щеки не будут дряблыми. Плотно прижмите 
кожу на расстоянии двух сантиметров от ушей тыль-
ными частями кистей. А теперь выпятите губы впе-
ред. Расслабьтесь и улыбнитесь.

Дайте глазам отдохнуть. Закройте глаза, при-
крыв их сверху ладонями, на 30 секунд.

__________________________________________________________________________________________________ За матеріалами вітчизняних Інтернет-видань.
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Без хвороб

g Криворізький рівень хірургічної офтальмології

«Наші пацієнти – це наші сусіди,  
яких часто зустрічаємо в повсякденному житті»
Офтальмологічна допомога в Кривому Розі 
завжди була на високому рівні. А городяни 
мали можливість отримувати кваліфіко-
ване лікування ще в радянські часи. Як тут 
не згадати таких класних спеціалістів, як 
Соломона Авербуха, Олександру Строгаль 
(вони повертали діткам зір у першій та 
третій міськлікарнях), Олену Полякову та 
Марію Проходу, котрі лікували дорослих 
пацієнтів (в третій та шостій міськлікарнях). 
А вже згодом почалась ера мікрохірургії, 
яскравою представницею й високої фахо-
вості якої є Ніна Кудінова-Савченко. За свою 
практичну діяльність вона провела близько 
20 тисяч операцій.

А скільки дала рекомен-
дацій чи консультацій – не 
злічити... Маючи такий 
колосальний досвід, Ніна 
Олексіївна, котра наразі є 
головним лікарем криво-
різької клініки «Ваш зір», 
разом зі своїми колега-
ми вже сьогодні успішно 
проводить імплантацію 
штучного кришталика. 
Причому не гірше, ніж в 
Києві чи Одесі. Коли хтось 
із криворіжців, бува, туди 
їздив оперуватися, то там-
тешні лікарі-офтальмоло-
ги дивувались: «А чому ви 
приїхали? У вас у Кривому 
Розі лікують зір на такому 
рівні, як і тут». І це чиста 
правда. Криворізькі фахів-
ці не лише допомагають 
людям, але й займаються 
наукою, багато серед них 
лікарів вищої категорії. 
Особливо високий рівень 
хірургічної офтальмології.

– Ми видаляємо нині 
катаракту за допомогою 
ультразвуку, – пояснює 
Ніна Кудінова-Савченко. 
– хірургія катаракти має 
назву – факоемульсифіка-
ція. Такі операції викону-
ємо якісно, імплантуємо 

всі види кришталика. Нам 
вдалось створити глазний 
центр, організували свою 
службу, придбали найсу-
часнішу апаратуру. При-
міром, коли треба подиви-
тись сітчатку чи зоровий 
нерв, є спеціальні імпортні 
томографи. Або виконати 
якусь іншу медичну про-
цедуру. Тобто вирішуємо 
всі питання. Працюють у 
нас лазерні хірурги, зараз 
плануємо розвивати вже 
й вітреоретинальну хі-
рургію. Тобто проводити 
операції на скловидному 
тілі, на сітчатці при їх від-
слоюванні, крововиливі, 
при мембранах на сітчат-
ці й таке інше. Бо хворі 
поки що їдуть у Дніпропе-
тровськ, а ми хочемо все 
це створити в себе. Ми ж 
трудимося в рідному міс-
ті, знаємо своїх людей, їхні 
потреби, нагальні пробле-
ми. Тож до кінця цього 
року ми все вирішимо. 
Адже ми в курсі спра-
ви, на які кошти живуть 
наші городяни. Тому у нас 
відповідні, адаптовані до 
людей ціни. Коли, при-
міром, в інших клініках, 

котрі практикують у Кри-
вому Розі, говорять про 
20 відсотків знижок, то 
наші ціни навіть і без цих 
знижок набагато нижчі. 
Якщо, скажімо, обстежен-
ня КРТ у Києві коштує 
250 гривень, то у нас – 70, 
тобто дешевше майже в 
чотири рази. Обстеження 
ОКТ в столиці обходиться 
в 500 гривень, у нас – вдві-
чі менше і т.д. Операції 
також нижчі за ціною на-
віть з 20-30-процентними 
знижками.

– Ніно Олексіївно, яким 
основним принципом із 
колегами користуєтесь?

– З пацієнтами треба 
завжди бути чесним. І до 
кожного підходимо індиві-
дуально. Після ретельного 
доопераційного обстежен-
ня ми, скажімо, бачимо, 
що в пацієнта є різні пато-
логії. Говоримо йому про 
це. Якщо в когось існує 
патологія сітчатки, то вже 
не може бути стовідсотко-
вого зору. Коли хтось має 
астигматизм, то, імплан-
тувавши звичний кришта-
лик, ми вже не отримаємо 
хорошого зору... Для нас 

пацієнти – це хірургія од-
ного дня. До операції вони 
готуються вдома: ми, зви-
чайно, надаємо всі необ-
хідні пояснення стосовно 
того, як треба себе пово-
дити. Після операції на-
правляємо пацієнтів додо-
му. І вже з наступного дня, 
протягом всього місяця 
вони безкоштовно знахо-
дяться під нашим постій-
ним наглядом. Видаємо їм 
потрібні крапельки, про-
водимо ін'єкції, коли тре-
ба. Такі пацієнти не відчу-
вають себе хворими: вони 
повертаються додому – і 
це зручно. Потрапляють 
до нас і такі, які не можуть 
лягти в стаціонар – у ко-
гось, приміром, виведена 
пряма кишка, є такі, котрі 
адаптовані після соматич-
них патологій. Вони опе-
руються. Були в нас хворі, 
що мали по кілька інсуль-
тів, відновились і пролі-
кувались, після операції 
добре себе почувають. 
Оперували хворих після 
інфарктів – нині в них ста-
більний стан.

– Ви, очевидно, вже й 
виховали своїх власних 

учнів, котрі теж ліку-
ють на високому рівні?

