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g За «Майданс» уболівай – СМС-ки надсилай!

Проголосувати за криворізьких майдансерів можна буде під час прямого ефіру 8 вересня з 20.30. 

СМС-ки із цифрою   3  відправляйте на номер 2012. Перемога нашої команди у ваших руках!
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g Візит

Подробиці

Медична реформа – напрям вірний

Відверта розмова в палаці 
Останнім пунктом робочої 

поїздки першого заступника 
Глави Адміністрації Прези
дента України Ірини Акімової 
став Палац молоді та студентів 
Криворізького національного 
університету, де вона зустрі
лася з громадськістю. Пере
важно це були студенти го
ловного навчального закладу 
міста, хоча зібралося й чима
ло різного віку криворіжців, 
що прийшли поспілкуватися з 
високою гостею. Її представив 
перший заступник міського 
голови Костянтин Павлов. 

Розмова розпочалась із 
вступного слова І. Акімової, 
в якому гостя згадала про ін
новаційні підходи Дніпропет
ровщини загалом і Кривого 
Рогу зокрема. 

– Тут живуть люди, які го
тові до змін і запровадження 
нового, – зауважила І. Акімо
ва. – Ось, приміром, Дніпро
петровська область сама ви
словила бажання взяти участь 
у пілотному проекті з рефор
мування медицини й сама 
за підтримки держави стала 
впроваджувати нові для всієї 

України форми медичного об
слуговування. І, попри деякі 
побоювання, виходить досить 
непогано. Або інший приклад 
– робота центрів адміністра
тивних послуг, призначених 
передовсім для підприємниць
ких структур, але не тільки. 
Вони одні з перших були від
криті саме у Кривому Розі, 
звідки поширились і по інших 
регіонах нашої країни. Такий 
вдумливий підхід до вирішен
ня поточних проблем гарантує 
успіх починань. 

У відповідях на подальші за

питання І. Акімова висловила 
сумнів у швидкому прийнят
ті закону про оподаткування 
розкоші. 

– Парламент повинен бути 
до цього готовий, – зауважила 
вона. – І тільки тоді з’явиться 
законодавчий акт, за яким той, 
хто дійсно заможний, своїми 
податками допомагатиме бід
нішим. 

Загалом, розмова в пала
ці вийшла відвертою і проде
монструвала чималу зацікав
леність городян в порушених 
питаннях. 

Якщо впродовж кризових 
2008-2009 рр. Україна мала 
інфляцію на рівні 35%, то вна-
слідок заходів з подолання 
кризових явищ зараз мова йде 
про дефляцію, адже маємо мі-
нусовий показник середнього 
зростання індексу споживчих 
цін. Про це нагадала перший 
заступник Глави Адміністра-
ції Президента України Іри-
на Акімова під час зустрічі з 
професорсько-викладацьким 
складом Криворізького на-
ціонального університету, що 
пройшла в рамках робочої 
поїздки високої гості. За її сло-
вами, це стало можливим за-
вдяки злагодженій роботі Пре-
зидента, парламенту та уряду 
України з подолання кризових 
явищ, завдяки чому зростають 
заробітки бюджетників, збіль-
шуються доходи пенсіонерів та 
поліпшується загальна макро-
економічна ситуація. 

– Ці покращення дозволили 
державі поліпшити соціальні 
стандарти життя, хоч проблем 
ще вистачає, – зазначила І. 
Акімова. 

Розмова під час зустрічі ви-
йшла жвава й зацікавлена. 
Вона змусила багатьох погля-
нути на загальну ситуацію з 
дещо іншої точки зору. 

_________________________________________________________________________________________ Андрій Ройко, Едуард білик. Фото Андрія ТРубіцинА.

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

КОВОГО КРЕДИТУВАННЯ за національною програ-
мою 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 
енергозбереження. 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 
КІМНАТА», 2-й поверх (район площі Артема, зу-
пинка «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 програ-
мою доставка, монтаж та демонтаж висококвалі-
фікованими спеціалістами підприємства «ВІКНО-
ПЛАСТ» виконується БЕЗКОШ ТОВНО. Пільговикам 
та пенсіонерам надається додаткова знижка 2%.

Зверніть увагу, при монтажі вікон в зимовий 
період використовуються високо якісні герметики 

Penosil (Німеччина), що гарантують якісний мон-
таж при температурі до мінус 18⁰С.

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

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

31 серпня в кривому Розі з робочим 
візитом перебувала перший заступник 
Глави Адміністрації Президента україни 
ірина Акімова. 

Ірина Михайлівна веде 
в Адміністрації Прези
дента впровадження про
ектів, які мають велике 
соціальне значення. Тож 
не дивно, що головною 
частиною її візиту в наше 
місто стала зустріч з кри
ворізькими медиками і 
обговорення з ними ці
лей та перших результатів 
пілотного проекту з ре
формування медицини на 
Дніпропетровщині.

Ірина Акімова зустрі
лася з криворізькими лі
карями в залі 1го місь
кого пологового будинку. 
Про нинішній стан справ 
у реформуванні медици
ни регіону медикам роз
повів мер Кривого Рогу 
Юрій Вілкул, а Ірина Ми
хайлівна більш докладно 
спинилась на подальших 
кроках з реформуван
ня системи охорони 
здоров’я, причинах ви
никнення сьогоднішньо
го пілотного проекту й 
очікуваних результатах 
від його впровадження. 
Потім зі своїми колега
ми власним досвідом і 
пропозиціями поділили
ся сімейний лікар Кіра  
Голдиш, керівник одного 
з ЦПМСД міста Ангеліна 
Логвіна та заступник на
чальника управління охо
рони здоров’я виконко
му міськради Олександр 
Лук’яненко. Далі зустріч 
Ірини Акімової з лікаря
ми продовжилася у формі 
діалогу. Кожен бажаючий 
міг задати хвилююче його 
запитання і поділити

ся своїми пропозиціями 
щодо вирішення існую
чих проблем у реформу
ванні медицини.

– Дніпропетровщина 
першою в Україні сфор
мувала центри первинної 
медикосанітарної допо
моги, що мають мережу 
амбулаторій, – повідо
мила проміжні результа
ти реформування галузі 
охорони здоров’я в нашо
му регіоні Ірина Акімова. 

– Останні стали більш до
ступними для населення 
територіально. Органі
зація такої ланки важли
ва, адже завдяки цьому 
стало можливим розпо
ділити на первинний рі
вень більше державних 
коштів: з 89% раніше до 
30% від усього фінансу
вання нині. І люди це од
разу відчули.

Наразі вже відбулося 
формування централі
зованої диспетчерської 
швидкої допомоги з пе
реоснащенням новими 
сучасними машинами. 

Причому норма прибуття 
швидкої до хворого у 80% 
випадків повинна склада
ти менше 10 хвилин, а в 
Кривому Розі цей показ
ник уже нині становить 
більше 90%.

Що імпонує в рефор
мах на Дніпропетровщи
ні? Їх не здійсниш з цен
тру, вони можливі тільки 
за ініціативи на місцях. 
Завдяки медичним ко
лективам і місцевій владі 
вдалося в 10 разів збіль
шити суми, що йдуть на 
обслуговування одного 
пацієнта на первинному 
рівні. У 34 рази збіль

шилось фінансування на 
медикаменти і харчуван
ня на вторинній ланці. 
Змінилася сама філософія 
процесу. Багато керівни
ків областей, у тому числі 
й на Дніпропетровщині, 
не завжди і не дуже пере
ймалися питаннями ме
дицини. Нині створення 
амбулаторії, ремонт лі
карні чи будівництво пе
ринатального центру – це 
ті питання, з якими міс
цеві керівники встають і 
лягають. Те, що без якіс
ної медицини неможливо 
досягти високих стандар

тів життя, – нині 
розуміють усі.