– Такі є. Скажімо, мій 
вихованець Юрій Вален-
тинович Чернецький лікує 
не гірше, ніж будь-хто з 
колег. І входить до когор-
ти кращих офтальмоло-
гів України. Та хочу добре 
слово сказати про своїх ко-
лег: Нінель Вєсніну, Люд-
милу Сулиму, Людмилу 
Желязкову, Віру Баличеву, 
Зінаїду Клименко, які сво-
го часу (та й зараз) багато 
чого зробили на шляху до 
утворення сучасної мікро-
хірургії. Й спасибі їм за це.

– Зараз осінь, чимало в 
кого загострюються хро-
нічні недуги очей – іридо-
цикліт, кон’юнктивіт 
та інші.

– Це правда. В нашому 
місті існує дуже помітний 
алергійний період, коли 
хтось має алергію на амб-
розію та плюс до цього ще 
й метал... Тому люди, які 
трудяться на промислових 
гірничорудних підпри-
ємствах, мають такі заго-
стрення. У такому випад-
ку не треба чекати, поки 
очі почнуть «горіти», а 
пройти профілактичне лі-
кування. 

– У вашій клініці все 
якось по-домашньому...

– Думаю, що це непо-
гано (усміхається). Адже 
наші пацієнти – це, по суті, 
наші сусіди, люди, яких ми 
часто бачимо на вулицях, в 
парку чи сквері. Ми їх об-
стежуємо, лікуємо. Тобто 
ми немов би сімейні ліка-
рі. Ті, хто до нас прихо-
дить, залишаються задо-
воленими. Очевидно саме 

тому, що у нас все, як ви 
кажете, по-домашньому. 
Коли хтось обмежений в 
коштах, існують індивіду-
альні знижки. Для таких 
пацієнтів у нас мінімальні 
ціни. Прийом веде у нас 
терапевт, тому готуємо 
пацієнта до операції самі. 
Буває й так, що ми лікуємо 
безкоштовно, хто взагалі 
не в змозі щось оплатити. 
Але в межах розумного. 
Треба ж платити колегам 
заробітну плату, податки 
і таке інше. До того ж, ми 
ще розвиваємося: в планах 
створення соляної шахти, 
власної «оптики». Ми не 
проти, що до міста при-
їздять лікувати колеги із 
Дніпропетровська, хар-
кова. У городян з'явилось 
право вибору, де лікувати 
свій зір. 

– Ніно Олексіївно, ви 
зараз очолюєте сучасну 
клініку. Чи збулась ваша 
мрія всього життя?

– Знаєте, я люблю 
офтальмологію і мені по-
добається допомагати 
людям. Це гарна спра-
ва. Двадцять років я була 
міським офтальмологом. 
Усе життя мені хотілось 
працювати на сучасному 
«відмінному» обладнан-
ні. І щоб були поруч ліка-
рі високої категорії, аби 
надавати людям медичну 
допомогу, користуючись 
передовими методиками й 
технологіями. Зараз із ко-
легами ми створили такий 
очний центр. Але це тіль-
ки перший етап. Попереду 
ще багато різних задумок, 
тож будемо їх втілювати в 
реальність.

Сторінку підготував Віталій ТКАЧУК.

g Зацікавлено

Як прожити до 100 років?
У нашому індустріальному місті небагато довгожителів: 20 криво-
ріжців, кому за сто років. Та й ті, в основному, хто свого часу при-
їхав із сусідніх областей чи близького зарубіжжя. І все-таки кожен 
із нас хоче якомога  довше прожити, хоча б до 100 років. Недарма 
ж у день чийогось дня народження всі бажають цього імениннику. 
Як же дожити до столітнього ювілею, що треба робити?

– Всесвітня організація охорони 
здоров’я  трактує  термін «здоров’я»  як 
сукупність фізичного, психічного, соці-
ального та емоційного благополуччя лю-
дини, – пояснює лікар-методист Криво-
різького центру здоров’я Сергій Спіров. 
– Виходячи з цього, мають право на іс-
нування такі поняття, як духовне, соці-
альне та фізичне здоров’я. Саме в такій 
послідовності кожна людина його втра-
чає. Старіння організму зумовлене спо-
чатку духовними і душевними якостями 
особистості. А вже потім і соціальними, і 
фізичними обставинами. Сьогодні експе-
риментально доведено, що стан здоров’я 
людей залежить від чотирьох причин: 
спадкових факторів, навколишнього се-
редовища, соціальних умов та способу 
життя окремої особистості. Спадкову 
генетичність мають більше сорока хво-

роб. До них належать серцево-судинні, 
онкологічні, психічні захворювання, ал-
коголізм, цукровий діабет та інші. У по-
вітрі, ґрунті, питній воді, у продуктах 
харчування багато хімічних сполук і біо-
логічних  інгредієнтів, які небезпечні  для 
здоров’я людини. Тому люди, які живуть 
у сільській місцевості, мають більшу три-
валість життя у порівнянні з городянами.

На соціальні умови нашого життя ме-
дицина впливати не може. Існують два 
стратегічних напрямки щодо послаблен-
ня соціального тиску на людину: підви-
щувати самооцінку своєї особистості та 
уникати психологічних конфліктів. Га-
рантією попередження старіння є здо-
ровий спосіб життя. Це оптимальне ви-
користання корисних факторів здоров’я, 
відмова від шкідливих звичок. На жаль, 
мало хто дотримується трьох законів ра-

ціонального харчування – різноманітнос-
ті, калорійності та режиму. Варто систе-
матично поєднувати розумову та фізичну 
працю. 

Існують ефективні рецепти подовжен-
ня життя: треба не палити, рідко вживати 
спиртне, не приймати наркотики й пси-
хотропні речовини, харчуватися 3-4 рази 
в день помірними порціями, займатись 
фізичними вправами, застосовувати сис-
тему загартовування, не допускати над-
мірних статевих контактів, щодня спати 
7-8 годин. Постійно слід підтримувати 
гарний настрій, бути приязним і добро-
душним у спілкуванні з людьми, завжди 
зберігати спокій, уникати конфліктних 
ситуацій. Знаходити кожного дня 3-4 го-
дини для спілкування з природою, чітко 
регулювати розумову та фізичну працю, 
займатися улюбленою справою, мати ін-
телектуальне захоплення для душі. 

У людини є три головні соціальні цін-
ності – багатство, слава та здоров’я. На 
жаль, у більшості людей вони знаходять-
ся якраз у такій послідовності. Здоров’я 
ставлять на перше місце й постійно піклу-

ються про нього, за даними соціологічних 
опитувань, не більше 7% українців. Змі-
нити ставлення до нього дозволяють ме-
дико-гігієнічні знання, однак поведінку 
кожної людини визначає інтелект – усві-
домлення смислу свого життя. Існує три 
умови відповідальності за здоров’я кож-
ної людини: державна, медична та осо-
биста. Владні структури в нашій країні 
недостатньо роблять для того, щоб попе-
редити передчасні летальні випадки. Не 
варто людям сподіватись і виключно на 
медицину. Вона лікує, причому непогано, 
багато хвороб, але не може зробити лю-
дину здоровою. Щоб нею бути, потрібні 
особисті зусилля, постійні й значні. Як це 
зробити, підкаже інтелект. Кожній людині 
корисна персональна програма відновлен-
ня здоров’я та профілактики старіння. 



30 •Червоний гірник• середа, 3 жовтня 2012 року

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

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

афіша

Персональна 
виставка
Графіки та 
екслібрисів 

Бориса Кунов
ського з нагоди 
85ї річниці від 
дня народжен
ня та 10річчя 
від дня смерті 

митця.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

«Птицы 
души»

оригінальних 
графічних робіт 
бенгальського 
художника  

Шрі Чінмоя.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

«З Україною 
у серці»

Виставка робіт 
декоративно
прикладного 

мистецтва Любові 
Боровикової та 

Віри Полової (ви
шивка, в’язання, 
бісероплетіння), 
присвячена 21й 
річниці незалеж

ності України.
Філія КЗК «Кри-

ворізький міський 
історико-крає-

знавчий музей» 
сел. Веселі Терни – 

10.00-17.00.

Докумен-
тальна  

міні-виставка
Про роботу 

підпільної групи 
«Червоногвар

дієць» за матеріа
лами Заслуженого 
вчителя України 
Л. дроздова до 

дня партизанської 
слави.

Філія КЗК «Кри-
ворізький міський 

історико-крає-
знавчий музей» 

сел. Веселі Терни – 
10.00-17.00. 

Тел.: 35-13-66.

«Скарби 
курганів 

Криворіжжя»
нових надход
жень з архео

логії 20082011 
років.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00. 

Тел.: 90-27-56.

живопис
Виставка 

робіт Олега 
Висоцького 

(м. Таллінн).
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00.

Виставка
декоративно
прикладного 
мистецтва 
Вікторії 

демченко 
(бісероплетіння).

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

«Осінній 
вернісаж»
Фотовиставка 
«Кривбасфото

клубу».

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Образотворчо
го мистецтва 
М. Рябоконя.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Живопису 
наталі Жовтухи.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00. 
Тел.: 90-37-59.

g Вистави

g Концерти

g Цирк

«Пригоди Каштанчика»
Лялькова вистава.

Криворізький міський театр 
ляльок. Тел.: 26-61-45,

7 жовтня  
об 11.00 та 12.30.

«Гусенятко Дорофей»
Лялькова вистава.

Криворізький міський театр 
ляльок,

6 жовтня 
 об 11.00 та 12.30.

g Виставки

«Спляча  
красуня»

Шоу в 2-х діях.
«Спляча  

красуня» –  
новий  

європейський 
цирк  

за мотивами 
казок  

«Красуня  
в сплячому лісі» 

дж.Б. Базіле  
і Шарля Перро.

Державний цирк,  
тел.: 92-88-68.

6 жовтня, 16.30, 
7 жовтня,  

13.00 та 16.30.

g Кіно

ц

«Петля часу»
Бойовик, 

фантастика.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

«Манхеттенсь-
кий фестиваль 

коротко-
метражних 

фільмів»
Кінотеатри: 

«Одеса-кіно».

«Замбезия» 
3D

Комедія, 
мультфільм

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно».

«Оселя зла: 
Відплата» 3D

Містичний 
трилер.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно», 
«Олімп»,  

тел.: 440-07-77.

«Орда»
Історична драма.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 
тел.: 493-83-63, 

493-84-74. 
«Одеса-кіно», 

тел.: 493-09-09.

«Цунамі» 
3D

Трилер, жахи.
Кінотеатр: 

«Мультиплекс».

«Чоловік  
з гарантією»

Комедія,  
сімейний.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», 

«Олімп».

«Селеста та 
Джессі навіки 

разом»
драма,  

комедія.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

Міні-виставка
З нагоди 

180річчя від 
дня народжен
ня Олександра 
Поля, ініціато
ра початку руд
них розробок на 

Криворіжжі.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

«Полум’я 
та лід»

Виставка з 
фондів музею з 
нагоди 60річчя 

М. Маковея.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

Виставка робіт 
В. Пилки 

(ручна гравіров
ка на склі).

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

«Суддя Дредд» 
3D

Фантастичний 
екшн.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно», 
«Олімп»,  

тел.: 440-07-77.

«Творча зустріч  
з творцями фільму  

«Той ХтоПройшовКрізьВогонь»
Клуб: Шelter+  

(вул. Армавірська, 28)
6 жовтня, 17.00.

Cover Party 
участники: КлючЪ, 
По дефолту, ШуМ 

НЕбА, Day Off
Клуб: MADiSAN
6 жовтня, 18.00.

«Геній місця»
Фестиваль

Криворізьке музичне 
училище

5 жовтня, 17.00,  
6 жовтня, 16.00,  
7 жовтня, 15.00
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Оголошення

Куплю

Продаю

Загублене

Послуги

Різне

ЧП «Кинетик»
изготовит 

металлоконструкции 
строительного  

и промышленного назначения, 
а также изделия для электромонтажа (коробки, 

кронштейны, подвески и др.). 
Механическая обработка деталей (только серий-
ное производство).