І найголовніше: 
на Дніпропетров
щині і в Кривому 
Розі вже в цьому 
році стали знижу
ватися показники 
смертності. У пер
шу чергу це стосу
ється материнської 
та дитячої смерт
ності, передусім 
завдяки проекту 
«Нове життя». Ці 
показники свід
чать, що напрямок 
обрано вірно, а інстру
менти реформування бу
дуть ще доопрацьовува
тися.

Також Ірина Акімова 
прокоментувала подаль
ші плани керівництва 
країни щодо впроваджен
ня соціальних ініціатив 
Президента України.

– Буде продовжена 
програма здешевлення 
іпотеки, – розповіла Іри
на Михайлівна. – Витра
ти на неї в майбутньо
му будуть захищеними 
статтями бюджету. Дру
га соціальна ініціати
ва – наведення ладу на 
фармакологічному рівні 
– доступність і здешев
лення ряду ліків, зокрема 
– пов’язаних з лікуван
ням гіпертонічних хво
роб. Буде запущено ме
ханізм референтних цін, 
при частковому або по
вному покритті вартості 
набору ліків для пацієн
тів за бюджетний кошт. У 
медичній реформі відбу
деться поширення «сис
теми пілотів» на всі об
ласті України.

Зростатиме матеріаль
на підтримка інвалідів і 

соціально незахищених 
прошарків населення. 
Щоправда, розмір цьо
го зростання буде коре
люватися економічною 
ситуацією. Також відзна
чу окрему соціальну іні
ціативу Президента для 
реального сектора еко
номіки – проактивне за
безпечення робочими 
місцями випускників ви
шів та людей, старших 45 
років.

Після зустрічі з ме
диками висока гостя 
відвідала будівництво 
Льодової арени, яке від
бувається за кошти 
державного і міського 
бюджетів, – один з най
більших інфраструктур
них проектів, що реалі
зуються нині в Кривому 
Розі. Вона ознайомилася 
з об’єктом, який доко
рінно змінить занедбану 
в минулому дальню час
тину парку імені Богдана 
Хмельницького і матиме 
велике значення для роз
витку спорту у Кривбасі.

Також Ірина Акімова не 
обминула увагою окрасу 
нашого міста – Квітковий 
годинник. 

На будівництві Льодової арени.

g Реклама



3•Червоний гірник• середа, 5 вересня 2012 року

g З Днем знань, студенте!

У КНУ більше 3000 новобранців!
«Хай живе університет! Хай живуть профе-
сори! Хай живуть усі студенти! Нехай вічно 
вони процвітають!» – латинськими рядка-
ми середньовічного студентського гімну 
«Гаудеамус» у виконанні хору зустрів своїх 
першокурсників Криворізький національ-
ний університет. 

1 вересня у Палаці моло-
ді і студентів відбулось по-
свячення у студенти. Таку 
кількість першокурсників 
цей палац зібрав уперше: 
на урочисту церемонію за-
вітали студенти 1-х курсів 
одразу кількох навчаль-
них закладів, відтепер 
об’єднаних у складі КНУ. 
Зала, розрахована на 1800 
місць, була вщерть запо-
внена вчорашніми школя-
рами, а нині – студентами 
авторитетного криворізь-
кого вишу, та їх батька-
ми. Право внести прапор 
університету було нада-
не відмінникам навчання 
Д. Свиридонову, О. Саво-
нюк, М. Шаповал.

Почесну місію відкриття 
свята взяв на себе міський 
голова Юрій Вілкул. Мер 

привітав молодь із почат-
ком студентського життя. 
Як голова наглядової ради 
КНУ він запевнив юнаків 
та дівчат, що вони вступи-
ли до одного з найкращих 
вишів України.

– Ваш вибір – вірний, 
 – висловив упевненість 
мер. – КТУ – універси-
тет з давніми традиція-
ми. Випускники нашого 
вишу працюють у 70 кра-
їнах світу. Тепер же, після 
об’єднання економічного 
інституту, педагогічного, 
технічного університетів, 
факультету Національної 
металургійної академії та 
науково-дослідних інсти-

тутів, ріка знань стане ще 
більш повноводною. На 
вас чекає потужна нау-
кова школа із 70 різних 
напрямків та спеціаль-

ностей. Ви повинні плід-
но працювати над собою, 
долати лінощі, бути гото-
вими до майбутньої кон-
куренції на ринку пра-
ці. Ми дбаємо про ваше 
майбуття: після закінчен-
ня університету на ваші 
знання та уміння чека-
тимуть 90 підприємств, 
минулого року в місті 
створено 7,5 тисячі ро-
бочих місць. Долучайте-
ся до участі у тих програ-
мах, які влада запланува-
ла для розбудови міста. 
Не будьте байдужими до 
науки і до своєї землі. Ба-
жаю вам стати старанни-
ми студентами і яскрави-

ми особистостями!
Обіцянку зміцнюва-

ти матеріально-технічну 
базу навчальних закла-
дів дав студентам Почес-
ний громадянин Кривого 
Рогу, перший заступник 
голови Дніпропетров-
ської ОДА Вячеслав За-
дорожний. Виступаючи 
перед першокурсниками, 
він підкреслив, що вла-
да опікується питаннями 
освіти: в області введені в 
експлуатацію 2 нові шко-
ли, встановлено дитячі і 
тренажерні майданчики. 
Високопосадовець висло-
вив сподівання, що мо-
лодь і надалі прославля-
тиме своїми успіхами рід-
не місто і область.

З побажаннями якнай-
швидше інтегруватись до 
студентської сім’ї до пер-
шокурсників звернувся 
в.о. ректора КНУ, доктор 
технічних наук Микола 
Ступнік. Він представив 
керівництво університе-
ту і в урочистій атмосфе-
рі вручив символічні сту-
дентські квитки і ключ 
від країни знань.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Тернівський район

Завітайте на  
кінофестиваль

Завтра, 6 вересня, у Пала-
ці культури Північного ГЗК ДП 
«Овація» стартує творчий фес-
тиваль «Кіно під зорями». 

Протягом двох днів у залі пала-
цу демонструватимуться конкурс-
ні фільми – їх подано на фести-
вальний перегляд кілька десятків. 
У суботу, 8 вересня, о 20-й годи-
ні на вуличному екрані, що розта-
шується перед входом до Палацу 
культури, відбудеться демонстра-
ція фільмів – переможців фести-
валю «Кіно під зорями» та урочис-
те нагородження лауреатів фес-
тивалю. Тож не пропустіть наго-
ди познайомитися з кіномисте-
цтвом наших сучасників. Нагадаю, 
цей фестиваль у Кривому Розі про-
водиться втретє. У ньому беруть 
участь кіномитці та кінопродюсер-
ські центри з України та Росії.

Новий пілотний 
проект

Шостий рік поспіль у ПАТ 
«Північний ГЗК» запровадже-
на й успішно працює система 
управління ресурсами (SАP), 
призначення якої – об’єднати 
всі виробничі процеси ком-
бінату, а також усі необхідні 
функції в єдиній комп’ютерній 
інформаційній системі. 

Завдяки тому, що в системі ве-
деться єдина база даних по всіх 
структурних підрозділах та за-
вданнях ПівнГЗК, доступ до необ-
хідної інформації стає простішим. 
Тож у ході її була розроблена ці-
льова модель бізнес-процесів, 
єдині політики, методології та ре-
комендації щодо регламентуючої 
документації по ключових індика-
торах процесів, зроблений розра-
хунок економічного обґрунтуван-
ня обраної цільової моделі.