КП ДОР «Криворізьке БТІ» 
ПОВІДОМЛЯЄ 

громадян та мешканців 
міста про виконання 
підприємством робіт 
з експертної оцінки 
нерухомого майна для 
укладання договорів 
купівлі-продажу, міни, 
дарування, спадкування 
(для цілей оподаткування).

Підприємство працює з 8.30 
до 17.30, у п’ятницю до 16.30.

У суботу підприємство пра-
цює з 9.00 до 13.00.

Обідня перерва з 12.00 до 
12.48.

Адміністрація.

реклама «ЧГ» •  067-7437902 •reklama@rminer.dp.ua • реклама «ЧГ» •  067-7437902 •reklama@rminer.dp.ua •

Требуется

з а м е с т и т е л ь  
руководителя
тел. 097-3959480

З/п  
3500 – 4200 грн.

№ 1250. Терміново житловий бу-
динок 8х10 по вул. Фурманова в 
Центрально-Міському районі, ді-
лянка 6,2 сот., будинок – червона 
цегла, гараж, веранда, котел, всі 
зручності. Усі документи, ціна 40000 
у.о. Тел. 097-9226627, 28-17-39 з 
18.00 до 20.00.

№ 1290. 2-кімн. квартиру зі «сві-
жим євроремонтом» і меблями 
по вул. Будьонного, 13, 3/5, поряд 
парк, напроти маг. «Мир кафеля», 
не над дорогою, магазини, садочок, 
школа, зупинки поряд. Тел. 097-
1880439, 096-4723677.

№ 1291. Дачно-садову ділянку. 
Тел. 098-0825336, 71-40-17.

№ 1238. Б/у столовый гарнитур, 
диван и 2 кресла (кожа беж). Тел. 
096-2433015.

№ 1086. Песок, щебень, шлак, 
граншлак, цемент, керамзит. Тел. 
067-9847171, 067-7300639.

№ 1307. ПеСОК. ЩеБеНь. ОТСеВ. 
КАМеНь – БУМ. ДОСТАВКА. ЛЮ-
БОй ТОННАж. Тел. 067-4863468, 
097-0727286.

№ 1323. Сетки канилированные, 
сварные, просеячно-вытяжные под 
любой раскрой и изделия из них. 
Тел. 401-04-17, 050-3213250, 92-29-
98.

№ 1274. А/м «Волга-21», ц. 7300 
грн. Тел. 096-7697610.

№ 1256. Очень дорого! Цена 
договорная. Старинные награ-
ды, знаки, документы на них. 
Кинокамеру «Красногорск-3», 
объективы, фотоаппараты, 
монеты, иконы, фарфоровые 
статуэтки, картины, часы, ста-
туэтки, военную форму до 
1960 г., знамена, столовое се-
ребро, корал. бусы, старин. 
книги, мебель, люстры, бивни 
мамонта, моржа, кашалота (из-
делия), ТВ, радио до 1955 г. Ни-
велир, теодолит. Тел. 401-17-42, 
063-7670807, 066-1761807, 097-
0422903.

№ 1257. Фотоаппараты: 
«Нарцисс» – 500 грн., «Гори-
зонт» – 350 грн., «Ленинград» 
– 150 грн., «Спорт» – 3000 грн., 
«Спутник» – 200 грн., «Геоде-
зия» – 2000 грн., «Репортер» 
– 1500 грн., «Киев-88» – 300 
грн., «Лейка» – от 1000 грн., 
«Друг» – 200 грн., «искра» – 
200 грн., «ФЭД» – 100 грн., 
«Зоркий» – 100 грн., «Киев-5» 
и «Алмаз» – 200 грн. ОБЪеКТи-
Вы: «Зодиак» – 400 грн., «Рус-
сар» – 250 грн., «Калейнар-3» 
– 300 грн., «Вега-28» – 300 грн., 
«Гелиос-40» – 300 грн., «Юпи-
тер» (3, 9, 11, 12) от 150 до 650 
грн., «Карл Цейс», «Пентакон», 
«Пан Колор», «Волна» и «Мир» 
– 350 грн. и др. Тел. 401-17-42, 
063-7670807, 066-1761807, 097-
0422903.

№ 891. Старі неробочі ТВ (лам-
пові) – 20-60 грн.; холодильники 
– 30-60 грн.; газ. колонки – 100-
150 грн.; пральні машинки – 20-50 
грн.; ванни чавунні – 100-120 грн.; 
батареї, 1 секція – 12 грн.; метал. 
мотлох, брухт чорних металів. 
 Тел. 097-6189585 (передзвоню).

№ 1328. Очень дорого! Ор-
дена, медали, нагрудные 
знаки «Почетный...», «Заслу-
женный...», «Отличный…», 
«Отличник...», «Ударный...», 
«Ударник...». Награды царской 
России. Удостоверения к ме-
далям, знакам, грамоты и бла-
годарности. иконы, монеты, 
статуэтки, столовое серебро, 
картины, портсигары, самова-
ры и мн. др. Тел. 408-16-68, 067-
5641655.

№ 899. Лом черных и цветных 
металлов. Гаражи, дачные домики, 
бочки, металлоконструкции. По-
резка, погрузка, самовывоз. Тел. 
097-6189585 (перезвоню).

№ 1220. ВАЗ 
или иНОМАРКУ. 
ЗВОНиТе – ДО-
ГОВОРиМСЯ! Тел. 
098-3287864.

№ 1329. ВАЗ-2101-099, «Славу-
ту», «Таврию», «Ланос», «СЭНС», 
«Матиз». Тел. 067-9819673.

№ 1249. ВАЗ у будь-якому стані, 
ДЕУ, іномарку, «Славуту», «Таврію», 
мікроавтобус. Дорого. Тел. 50-22-74, 
067-9209037, 050-0412760.

№ 1330. Покупка, продажа, ре-
монт компьютеров, мониторов, 
комплектующих. Запись с кассет на 
DVD. Пульты – продажа и ремонт. 
Соцрынок, маг. «Ковры». Тел. 401-
33-74, 067-5980996.

№ 1331. Студентський квиток НР 
07918267, виданий КТУ на ім’я Крот 
Тетяни Юріївни, вважати недійсним.

№ 1332. Посвідчення інваліда ві-
йни 2 групи на ім’я Федози Бориса 
Леонтійовича вважати недійсним.

№ 1333. Диплом ИТ-І № 053022, 
виданий Криворізьким політехніч-
ним технікумом у 1985 р. на ім’я 
Фролкової Галини Володимирівни, 
вважати недійсним.

№ 1334. Паспорт АМ 291272, ви-
даний Довгинцівським РВ Криво-
різького МУ УМВС України у Дніпро-
петровській обл. 2 лютого 2001 р. на 
ім’я Бондаренко Олени Вікторівни, 
вважати недійсним.

№ 1352. Загублене страхове сві-
доцтво про загальнообов’язкове 
соцстрахування № ААЛ 967330, ви-
дане Саксаганським райвідділом 
ПФУ на ім’я Швець Тетяни Михай-
лівни, вважати недійсним.

• побутова техніка
№ 15. РеМОНТ хОЛОДиЛьНи-

КІВ. Гума. Будинок «Ремпобуттехні-
ка», пр. Миру, 29в-8. Тел. 74-52-59, 
401-50-38, 067-5993757. Професіо-
налізм.

№ 681. РеМОНТ хОЛОДиЛь-
НиКІВ ВДОМА. Гарантія. Тел. 95-
66-68, 067-3165901, 050-5614766. 
Ремонт пральних машин. Тел. 440-
38-10, 401-57-12. Майстерня – вул. 
Кремлівська, 28.

№ 16. РеМОНТ хОЛОДиЛьНи-
КІВ. Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 
401-02-85, 097-7795606. Дешево.

№ 1156. Гарантійний ремонт хо-
лодильників вдома. Заміна ущіль-
нювальної гуми. Тел. 401-23-92, 067-
9678246, 28-28-72.

№ 1302. Ремонт ПРАЛьНих МА-
ШиН, МІКРОхВиЛьОВОК, ТV, КО-
Фе-МАШиН, БОйЛеРІВ. Тел. 440-
18-10.

№ 701. Ремонт ТВ. Тел. 401-82-63, 
067-3981097.

№ 1160. Ремонт ТВ любых. Тел. 74-
62-78, 097-2824057, Кондратьевич.

• пам’ятники

№ 846. Гранит (ката-
лог – более 90 образцов), 
крошка, бетон; оградки, 
столики, скамейки. Уклад-
ка плитки недорого и ка-
чественно. Тел. 440-50-39, 
401-17-82, 098-1229633, 

ул. Телевизионная, 1а.

 • меблі

№ 1335. Перевезу меблі та ін. 
Послуги вантажників. Недорого. 
Тел. 401-31-05, 067-5671948.

№ 1255. ПеРеТЯжКА и иЗГО-
ТОВЛеНие МЯГКОй МеБеЛи. 
РАССРОЧКА НА 10 мес. ПеНСи-
ОНеРАМ СКиДКА, БОЛьШОй 
ВыБОР ТКАНи. Тел. 410-12-88, 406-28-77.

№ 1226. Ремонт любой мебели, 
шкафы, кровати. Реставрация сту-
льев, матрасов. Перетяжка дива-
нов, кресел. Работаем на дому и в 
цехе. Тел. 410-31-54, 097-3853008.

№ 1245. Оббивка м’яких меблів. 
Тел. 096-1191720.

• інше

№ 1338. РеМОНТ КВАРТиР. 
ГиПСОКАРТОН, ШПАКЛеВКА, 
ПОКРАСКА. ОБОи, ЛАМиНАТ, 
ОБШиВКА, МДФ, ПЛАСТиК, УТе-
ПЛеНие БАЛКОНОВ, КАФеЛь. 
Тел. 401-05-73, 097-7631311.

№ 1337. РеМОНТ КВАРТиР, 
ШПАКЛеВКА СТеН 25-35 грн. 
ШПАКЛеВКА ПОТОЛКА 40 грн. 
Тел. 401-05-73, 097-7631311.

№ 1314. Врезка замков. Утепле-
ние, обшивка дверей, балконов, 
лоджий пластиком. Тел. 401-35-15, 
098-2413969.

№ 989. Спил деревьев. Порезка, 
вывоз, корчевка, обрезка кустов. 
Тел. 097-0341978.

№ 1192. Спил деревьев бензо-
пилами (с автовышкой). Порезка, 
вывоз, корчевка. Продаю дрова 
круглогодично. Тел. 098-6929955.

№ 1336. ЧиСТКА КАНАЛиЗА-
Ции и ВыГРеБНых ЯМ. Тел. 097-
3406107.

№ 128. Адвокат – юридичні кон-
сультації, захист інтересів у суді. 
Св. № 617 від 11.02.2011 р. Тел. 
401-68-86, 091-3256886.

№ 203. АДВОКАТ. Всі види юри-
дичних послуг. Звертатись: вул. 
Курчатова, буд. 7, кв. 3 (р-н кіноте-
атру «Юність»). Св. № 420. Тел. 401-
32-75, 050-5600358.

№ 1139. АДВОКАТ: усі види 
юридичної допомоги. Звертайте-
ся: пр. К. Маркса, 52 («Мрія»), офіс 
313. Дзвоніть заздалегідь: 401-04-
34, 097 – 0444425. Свід. 2254.

№ 1012. Спутниковое ТВ. Прода-
жа, установка, ремонт. Тел. 401-29-
64, 097-5085088.

№ 1321. Изготавливаем навесы, 
беседки, козырьки, ворота въезд-
ные (в т.ч. откатные), гаражные; ог-
раждения (от элитных до сетчатых), 
двери металлические (в т.ч. с влаго-
стойкими накладками), ковка. Изде-
лия из поликарбоната. Тел. 401-04-
17, 050-3213250.

№ 1322. Арки, межкомнатные 
двери любого размера и цвета из 
МДФ. Тел. 401-04-17, 050-3213250.