Нині в ПАТ «Північний ГЗК» 
стартував новий пілотний про-
ект SAP, завданням якого є 
об’єднання в єдиній інформацій-
ній комп’ютерній системі всіх під-
приємств Групи Метінвест. Тому на 
цьому етапі, крім ПАТ «ПівнГЗК», 
до пілотного проекту ввійшли та-
кож Авдіївський коксохімічний за-
вод, Єнакіївський металургійний 
завод та «Метінвест-СМЦ», що за-
ймається реалізацією готової про-
дукції компанії. Новий проект буде 
більш функціональним. Наразі 
проектна команда за участю біз-
нес-експертів приступила до роз-
робки єдиного індустріального 
шаблона, який стане спільним для 
всіх підприємств Гірничодобувно-
го дивізіону Групи Метінвест.

Школа готується 
до ювілею

Невдовзі одна з найстарі-
ших шкіл Кривбасу – КЗШ № 40 
– відзначатиме свій 140-річ-
ний ювілей. 

Її відкрили у Веселих Тернах у 
1872 році на кошти земської упра-
ви та особисті пожертвування дру-
жини поміщика Харіна, і була вона 
двокласною. Про це написав у зві-
ті за 1895 р. тодішній директор 
школи Григорій Вартмінський. Звіт 
зберігається нині в архівах Санкт-
Петербурга. На честь 100-річчя Ві-
тчизняної війни з Наполеоном у 
1912 р. школі було присвоєно ім’я 
Барклая де Толлі. Багатьом учням 
дала путівку в життя ця школа. 
Тож на поважний ювілей очікують 
багато гостей.

Мотрона ПаНова.

З місця подій

g Перший дзвоник

Широка дорога у світ знань
Лагідного осіннього ранку на подвір’ї Криворізької 
гімназії №95 гамірно й людно. З барвистими квітами 
в руках сюди поспішають учні та їхні батьки: Першо-
вересень скликає на свято Знань до одного з найкра-
щих у місті навчальних закладів.

Ось до дружного гімназійно-
го колективу приєднуються під 
оплески найменші тут дітлахи – 
п’ятикласники. Настає урочис-
та мить: звучить гімн нашої дер-
жави, в осяяне сонячним про-
мінням небо здіймається прапор 
України. Право підняти його на-
дається учню 11-Б класу Михай-
лові Кулакову – одному з тих, хто 
є гордістю гімназії. Він – лауре-
ат відзнаки Криворізького місь-
кого голови для обдарованих ді-
тей та молоді в номінації «За на-
укові досягнення», переможець і 
призер численних конкурсів та 
олімпіад з математики, україн-
ської мови і літератури, фізики, 
правознавства, а ще – турніру з 
географії, гри у «Брейн-ринг», до 
того ж – спортсмен…

Поздоровити учнів та вчите-
лів з початком нового навчально-
го року до гімназії завітали пер-
ший заступник голови Дніпропе-
тровської обл держадміністрації, 
депутат обл ради, Почесний гро-
мадянин Кривого Рогу Вячеслав 
Задорожний, заступник міського 
голови Валентина Бєрлін, голо-

ва Дзержинської райради Сергій 
Степанюк та інші поважні особи.

Від себе особисто та від імені 
керівництва Дніпропетровської 
облдержадміністрації на чолі з 
губернатором Олександром Віл-
кулом усіх присутніх приві-
тав зі святом Вячеслав Задорож-
ний. Він зазначив, що з перших 
днів роботи на посаді губерна-
тора Олександр Вілкул поставив 
завдання: на території Дніпро-
петровщини всім органам вла-
ди, органам місцевого самовря-
дування працювати так, щоб мо-
лоде покоління постійно відчу-

вало їхню підтримку. І питання, 
пов’язані з цим, вирішуються на 
гідному рівні: вводяться в екс-
плуатацію школи, відкриваються 
дитячі садки й додаткові групи, 
навчально-виховні комплекси.

– Ми впевнені, що наша мо-
лодь – найкраща в Україні і змо-
же зробити все, щоб прославити 
Кривбас, Дніпропетровщину та 
державу, – висловив переконан-
ня Вячеслав Задорожний.

Від імені депутатів Дзержин-
ської райради та її виконкому 
зі словами вітань до колекти-
ву навчального закладу звернув-
ся Сергій Степанюк. А директор 
Криворізької гімназії №95 Алла 
Шепілко зазначила, що доки діти 
відпочивали, дорослі – уряд, ке-
рівництво області, міста, району, 
педагоги – готували заклади осві-
ти до початку нового навчально-

го року. Тож і на гімназистів 95-ї 
чекають неабиякі приємності: 
нові підручники, обладнані кабі-
нети, відремонтований актовий 
зал, а ще – новий комп’ютерний 
клас. Вона побажала учням віри в 
себе і нових перемог.

Тетяна Дрєєва. Фото олександра ПорТНяГіНа.

олена ТараСИК. Фото олександра ПорТНяГіНа.

Керівний склад КНУ:  
йому вести новачків до знань.

Символічний ключ від країни знань.
Завдання з обсягів 
держзамовлення КНУ 
виконав на 100%. 
На 1-й курс прийшло 
більше 2000 студентів 
денної форми навчання 
і більше 1000 заочної.
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g Урочисте відкриття

Вшанували земляка
1 вересня за адресою пл. визволення, 
будинок 3 відбулося урочисте відкриття 
меморіальної дошки колишньому голові 
міського виконкому Миколі Перчину.  
від дня його народження виповнилось  
100 років.

Упродовж 11 років 
Микола Васильович 
очолював виконком 
міської ради. В період 
його керівництва на-
були значного розви-
тку телефонна й тран-
спортна мережі, було 
розпочато газифіка-
цію Кривого Рогу. З 1958 по 1967 роки Микола Перчин 
був обраний депутатом Верховної Ради України і пред-
ставляв інтереси мешканців міста на державному рівні. 
За трудові досягнення нагороджений орденами Трудово-
го Червоного Прапора, Червоної Зірки, «Знак Пошани».

Учасниками урочистого відкриття дошки стали сту-
дентська та учнівська молодь, представники трудових 
колективів, ветерани органів місцевого самоврядування. 
Світлу пам’ять Миколи Васильовича вшанували заступ-
ник міського голови Валентина Бєрлін та донька Перчи-
на, Лариса Волинець.

Встановлення меморіальної дошки відбулося за під-
тримки благодійного Фонду соціально-економічного 
розвитку Центрально-Міського району «Відродження».

g визначні постаті

Квіти досліднику  
рудного краю
Першого вересня мешканці 
міста вшанували пам’ять піо-
нера-розвідника криворізьких 
надр, засновника рудовидо-
бутку і промислового розвитку 
нашого краю олександра Ми-
колайовича Поля, чиє 180-річ-
чя відзначалося цього дня.

Завдячуючи цій легендарній постаті, 
колись маловідоме поселення Кривий 
Ріг перетворилося на знаний у всьому 
світі центр залізорудної та металургій-
ної промисловості, на один з найпо-
тужніших економічних регіонів нашої 
держави, сучасне процвітаюче місто.

До пам’ятника О. Полю в Цент-
рально-Mіському районі керівники 
міста, районів і промислових підпри-
ємств Кривбасу, представники духо-

венства, освітян, громадських органі-
зацій, учнівська та студентська молодь 
принесли живі квіти.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Жовтневий район

Збагачуються  
духовно ліцеїсти

У Криворізькому професій-
ному гірничо-технологічному 
ліцеї, що на 44 кварталі (вул. 
Елістинська, 1), відбулось освя-
чення каплиці на честь Препо-
добного Нестора-літописця.

Освятив цю каплицю архієпис-
коп Криворізько-Нікопольсь кої 
єпар хії Єфрем. 

– Ще торік у цьому ліцеї ввели 
предмет «Християнська етика» й на-
вчання проводив отець Роман з Кри-
ворізько-Нікопольської єпархії, – за-
значає голова комітету у справах сім’ї 
і молоді виконкому Жовтневої ра-
йонної у місті ради Оксана Ушакова. 
– Це були теоретичні знання, але без 
практичних жодного навчання не бу-
ває. Тому облаштування каплиці ста-
ло наступним етапом. В окремій кім-
наті була створена капличка для того, 
щоб ліцеїсти могли причаститися, 
сповідатися, збагатитись духовно.