№ 1303. Курси перукаря і крав-
ця. Тел. 096-6699770.

№ 1315. СДАЮ ДОМиК НА 
ГДАНЦеВКе. БеЗ ПОСРеДНиКОВ. 
Тел. 096-6495386.

№ 1193. ПОКУПАеМ МеТАЛ-
ЛОЛОМ. ПОГРУЗКА, ПОРеЗКА, 
ВыВОЗ. КУПЛЮ ГАЗ. КОЛОНКи, 
АККУМУЛЯТОРы б/у. Тел. 096-
7193735. Лиц. АВ № 548802 МППУ.

№ 1194. КУПЛЮ ГАРАж МеТ., 
иЛи КАПиТАЛьНый в КООПеРА-
ТиВе. Тел. 401-39-19, 098-5469967.

№ 1340. Київський лікар психо-
терапевт-нарколог Гарницький В.П. 
допоможе бажаючим позбавитись 
АЛКОГОЛЬНОї, ТЮТЮНОВОї, ІГРО-
ВОї ЗАЛЕЖНОСТІ. Виводить із за-
пою, зменшує зайву вагу, лікує ену-
рез, заїкання, гіпертонію, невроз. 
Прийоми: 6, 7, 8, 20, 21, 22 жовтня, 
3, 4, 5 листопада 2012 р. Тел. 401-
25-42, 067-7992465. (Ліц. МОЗУ № 
492005 від 14.12.2009 р.).

№ 1341. ПРиеМ ВРАЧА-
ЭНДОКРиНОЛОГА 1 КА-
ТеГОРии РАхМАН А.М. в 
ЭНДОКРиНОЛОГиЧеСКОй АПТе-
Ке по ул. ПУШКиНА, 14. Лиц. АВ 
431404 от 2.10.08. Тел. 493-80-46, 
493-80-47.

№ 1342. Овощехранилище сдает 
камеры с принудительным охлаж-
дением для длительного хране-
ния овощей и фруктов. Тел. 097-
2074142.

№ 1343. Прошу Торохтій Ольгу 
Миколаївну 1952 року народження, 
яка мешкає по вул. Гагаріна, 62/45, 
відгукнутися за тел. 096-2738587.

№ 1304. Курси перукаря і крав-
ця. Тел. 067-5691471.

№ 1262. Отдам котят в хорошие 
руки. Тел. 097-9149386.

№ 1215. ПОДРАБОТКА ДЛЯ ПеН-

СиОНеРОВ. ОПЛАТА ежеНеДеЛь-
НО. Тел. 067-9619843.

№ 1339. Срочно! Строитель-
ной компании требуются маляры-
плиточники для работы в другом 
городе. Работа легальная. Выплата 
зарплаты 100%, гарантия, 2 раза в 
мес. От 10000 грн. Тел. 096-2541208, 
Наташа.

№ 1348. Требуется серьезный, 
толковый молодой человек. Рабо-
та в офисе с оптовыми клиентами. 
Перспектива карьеры с дохода-
ми более 8500. Обучение. Умение 
играть в футбол приветствуется. 
Тел. 097-7949313.

№ 1349. Заместитель на оптовые 
договора. Перспектива – руково-
дитель филиала с доходом более 
13500 грн. Тел. 097-7949313.

№ 1230. !РАБОТА! ДЛЯ ГОС-
СЛУжАЩих! С НОРМАЛьНыМ 
ГРАФиКОМ, СТАБиЛьНыМ ДО-
хОДОМ 4000-8000 грн. Тел. 096-
5783177.

№ 1231. ТРеБУеТСЯ ДиСПеТ-
ЧеР-ОПеРАТОР, 2800-3500 грн. 
Тел. 096-5783177.

№ 1232. !КЛАДОВЩиК! ПРО-
йДи ПеРеПОДГОТОВКУ и ПОЛУ-
Чи РАБОТУ. 4000-6000 грн. СТА-
БиЛьНО. Тел. 067-3452685.

№ 1233. ТРеБУеТСЯ СОТРУД-
НиК С ОПыТОМ КРеДиТНОГО 
ЭКСПеРТА. Тел. 099-2769580. ДО-
хОД 3500-5000 грн. ОБУЧеНие!

№ 1346. ТРеБУеТСЯ СОТРУДНиК 
В ОФиС ДЛЯ РАБОТы ПО ПРиеМУ 
ЗВОНКОВ. МОжНО БеЗ ОПыТА. 
ДОхОД 1500-1800 грн. Тел. 098-
1563602.

№ 1350. Диспетчер-администра-
тор. Кладовщик. Педагог-психо-
лог – договорной отдел. Доход от 
2800+премия. Возможна подработ-
ка. Тел. 098-2077499.

№ 1263. Пенсионеры! Хотите по-
полнить свой бюджет? Приходите 
к нам. Работа в офисе. Не продажа. 
Тел. 067-3896885.

№ 1265. ТРеБУеТСЯ СОТРУДНиК 
С ФУНКЦиЯМи АДМиНиСТРАТО-
РА, 3000 грн. Тел. 097-3570757.

№ 1345. СТАБиЛьНАЯ РАБОТА 
В ОФиСе. АДМиНиСТРАТиВНАЯ 
ДеЯТеЛьНОСТь В КОЛЛеКТиВе 
ПРОФеССиОНАЛОВ, 2000-2500 
грн. Тел. 067-5865108.

№ 1248. ОРГАНиЗАЦии НА ПО-
СТОЯННУЮ РАБОТУ ТРеБУЮТ-
СЯ СОТРУДНиКи ДЛЯ ВеДеНиЯ 
БАЗы ДАННых. ОПЛАТА 3000 
грн. ГиБКий ГРАФиК, ВОЗМОж-
НО НА ДОМУ. Тел. для справок 067-
1499060.

№ 1275. Требуется помощник для 
работы в офисе. Ведение докумен-
тации, телефонные переговоры. 
Тел. 097-3871298.

№ 1305. ТРеБУеТСЯ ПОМОЩНиК 
ПО КАДРАМ. ОПЛАТА ВыСОКАЯ, 
ОБУЧеНие БеСПЛАТНОе. Тел. 098-
2435429.

№ 1308. Требуется руководитель. 
Тел. 097-2077323.

№ 1344. Требуется диспетчер на 
входящие звонки, 2100 грн. Тел. 
063-2418758.

№ 1347. Воспользуйся наилуч-
шими возможностями! Солидные 
перспективы для людей любого 
возраста. Тел. 067-7835074.

№ 1264. Требуется сотрудник с 
опытом работы секретаря, 3000 
грн. Тел. 097-3052016.

№ 1351. Требуется сотрудник в 
информационный отдел. Тел. 067-
7994315, 099-9860806.

3 октября –  
15 лет трагической гибели

Мусарского  
Владимира Зиновьевича

30.09.1940 
– 3.10.1997

Светлая  
память  
и скорбь  
безвремен-
ной утраты  
навсегда  
сохранятся  
в наших 
сердцах.

Родные, друзья,  
все, кто любил и помнил.

Тел. 401-04-17, 050-3213250.
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Калейдоскоп

g гороскоп
На 8-15 жовтня
Овен (21.03-20.04).

Найвдалiшими будуть для вас 
понедiлок–вiвторок. Ви вiзьмете 
реванш i чудово вирiшите 
запланованi питання. Прислухай-
теся до порад друзiв, їхнi пiдказки 
виявляться корисними.
Телець (21.04-21.05).

У другiй половинi тижня доля 
порадує вас приємними сюрпри-
зами. Якщо ви щось вирiшили, 
йдiть до кiнця, не пiддавайтеся 
лiнi – й неодмiнно отримаєте ба-
жане.
Близнюки (22.05-21.06).

Дуже скоро з’явиться чудова 
можливiсть вирiшити справи, якi 
ви все вiдкладали на потiм. А тут, 
як кажуть, треба брати бика за 
роги. Вихiднi – час втiлити давню 
романтичну мрiю.
Рак (22.06-23.07).

Попереду у вас важкий тиж-
день, тому будьте готовi активно 
дiяти, не вiдкладаючи на завтра 
те, що можна зробити сьогоднi. 
Ближче до вихiдних вашим кредо 
буде оптимiзм.
Лев (24.07-23.08). 

Ви встигнете все: i з друзями 
побачитися, i робочi справи три-
мати пiд контролем, i захопити-
ся чимось новим. У вихiднi краще 
спокiйно вiдпочити.
Діва (24.08-23.09).

Важливi справи краще 
вирiшувати першими i не почина-
ти нових. Є вiрогiднiсть зу стрiтися 
з давнiми приятелями. Декому з 
вас доведеться займатися ризико-
ваними оборудками.
Терези (24.09-23.10).

Ситуація сприятлива, ско-
ристайтеся вдалим перiодом 
для здiйснення своїх планiв – 
пiдвищення квалiфiкацiї або 
реалiзацiї давньої мрiї. Не зайвим 
буде вiдвiдати лiкаря.
Скорпіон (24.10-22.11).

Ви можете розраховувати на 
швидке вирiшення справ, якi за-
тягнулися. На роботi з колегами 
загострилися стосунки, радимо 
вам першими пiти на компромiс.
Стрілець (23.11-21.12).

Вас чекає успiх у справах, вашi 
досягнення помiтить керiвництво 
i вiдповiдно вiдзначить. Це надих-
не вас на новi подвиги на роботі. А 
ось в особистому житті очікується 
криза.
Козеріг (22.12-20.01).

Зараз ви можете захопитися чи-
мось новим – вiд iмiджу до хобi. 
Внесiть у свої плани на життя пункт 
про форс-мажор, адже сюрпризи 
бувають не лише приємними.
Водолій (21.01-19.02).

На цьому тижнi не дозволяйте 
втягувати себе у сумнiвнi оборуд-
ки. Остерiгайтеся iнтриг на роботi. 
На перший план вийдуть особистi 
iнтереси, що не завжди подобаєть-
ся оточуючим.
Риби (20.02-20.03).

Уже з понедiлка вашi плани сут-
тєво змiняться пiд впливом обста-
вин. Але, як кажуть, що не робить-
ся – все на краще. Декому з ва-
ших друзiв знадобиться суттєва 
пiдтримка.

g Посміхніться

g Політична реклама

Мы хотим всем рекордам 
криворожские дать имена!
городская организация 
Партии регионов активно 
поддерживает развитие 
спорта в Кривбассе.

Еще одним подтверждением 
этого стало спортивное автошоу, 
прошедшее в Кривом Роге 29 сен-
тября. На автомотодроме «Крив-
басс-Экстрим» состоялся 6-й этап 
открытого чемпионата по авто-
кроссу «Гонки на выживание». 
Это яркое, захватывающее спор-
тивное зрелище снова собрало 
тысячи зрителей, которые «боле-
ли» за гонщиков из Кривого Рога, 
Запорожья, Кировограда, Алек-
сандрии и Симферополя. По тра-
диции, гонки прошли при поддер-
жке Криворожской городской ор-
ганизации Партии регионов.

Сегодня жителям города созда-
ны условия для занятий физиче-
ской культурой и спортом. Сей-
час спортивная база Кривбасса – 
это 17 стадионов, 15 плаватель-
ных бассейнов, 234 спортивных 
зала, 209 помещений для физкуль-
турно-оздоровительных занятий 
(из них 108 с тренажерным обору-
дованием), 33 футбольных поля, а 
также автомотодром «Кривбасс-
Экстрим».

Кривой Рог стал одним из не-
многих городов страны, попавших 
в государственную программу 
развития хоккея в Украине. Согла-
сно ей за счет средств из государ-
ственного и городского бюджетов 
завершается сооружение «Ледо-
вой арены». Введение этого объ-
екта в эксплуатацию будет содей-
ствовать развитию на Криворожье 
таких видов спорта, как хоккей с 
шайбой, фигурное катание.