Презентація  
гуртків

Минулої неділі в ДП «Ова-
ція» ПАТ «Центральний ГЗК» 
було проведено День відкри-
тих дверей «Шлях до успіху». 

Це своєрідна презентація всіх 
дитячих гуртків, які діють у цьо-
му культурно-масовому осередку 
Жовтневого району. Все це орга-
нізовано для того, щоб на початку 
нового навчального року школя-
рі змогли обрати собі до вподоби 
те чи інше заняття в гуртку. Тобто 
така презентація стала для шкіль-
ної молоді справжнім орієнтиром.

віталій ТКачУК.

З місця подій

g Політична реклама
Юрій Любоненко: 

«Кривий Ріг має одержати особливий статус, 
що відповідатиме тому значному внеску,  
який наше місто робить у розвиток держави»

 Про це і багато іншого 
йшла мова під час зустрі-
чей з виборцями депута-
та Дніпропетровської об-
ласної ради від Партії ре-
гіонів Юрія Любоненка. 
Відбулися вони минулого 
тижня в Палаці культури 
імені Артема в Саксаган-
ському районі та в Центрі 
дитячої та юнацької твор-
чості «Дружба» в Довгин-
цівському районі. Серед 
присутніх були представ-
ники органів самооргані-
зації населення, які знахо-
дяться в безпосередньо-
му контакті з мешканця-
ми міста і своєю діяльніс-
тю сприяють вирішенню 
проблем громади.

Як наголосив Юрій Лю-
боненко, надання Криво-
му Рогу особливого статусу 
дозволить значно збільши-
ти надходження до місь-
кого бюджету. А це, відпо-
відно, й поліпшення якос-
ті медицини, освіти, соці-
ального захисту мешканців 
міста. «Кривий Ріг не пови-
нен бути дотаційним. Він 

забезпечує міць і розви-
ток держави, тож має бути 
і віддача», – наголосив кан-
дидат у народні депутати.

Що стосується політич-
ної ситуації в державі, то 
на сьогоднішній день усі 
гілки влади в Україні пра-
цюють злагоджено, а це 
сприяє розвитку еконо-
міки країни та підвищен-
ню життєвого рівня гро-
мадян, зазначив Ю. Любо-
ненко. Звісно, наразі існує 
чимало проблем, але вони 
вирішуватимуться завдя-
ки подальшому стабільно-
му розвитку.

Ще одним нагальним 
питанням, про яке йшло-
ся під час зустрічей, став 
стан житлово-комунально-
го господарства. Для його 
належного функціонуван-
ня потрібні капіталовкла-
дення, висловив свою дум-
ку Юрій Любоненко. Тож 
проблема розглядається і на 
урядовому рівні. А от серед 
вагомих досягнень місце-
вого рівня – виділення 120 
млн. грн. на асфальтуван-

ня доріг, що в 10 разів біль-
ше за суму, яка виділялася 
на це лічені роки тому. Нині 
роботи з асфальтування ак-
тивно ведуться, зокрема, у 
Довгинцівському і Сакса-
ганському районах.

Чимало уваги було при-
ділено і питанням еколо-
гії. Кривий Ріг є потуж-
ним промисловим цен-
тром держави, чим горо-
дяни по праву пишаються. 
Та зворотним боком цього 
є складна екологічна ситу-
ація, яку можна покращи-
ти за рахунок модерніза-
ції підприємств і зупинки 
шкідливих виробництв.

Торкнувся Юрій Вікторо-
вич у своїй розмові й теми 
коштів, одержаних містом 
від приватизації «Криво-
ріжсталі». Місту було над-
звичайно складно в корот-
кий, як вимагалося, термін 
освоїти один відсоток від 
продажу меткомбінату. І 
все ж це було зроблено, го-
родяни одержали найсучас-
ніші діагностичний центр, 
пологовий будинок (нині – 

перинатальний центр), ма-
шини швидкої допомоги та 
багато іншого.

Депутат облради відпо-
вів на численні запитан-
ня учасників зустрічей, ви-
значивши серед своїх осно-
вних пріоритетів підтрим-
ку дітей, молоді і людей по-
хилого віку. Так, сьогодні у 
Кривому Розі функціону-
ють будинки милосердя, 
які фінансуються з місько-
го бюджету, що дозволяє 

самотнім людям похилого 
віку перебувати саме в рід-
ному місті, а не в подібних 
закладах за його межами. 
Притулки для дітлахів ря-
тують маленьких мешкан-
ців, які опинилися в скрут-
них життєвих обставинах, 
від бродяжництва. У ко-
мунальній власності міста 
знаходяться дитячі оздо-
ровчі табори, де відпочива-
ють діти-сироти й діти, по-
збавлені батьківського пі-

клування, а також обдаро-
вані діти. Уже чимало років 
ці досягнення є взірцем для 
наслідування іншими міс-
тами держави.

Учасники зустрічей за-
значили, що Юрій Любо-
ненко – авторитетний ке-
рівник і гарний господар-
ник, який багаторічною 
плідною працею довів свою 
любов до рідного міста, тож 
гідно представлятиме його 
інтереси у Верховній Раді.

Зліва: донька Миколи Перчина, Лариса.

g Знай наших!
Вони прославили Дніпропетровський регіон

8 вересня на День міста в Дніпропетровську відкриють пам’ятник під назвою 
«Події та люди», він зображує 15 видатних особистостей області.

В їх числі – екс-президент України Леонід Кучма і Генеральний секретар ЦК КПРС Леонід 
Брежнєв. Поліптих являє собою багатоелементну композицію, що складається з 8 бетонних 
стел, на яких розміщено 42 скульптури. Окрім того, до пам’ятника входять меморіальні до-
шки про знакові історичні події міста.

Окрім Кучми та Брежнєва, у скульптурній композиції будуть присутні ще зображення 
Михайла Янгеля, Івана Сірка, Дмитра Яворницького, Олександра Поля, Миколи Родзянка, 
Івана Синельникова, Андрія Фабра, Олександра Макарова, Олеся Гончара, Василя Марге-
лова, Олексія Семиволоса, Дмитра Глинки, Володимира Щербицького. На думку авторів 
пам’ятника, ці люди прославили Дніпропетровський регіон на весь світ.

На придбання пам’ятника було виділено з міського бюджету 1 млн. 751 тис. грн. Над 
створенням барельєфів працювали 9 відомих художників з Дніпропетровська та інших міст 
України. Пам’ятник буде встановлено на площі імені 80-річчя Дніпропетровської області.

За повідомленням «інтерфакс. Подробиці». Тетяна Дрєєва.
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День за Днем:
Саксаганський р-н

Михаил КороленКо: 

«В моем лице звания Героя удостоена 
вся Днепропетровская область»
В профессиональный праздник, День работников ме-
таллургической и горнодобывающей промышленно-
сти, руководитель ЮГока был награжден нагрудным 
знаком «Заслуженный работник промышленности 
украины». ко Дню независимости Президент под-
писал указ о присвоении Михаилу короленко звания 
Героя украины. 

– Отныне вы носите наивыс-
шее звание в нашей стране – зва-
ние Героя Украины. Как это – 
быть Героем?

– Скажу честно, осознание 
того, что мое имя теперь нахо
дится в одном списке со многими 
великими украинцами, пришло 
лишь спустя несколько часов по
сле церемонии награждения. По 
возвращении из столицы меня 
встретили с поздравлениями 
мои коллеги, друзья. Одним из 
первых меня  поздравил наш гу
бернатор Александр Юрьевич 
Вилкул… В такие моменты по
нимаешь, насколько большая 
ответственность лежит на тебе 
как руководителе. Так что сейчас 
ощущаю огромное желание ра
ботать дальше, добиваться новых 
результатов на благо Кривбасса и 
Украины. 

– Михаил Константинович, 
как вам удалось добиться таких 
успехов, получить такое призна-
ние и столь  высокую награду?

– Каждая награда – будь то гра
мота или орден – не является за
слугой лишь одного человека. Это 
всегда результат успешной и сла
женной командной работы.

Вы знаете, что за два года Юж
ный ГОК поборол кризис и вернул 
себе лидирующие позиции в от
расли. Мы смогли повысить зар
плату работникам, значительно 
увеличить отчисления в бюджеты 
всех уровней.

Экономические успехи позво
лили нашему комбинату принять 
активное участие в реализации 
общегородских проектов. В пер
вую очередь, речь идет о програм
ме «Город без окраин», которую 
инициировал губернатор Алек
сандр Юрьевич Вилкул. Вместе с 
областной и городской властью 
мы уже второй год активно обнов
ляем и обустраиваем жилмассив 
ЮГОКа. Работы по благоустрой
ству этого района не велись с со
ветских времен! И только благо
даря слаженному взаимодействию 
нашего комбината и власти на 

всех уровнях нам удалось в про
шлом году завершить первый этап 
реконструкции проспекта Южно
го и в этом году приступить к но
вому этапу.

– Как Южному ГОКу удалось 
достичь таких показателей в 
работе?

– Прежде всего, я благодарен 
коллективу комбината за добро
совестный труд. Кроме того, мощ
ный рывок вперед, который был 
сделан нами за последние два 
года, – это результат эффектив
ной стратегии развития предпри
ятия, которая была принята на
шими акционерами. В прошлом 
году в развитие ЮГОКа вложены 
рекордные инвестиции. Еще бо

лее масштабной стала инвест
программа нынешнего года. Она 
превысит 1 млрд. грн. Большое 
внимание мы уделяем модерни
зации производства, социальной 
защите работников, охране труда, 

реализации экологических про
грамм. Инвестиции по всем этим 
направлениям существенно воз
росли. Утвержденный собствен
никами на этот год бизнесплан 
предусматривает увеличение за
трат на охрану труда на 6,5%. 
Финансирование экологических 
мероприятий возросло на 17%, а 

затраты на улучшение социально
бытовых условий трудящихся уве
личены на 26%. В январе текущего 
года уровень средней заработной 
платы на Южном ГОКе вырос на 
13,5 %.

– Вы уже сказали о том, что 
ЮГОК поддержал социальный 
проект губернатора «Город без 
окраин» и уже второй год прово-
дит реконструкцию жилмассива 
комбината. Расскажите об этом 
подробнее.

– Мы уверены: задача каждого 
современного, динамично раз
вивающегося и социально ответ
ственного предприятия – прино
сить пользу городу, в котором мы 
работаем, в решении его насущ
ных проблем. Наша цель – создать 
комфортные условия для отдыха и 
досуга жителей жилмассива Юж
ного комбината, и мы уверенно ее 
реализуем. В прошлом году ЮГОК 
инвестировал в реконструкцию 
проспекта Южный около 10 мил
лионов гривен. В этом году при
няли решение о финансировании 
проекта на сумму около 11 милли
онов гривен. 

Начиная с июня, мы проводим 
работы по восстановлению пру
да и прилегающей к нему зоны 
отдыха (пляжа и спортивных 
площадок), ремонтируем фаса
ды домов и дорожное покрытие 
на Южном проспекте, построили 
современные комбинированные 
спортивные миниплощадки с ис
кусственным покрытием для игры 
в футбол, баскетбол, большой 
теннис, городки. Все работы по 
ремонту объектов и благоустрой
ству парка проводились силами 
цехов Южного ГОКа с привлече
нием специалистов подрядных 
организаций. Ко Дню независи
мости Украины мы открыли парк, 

переименованный в честь замеча
тельного человека и талантливого 
руководителя – Ивана Ивановича 
Савицкого, бывшего директора 
ЮГОКа, руководившего работой 
комбината в течение 28 лет. Это 
дань нашего уважения к этому 
незаурядному человеку и наш по
дарок всем юкоговцам. Уверен, он 
им понравился, поскольку здесь 
все делалось с душой. К октябрю 
закончим все работы в рамках 
второго этапа реконструкции 
жилмассива.

Наши успехи, а значит, и все 
полученные мною награды, были 
бы не возможны без слаженной и 
самоотверженной работы трудо
вого коллектива ЮГОКа и эффек
тивного взаимодействия с руко
водством нашей области и города. 
Поэтому, безусловно, все награды, 
и главное –  звание и звезду Героя 
Украины, получил не только я. 
Это заслуженная награда труже
никам ЮГОКа, Кривбасса и всей 
Днепропетровской области.

В нынешнем году Председа-
тель Правления ОАО «ЮГОК» 
Михаил Короленко удостоился 
целого ряда почетных наград и 
высоких званий. 
Решением сессии горсовета в 
мае он награжден нагрудным 
знаком  «За заслуги перед 
городом» I степени и стал 
полным кавалером этого знака 
отличия. По итогам 2011 года 
Михаил Короленко был при-
знан лучшим руководителем 
горнодобывающего пред-
приятия и вошел в десятку 
лучших топ-менеджеров 
страны согласно авторитетному 
рейтингу «ТОП-100» – «Лучшие 
топ-менеджеры Украины».

Криворізький 
ансамбль  
«Факультет» – 
кращий в Україні

 Народний вокальний ансамбль 
«Факультет» став лауреатом III 
премії Всеукраїнського фестива-
лю народної творчості «Червона 
калина». Серед членів журі, які 
удостоїли високої нагороди наших 
земляків, була і незмінна ведуча 
програми «Фольк-music», народна 
артистка України Оксана Пекун. Ві-
таємо з престижною нагородою!

Престижні  
10 навчальних  
закладів

 За результатами проведеної в 
Саксаганському районі рейтинго-
вої оцінки роботи навчальних за-
кладів до «Топ-10» увійшли: кра-
щий серед позашкільних закладів 
– Центр туризму, краєзнавства 
та екскурсій учнівської молоді 
«Мандрівник»; серед дошкільних 
навчальних закладів 1 місце посів 
ДНЗ № 259, 2 місце – ДНЗ № 30, 3 
місце – ДНЗ № 156; серед загаль-
ноосвітніх шкіл визнано кращими: 
1 місце – КЗШ № 68, 2 місце – КЗШ 
№ 41, 3 місце – КЗШ № 113; серед 
шкіл нового типу посіли: 1 місце 
– КГ № 91, 2 місце – КНВК № 35, 3 
місце – КСШ № 118.

Чия то дитина 
ходить  
недоглянута?

Останнім часом проблемі дитя-
чої злочинності приділяють зна-
чну увагу як правоохоронці, так і 
служба у справах дітей та освітяни 
Саксаганського району. В черговий 
раз представники кримінальної 
міліції у справах дітей районного 
відділу УМВС України в Дніпропе-
тровській області, служби у спра-
вах дітей, відділу освіти виконко-
му районної у місті ради зібрались 
на нараду, аби спільно знайти 
шляхи вирішення цієї проблеми.

Учасники наради проаналізу-
вали стан дитячої злочинності в 
районі за 8 місяців 2012 року та 
причини, що сприяють скоєнню 
злочинів дітьми, стан роботи з 
даного питання. Проведено вза-
ємозвірку щодо обліку дітей, які 
опинились у складних життєвих 
обставинах.

Микола кРАМАРЕнко.

g оголошення
управління праці  

та соціального захисту  
населення виконкому  

Саксаганської районної  
у місті ради інформує

З метою забезпечення належного 
прийому громадян району, які зверта-
тимуться за призначенням субсидії для 
відшкодування витрат на оплату житло-
во-комунальних послуг на опалюваль-
ний період 2012-2013 років, в управлінні 
розпочато видачу талонів.