Безусловно, одна из главных за-
дач – привлечение к систематиче-
ским занятиям физкультурой и 
спортом подрастающих криворо-
жан. Здесь важнейшую роль игра-
ют 16 детско-юношеских спортив-
ных школ, в которых занимаются 
более 10 тысяч юных спортсменов 
по 24 видам спорта.

– По инициативе депутатов го-
родского совета от Партии регио-
нов проведено масштабное обнов-
ление материально-технических 
баз ДЮСШ, в них выполняются 
капитальные ремонты, – говорит 
председатель Криворожской го-
родской организации Партии ре-

гионов Константин Павлов. – На-
чиная с 2011 года установлены 80 
спортивных тренажерных ком-
плексов на территории учебных 
заведений города и детских ком-
мунальных оздоровительных ла-
герей «Слава» и «Солнечный». 
Доступ к современным тренаже-
рам теперь открыт для всех жите-
лей Кривого Рога.

При поддержке Криворожской 
городской организации Партии 
регионов в 2011 году в общеобра-
зовательной специализированной 
школе №4 построен и введен в эк-
сплуатацию спортивный комп-
лекс европейского образца сто-
имостью 1,5 миллиона грн. Ком-
плекс включает в себя площадки 
для футбола, баскетбола, тенниса 
и беговую дорожку.

В Ингулецком районе, на ста-
дионе ЮГОКа, открыты три спор-
тивные площадки – футбольная, 
городошная и теннисный корт.

Кривбасс уже снискал репута-
цию центра экстремальных ви-
дов спорта. В Кривом Роге дейст-
вует 4 современных скейт-парка –
специализированные площадки, 
сертифицированные для занятий 
экстремальными видами спорта. 
Это является рекордом для дру-
гих городов Украины. Не случай-
но именно Кривой Рог стал ме-
стом проведения соревнований 
на Кубок губернатора Александра 
Вилкула по экстремальным видам 
спорта, посвященных 80-летию 
Днепропетровской области. Эти 
соревнования по праву можно 
назвать началом истории нового 

всеукраинского турнира по скейт-
бордингу и BMX-велосипедам.

Для тех, кто по-настоящему ув-
лечен любимым видом спорта, не 
должно быть никаких возраст-
ных ограничений. Поэтому кри-
ворожские регионалы активно 
поддерживают ветеранское спор-
тивное движение. Одно из его 
самых значительных событий в 
2012 году – организация и про-
ведение чемпионата Украины по 
плаванию среди ветеранов спор-
та. В этом криворожском «турни-
ре звезд» участвовали олимпий-
ские чемпионы, чемпионы мира 
и Европы, заслуженные мастера 
спорта.

– Кривой Рог реально стано-
вится одним из самых спортив-
ных городов Украины, – говорит 
Константин Павлов. – По самым 
разным направлениям спорта 
Кривбасса обеспечена эффектив-
ная помощь городской организа-
ции Партии регионов и ее депу-
татского корпуса. Мы постоянно 
популяризуем среди криворожан 
здоровый образ жизни, привива-
ем любовь к физкультуре и спор-
ту наших подрастающих земля-
ков. Для этого открываются спор-
тивные площадки в жилмасси-
вах, реконструируются стадионы, 
ДЮСШ и создаются футбольные 
поля с современным искусствен-
ным покрытием. И закономерно, 
что представители нашего города 
на Олимпиаде, Паралимпийских 
играх, других спортивных сорев-
нованиях различного уровня до-
стигают высоких результатов.

Дарья АКУлОВА.

Люди були створе-
ні для того, щоб котам 
було з ким жити.

***
Кордон. Митний огляд. 

Митник запитує у водія:
– Наркотики? Зброя? 

Контрабанда?

Водій:
– Ні, дякую, мені лише 

чай з лимоном, будь ласка.
***

Стюардесам таланить. 
У них чоловіки відразу по 
класах розсортовані.

***

Українські автодоро-
ги занесені до культур-
ного фонду ЮНЕСКО як 
куточки недоторканої 
природи.

***
Стоїть вартовий на 

посту. Іде один:

– Пароль?
– Зозуля
– Проходь
Іде інший.
– Пароль?
– Сокіл.
– Не сокіл, а зозуля. 

Проходь.

3.10.2012    4.10.2012

станом на 2.10.2012 р. 
(грн. за 100 од.)

1. Нема помітних збурень.
2. Невеликі збурення.
3. Слабка геомагнітна буря.
4. Мала геомагнітна буря.
5. Помірна геомагнітна буря.
6. Сильна геомагнітна буря.
7. Жорсткий геомагнітний шторм.
8. Екстремальний шторм.

Хмарно
За даними Українського гід-

рометцентру, у четвер очіку-
ється хмарна погода. Темпе-
ратура вночі до 14 градусів те-
пла, вдень до 21 градуса тепла. 
Вітер східний, 2-3 м/сек. Ат-
мосферний тиск 750…752 мм 
рт. ст. 

g Погода

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,30 25,574 1029,2586

УкрСиббанк
811,50 25,10 1036,00
816,50 26,30 1061,00

ПриватБанк
813,00 25,60 1037,00
817,00 26,60 1067,00

Промінвест-
банк

812,20 25,60 1038,00
816,00 26,50 1062,00

Райффайзен 
Банк Аваль

813,50 25,30 1030,00
816,30 26,50 1070,00

Форум
813,00 25,50 1044,00
816,50 27,10 1071,00

Південком-
банк

810,00 25,00 1035,00
815,00 26,20 1065,00

Укрексімбанк
809,00 25,50 1040,00
811,00 26,20 1058,00

КУПіВля ПРОДАЖ

02 23 25 29 34 41

3-4 жовтня

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного 
розіграшу 
7 700 000 гривень

g лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1198 
виграшні номери 29.09.2012 

джек-пот 7 600 000.00

g Курси валют

0:00 2 1
3:00 1 1
6:00 1 1
9:00 2 2
12:00 1 1
15:00 2 2
18:00 1 1
21:00 1 1

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 2 9935.00
4 107 259.00
3 2296 20.00
2 20153 6.00
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