Талони можна отримати у приміщенні 
управління щоденно з 8.30 при наявнос-
ті паспорта або замовити за телефоном 
64-43-83 на відповідний день та зручний 
час.

Адреса управління праці та соціаль-
ного захисту населення виконкому Сак-
саганської районної у місті ради: вул.  
С. Перовської, 16а.

Родился 20.04.1962 года в 
Кривом Роге.

1989 г. – 2004 г. – ОАО «ЮГОК» 
– мастер производственный, 
начальник основного производ
ственного участка, главный 
обогатитель, главный инженер 
обогатительной фабрики, на
чальник РОФ, заместитель на
чальника отдела технического 
контроля.

2004 г. – 2005 г. – ОАО «ЦГОК» 
– главный обогатитель, дирек
тор по производству.

2005 г. – 2006 г. – ОАО «Сев
ГОК» – директор по производ
ству.

2006 г. – 2009 г. – ООО «МЕТ
ИНВЕСТ ХОЛДИНГ» – начальник 
отдела производства Горно
рудного дивизиона, начальник 
управления производства Гор
норудного дивизиона, началь
ник управления производством 
структурного   подразделения  
г. Кривой Рог Горнорудного     ди
визиона.

2009 г. – 2010 г. – ОАО «ЦГОК» 
– исполнительный директор – 
главный инженер, генеральный 
директор ОАО «ЦГОК».

30.04.2010 г. – и. о.   Предсе
дателя Правления ОАО «ЮГОК». 

С 27.09.2010 г. – по насто
ящее время – Председатель 
Правления ОАО «ЮГОК».

Женат. Воспитывает двоих 
детей.

_______________________________________________________________________________ Подготовил Владимир СЕРГиЕнко.

Особистості

«За 6 месяцев текущего года ЮГОК увеличил производство концентрата 
на 3,5% по сравнению с этим же периодом прошлого года: производство 
концентрата за первое полугодие превысило 5 млн. тонн, а агломерата – 
более 1 млн. тонн. Думаю, что эти показатели говорят сами за себя – мы 
вышли на путь устойчивого развития и уверенно по нему идем».
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На часі

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
 Довгинцівський район 

«Дай руку,  
першокласнику!»

Першого вересня для 8825 дов
гинцівських учнів пролунав пер
ший дзвоник, який сповістив про 
початок нового 20122013 нав
чального року. Радісні посміш
ки на засмаглих обличчях, ніжні 
букети квітів, різнокольорові 
кульки в повітрі, знайомі мелодії 
шкільних пісень і щирі побажан
ня від гостей стали окрасою Дня 
знань у кожному освітньому за
кладі району.  

На святі першого дзвоника у КЗШ 
№90 побував депутат Дніпропетров-
ської облради Юрій Любоненко, який, 
вітаючи учнів, зазначив, що йому тут 
перебувати особливо приємно, адже 
у цій школі свого часу навчалися він 
сам, його дружина і діти. 

Загалом за шкільні парти сіли по-
над 940 першокласників. До їхньої 
зустрічі освітяни готувалися заздале-
гідь: до початку нового навчального 
року відремонтовано класні кімна-
ти, спортивні зали та шкільні їдальні. 
Для забезпечення умов навчання ді-
тей-шестиліток у всіх школах створе-
но кімнати відпочинку та обладнано 
ігрові кімнати.  

Прикметно, що навчально-вихов-
ний процес забезпечуватимуть 760 
учителів, з яких 59 відсотків мають 
вищу кваліфікаційну категорію. Осві-
тяни району також взяли активну 
участь у Всеукраїнській акції «Дай 
руку, першокласнику!». 

Спортмайданчик 
для школи

1 вересня 2012 року під час про-
ведення свята першого дзвоника на 
базі загальноосвітніх шкіл №№ 88, 94, 
108, 130 відбулося урочисте відкриття 
пришкільних майданчиків із трена-
жерним обладнанням, спрямоване на 
подальший фізичний розвиток як ви-
хованців самих шкіл, так і дітей з на-
вколишніх житломасивів. У відкритті 
цих майданчиків взяли участь кращі 
спортсмени міста, вихованці спортив-
них шкіл та творчі колективи району.

Значну допомогу у встановленні та 
облаштуванні спортивних майданчи-
ків було надано депутатами районної у 
місті ради О. Гусіним, А. Нестеренком, 
депутатом міської ради Ю. Арсеєвим, 
Криворізьким локомотивним депо за 
активного сприяння його директора  
О. Лози та батьківської громади.

Наразі тренажерні майданчики 
встановлено у 12 загальноосвітніх за-
кладах району.  

Едуард Білик.

До уваги виборців  
Довгинцівського району!

Звертаємо увагу мешканців Довгин-
цівського району, що для зручності та 
надання можливості перевірити свої 
персональні дані в Реєстрі виборців від-
діл ведення Державного реєстру вибор-
ців виконкому Довгинцівської 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. Дніпро-

петровське шосе 11, другий поверх, каб. 
203, 204.

При зверненні обов'язково мати пас-
порт або тимчасове посвідчення грома-
дянина України.

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

Відділ ведення Державного  
реєстру виборців виконавчого ко-

мітету Довгинцівської районної в 
місті ради.

g Оголошення

g Развеиваем мифы

Работа в такси: попробуй, обязательно понравится
Много ли таких профес

сий, в которых вам хоте
лось бы попробовать себя, 
и вместе с тем они бы по
зволили заработать непло
хие деньги? При этом, без 
овладения дополнитель
ными знаниями. Из всего 
перечня профессий для лю
дей, имеющих собственную 
машину, могу назвать лишь 
одну: водитель таксомотора.

Если у вас такое желание 
было, что остановило? Воз-
можно, ложное чувство, что 
это очень сложно, и вам не 
под силу. Как показало моё 
общение с людьми, которые 
связали свою жизнь с такси, в 
большинстве случаев, без пре-
увеличения, у каждого из них 
в начале профессиональной 
карьеры были такие опасения. 
Дальнейшая работа показала 
– это мифы, которые не соот-
ветствуют действительности. 
Впрочем, судите сами.
Миф первый:  
работа без выходных

Кто хочет много заработать, 
тот должен много работать! 
Это, конечно же, верно, но 
много – не значит до полного 
упадка сил. К тому же, следует 

учесть: работать на такси – не 
стоять безвылазно у станка 
или находиться в офисе под 
пристальным оком начальст-
ва, когда каждая твоя отлучка 
сопровождается унизитель-
ным упрашиванием.

В такси, как говорят опыт-
ные водители, каждый вы-
бирает по себе время работы 
и график. К тому же, график 
всегда можно изменить – на-
чальство над тобой не стоит. 
Хочешь – едешь на маршрут, 
хочешь – по домашним де-
лам. Хочешь – работаешь 
десять часов, есть необходи-
мость – устраиваешь себе вы-
ходной, проведя его с семьёй. 
А можешь съехать с маршрута 
на пару-тройку часов: скажем, 
дабы побыть с детьми, подменив 
супругу, или покопаться на дачном 
участке, или просто устроить себе 
дополнительный отдых. Ты сам 
себе хозяин и руководитель.
Миф второй: только 
для знатоков города

Для больших городов, как 
наш Кривой Рог, это опасение 
– не найти адрес – особенно 
актуально. Но вряд ли стоит 
обращать на это внимание.

Ведь, во-первых, серьёзные 

фирмы-операторы предла-
гают достаточное количество 
заказов, из которых можно 
выбрать те, чьи адреса вам 
знакомы. Ну, а в дальнейшем, 
как говорится, всё познаётся 
в процессе: вскоре удаётся хо-
рошо изучить город. А во-вто-
рых, можно просто приобрести 
автомобильный навигатор, 
который позволяет найти нуж-
ный адрес несколькими нажа-
тиями на экран. Дальше уже 
он ведёт туда, куда вам необ-
ходимо.
Миф третий:  
на такой заработок 
не проживешь

Конечно, здесь не окладная 
система: простояв постоянно у 
бордюра, денег не получишь. 
Но без заработной платы, если 
работать с надёжной диспет-
черской службой, тоже не оста-
нешься: заказами обеспечат в 
достаточном количестве.

Далее уже каждый выбира-
ет по себе. Даже если стоишь 
у бордюра, ожидая клиента, 
практика показывает: смо-
жешь пополнить семейный 
бюджет на две-две с полови-
ной тысячи. Если мотаешься 
по городу, выполняешь заказы 

диспетчерской службы, то за-
работок может составить пять 
тысяч гривен и больше.
Миф четвёртый:  
или такси, или…

Здесь, как раз, всё с точно-
стью до наоборот: при наличии 
основного места работы луч-
шей возможности для подра-
ботки, чем такси, не найти. И 
в этом случае всё понятно: гра-
фик работы ведь свободный.

И ранее среди водителей 
такси было немало тех, кто 
выходил на маршрут в сво-
бодное от основной работы 
время. Правда, работали такие 
люди на свой страх и риск. Те-
перь серьёзные диспетчерские 

службы обеспечивают таким 
«подработчикам» свою под-
держку. К тому же, лояльные 
службы позволяют выбирать 
период оплаты их услуг: хо-
чешь – платишь за один день, 
хочешь – сразу за одну-две 
недели.

Интересно, что один из моих 
знакомых, когда возникла не-
обходимость в дополнитель-
ном заработке, в промежут-
ках между сменами (работа 
«день – ночь – сорок восемь») 
именно так и поступил: занял-
ся частным извозом. Потом 
втянулся, и подработка стала 
основной работой. А почему 
бы и нет…

Дмитрий МитРОхин.         

g С места событий

СевГОК глазами иностранных студентов
имидж Северного горно-обогатительно-
го комбината Группы Метинвест, лиде-
ра горнорудной отрасли и надежного 
партнера, известен далеко за пределами 
Украины. Успешный его опыт перенима-
ют как родственные предприятия, так и 
учебные заведения, где готовят будущих 
специалистов Украины и Европы. 

– Свои новые успехи 
и свершения мы связы-
ваем с молодежью ком-
бината. Отсюда и при-
стальное внимание к 
профессиональному ро-
сту и развитию молодых 
специалистов, – под-
черкивает генеральный 
директор предприятия 
Андрей Шпилька. – Пар-
тнерские отношения с 
учебными заведениями 
дают возможность при-
влекать талантливую и 
амбициозную молодежь, 
укреплять кадровый по-
тенциал предприятия. 
С этой целью берем на 
вооружение и лучший 
мировой опыт, делимся 
своими наработками и 
достижениями.  

Примером тому явля-
ется встреча со студен-
тами института горной 
промышленности горо-
да Аахен (Германия), под 
руководством профессо-
ра Христиана Нюмана-
Делиуса, которая состоя-
лась на прошлой неделе. 
Цель их визита – полу-
чить обзорную инфор-
мацию по производству 
и организации горных 
работ на предприятиях 
Украины. Во время эк-
скурсии делегация по-
бывала на основных 
объектах комбината.

Первым пунктом про-
граммы визита стала ди-

спетчерская дробильной 
фабрики №3, где студен-
ты с особым внимани-
ем следили за работой 
всей технологической 
цепочки транспорти-
ровки горной массы с 
Первомайского карьера 
в режиме он-лайн. Не 
остался без их внимания 
и экологический аспект. 

О горных разработках 
узнали со смотровой 
площадки Первомайско-
го месторождения. На-
глядно увидели работу 
горной и железнодорож-
ной техники. Посетили 
стационарную насосную 
станцию оборотного 
водоснабжения. Позна-
комились с работой сов-
ременного энергосбере-
гающего оборудования.

Впечатлили участни-
ков встречи масштабы 
добычи руды в нашем 
регионе. Поскольку гор-
ная промышленность 

Германии ориентирова-
на на закрытую разра-
ботку, студентам были 
интересны опыт орга-
низации моделирования 
карьеров, процесс добы-
чи руды открытым спо-
собом, транспортировка 
горной массы. 

– «Мы получили очень 
полезную информацию, 
в частности по исполь-
зованию циклично-по-
точной технологии и 
различных видов совре-
менной горной техники, 
которая необходима бу-
дет в дальнейшем для бу-

дущих проектов, – поде-
лился мнением студент 
института горной про-
мышленности Генинг 
Ранфт.

Целостную картину 
технологической цепоч-
ки студенты могли пред-
ставить при посещении 
Музея горной техники 
под открытым небом, где 
с интересом рассматри-
вали и фотографировали 
экспонаты добывающего 
и перерабатывающего 
комплексов. 

В общении обсуждали  
вопросы о профориен-
тации, программе обу-
чения, трудоустройстве 
молодых специалистов. 
Гостям широко предста-
вили проект «Школа – 
вуз – комбинат», реали-
зуемый на предприятиях 
Метинвеста. 

В рамках этого проек-
та СевГОК сотрудничает 
с профильными высши-

ми учебными заведени-
ями, что дает возмож-
ность студентам уже на 
третьем-четвертом кур-
се получить рабочую 
профессию во время 
прохождения практики. 
Для успешной адапта-
ции выпускники вузов 
обучаются в «Школе мо-
лодых специалистов». 
Мастерство и опыт чер-
пают от наставников. Ка-
рьерному росту молоде-
жи способствует участие 
в подготовке проектов, 
конкурсах «Лучший рабо-
чий по профессии», «Луч-
ший линейный руководи-
тель»  и многих других. 

Члены делегации так-
же получили инфор-
мацию об истории и 
традициях комбината, 
социальном партнерстве. 
На прощание участники 
встречи обменялись па-
мятными сувенирами и 
подарками.

Светлана РОМанЕнкО.

 В Музее горной техники под открытым 
небом. 

Р
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Дзержинський район

Поповнення 
шкільної родини

Напередодні нового навчаль-
ного року в житловому масиві ім. 
Ілліча на базі навчально-вихов-
ного комплексу «Дитячий садок-
школа» № 18 Криворізької міської 
ради відбулись урочисті церемо-
нії відкриття другої дошкільної 
групи для 24 дітей, спортивного 
майданчика із сучасним трена-
жерним обладнанням та дитячо-
го грального майданчика. 

В урочистих заходах взяли 
участь перший заступник голови 
облдержадміністрації Вячеслав 
Задорожний, заступник міського 
голови Валентина Бєрлін, керів-
ництво району, депутат міськради 
Овсеп Мкртчян, депутати райра-
ди, представники громадськості.

Освіта: плани  
на майбутнє

Про це йшлося на нещодав
ній районній серпневій кон
ференції педагогічних пра
цівників. Захід напередодні 
нового навчального року при
ймала Криворізька загально
освітня школа № 15.

На традиційній щорічній зу-
стрічі працівники навчальних за-
кладів розглянули напрямки по-
дальшої роботи та перспективи 
розвитку закладів освіти у Дзер-
жинському районі. У проведенні 
конференції взяла участь керую-
ча справами виконкому районної 
у місті ради Катерина Просвєтова.

Криворізьке – 
краще

Таку відзнаку, погодьтесь, 
приємно отримувати. Нещо
давно криворізькі металурги 
довели – їхня продукція гід
на, аби не залишатися поза 
увагою споживачів.

За повідомленням прес-служби 
підприємства, арматурний про-
кат гвинтового профілю для ви-
готовлення анкерного кріплення 
криворізького виробництва став 
переможцем у номінації «Вироб-
ництво продукції металургійної 
промисловості» Всеукраїнського 
конкурсу «Кращий вітчизняний 
товар 2012 року». Він отримав 
вищі бали за всіма критеріями 
оцінювання, серед яких екологіч-
на безпека товару, застосування 
новітніх технологій при виробни-
цтві продукції, реалізація в регіо-
нах України та за її межами, від-
гуки споживачів.

Володимир СкіДанОВ.

Актуально

g Світ освіт

Про ЗНО, Руф’є й оцінки з фізкультури
нарешті у школах продзвенів перший 
дзвоник. на старті нового навчального 
року ми поспілкувалися з начальником 
управління освіти та науки виконкому 
криворізької міської ради наталією каси-
мовою про новації, які цьогоріч чекають 
на школярів та їхніх батьків.

– Наталіє Олексан-
дрівно, як ви оцінюєте 
стан готовності освітніх 
закладів міста до нового 
навчального року?

– На сьогодні навчальні 
заклади міста стовідсот-
ково забезпечені класни-
ми кімнатами. Обладнані 
приміщення для відпо-
чинку дітей та організації 
рухливих ігор, функціо-
нують відокремлені туа-
лети, придбано нові меблі 
та спортивний інвентар. 
У рамках Всеукраїнської 
акції «Дай руку, першо-
класнику!» в багатьох 
школах придбано техно-
логічне, холодильне об-
ладнання, зроблено ре-
монти в харчоблоках та 
обідніх залах.

– Які нововведення 
чекають цьогоріч на 
найменших школяриків 
– першачків?

– Саме для першо-
класників 2012-2013 на-
вчальний рік стане осо-
бливим – запроваджено 
Державний стандарт по-
чаткової освіти. Іноземну 
мову тепер вивчатимуть 
з 1-го класу, а інформа-
тику – з 2-го. Відновле-
но навчальний предмет 
«Природознавство» (по 
дві години на тиждень). 
Зміст програм макси-
мально розвантажено. 
Пріоритетними будуть 
здоров’язберігаючі тех-
нології. Навчальні досяг-
нення учнів початкової 
школи з фізичної культу-
ри, основ здоров’я, мис-
тецьких курсів не будуть 
оцінюватися, бо завдання 
цих предметів – розвива-
ти дитину, а не травму-
вати її психіку поганими 
оцінками. 

Звертаю увагу, що всі 
учні 1-4 класів, незалеж-
но від результатів річ-
ного оцінювання, пере-
водяться до наступного 
класу. Учні, які через по-
важні причини (хвороба, 

сімейні обставини) за ре-
зультатами річного оці-
нювання мають почат-
ковий рівень навчальних 
досягнень, можуть бути, 
як виняток, залишені для 
повторного навчання в 
класі за рішенням педа-
гогічної ради та за згодою 
батьків або осіб, які їх за-
мінюють. 

Приємно зазначити, 
що в місті спостерігаєть-
ся позитивна тенденція 
до збільшення кількості 
першокласників (до 1-х 
класів зараховано 6474 
учні, що на 352 більше, 
ніж минулого року). Як 
завжди, увагу було приді-
лено і вихованцям дитя-
чих будинків – їм вруче-
но ранці та канцелярське 
приладдя. Відбулася акція 
для багатодітних сімей. 
200 молодих родин, діти 
яких ідуть до 1-го класу, 
також отримали ранці та 
шкільне приладдя.

– З року в рік актуаль-
ним залишається пи-
тання про забезпечення 
учнів підручниками…

– На сьогодні до шкіль-
них бібліотек завезено 
нові підручники для 1-х 
класів. Маємо 70235 під-
ручників: для учнів 1 кла-
сів з українською мовою 
навчання – 51376 нових 
підручників, з росій-
ською мовою навчання 
– 18859. Сподіваємося, 
цього буде достатньо для 

того, щоб кожен першо-
класник отримав особис-
тий комплект. Надійшли 
також 17  496 нових до-
друкованих підручників 
для 11-х класів.

– Чи збільшено витра-
ти з міського бюджету 
на харчування дітей у 
школах?

– Цьому питанню при-
діляємо особливу увагу. 
З 1 вересня витрати на 
харчування учнів 1-4-х 
класів збільшились з 5 до 
6 гривень, для дітей піль-
гових категорій – з 6 до 7 
гривень. За умовами місь-
кої програми підтримки 
багатодітних сімей, які 
опинилися у скрутних 
життєвих обставинах, 
харчування для цих ді-
ток є безкоштовним. Ще 
раз нагадую батькам про 
доцільність щоденного 
гарячого харчування ді-
тей, оскільки емоційне 
та фізичне навантажен-
ня позначаються на стані 
здоров’я дітей.

– Чи вповні навчальні 
заклади забезпечені пе-
дагогічними кадрами?

– Так, цілком. Нині у 
школах нашого міста пра-
цює 5527 педагогічних 
працівників, 95% мають 
вищу освіту, половина 
– вищу категорію, біль-
ше третини – педагогічні 
звання. У серпні освітян-

ські колективи поповни-
лися 72 молодими педаго-
гами. Проблемою наразі 
залишається недостатня 
кількість соціальних пе-
дагогів, яких вищі навчаль-
ні заклади Дніпропетров-

ської області не готують.
– На загальномісько-

му рівні неодноразово 
піднімалося питання за-
безпечення навчальних 
закладів медичними се-
страми...

– Так, з вересня до 
штатних розписів загаль-
ноосвітніх навчальних 
закладів вводиться 105,5 
ставки медичних сестер. 
Якщо у закладі навча-
ються до 300 учнів – вво-
диться 0,5 ставки, якщо 
більше 300 – 1 ставка ме-
дичної сестри. Це дасть 
можливість забезпечи-
ти більш дієвий медико-
педагогічний контроль 
за станом здоров’я на-
ших дітей. Більше уваги 
буде приділятися робо-
ті з дітьми, які за станом 
здоров’я повинні навча-
тися в спеціальній медич-
ній групі.

– Чи є обов’язковим 
медогляд школярів? Як 
і де вони мають пройти 
обстеження?

– Профілактичні огля-
ди школярів проводять-
ся в умовах амбулаторії 
разом із батьками або 
особами, які їх заміню-
ють, за наявності медич-
ної карти. Для учнів шкіл 
протягом І півріччя 2012-
2013 навчального року 
(до кінця 2012 року) буде 
організовано профогля-

ди. Для занять на уроках 
з фізичної культури дітям 
необхідно зробити пробу 
Руф’є, яка визначає роз-
поділ школярів до медич-
них груп (основна, під-
готовча, спеціальна). Цю 

процедуру проводять фа-
хівці медичних установ.

– На які ще зміни слід 
очікувати школярам?

– На уроки фізичної 
культури з 1 по 11 кла-
си виділено три години 
на тиждень. При цьому 
оцінювання відмінено, 
тепер уроки фізкультури 
матимуть лише розви-
ваючий характер. Крім 
того, вперше започат-
ковано проведення що-
річної Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з фі-
зичної культури для юна-
ків і дівчат 11 класів.

– Минулого навчаль-
ного року через прове-
дення в Україні Євро-
чемпіонату з футболу 
для випускників було 
змінено графік ЗНО…

– Цього року в органі-
зації навчально-виховно-
го процесу для 11-клас-
ників особливих змін не 
передбачено. Вручення 
атестатів Міністерство 
освіти і науки, молоді і 
спорту України рекомен-
дує провести 1-2 червня 
2013 року. Проведення 
ЗНО відбудеться у червні 
2013 року. 

Мені приємно від-
значити, що цьогорічна 
вступна кампанія про-
йшла організовано. Абі-
турієнтам були створені 
всі умови для своєчасно-
го подання докумен-
тів. Інформація про хід 
вступної кампанії постій-
но оновлювалася на веб-
сайтах установ, інформа-
ційних дошках. 

Уперше цього року в 
складі Криворізького на-
ціонального універси-
тету здійснювали набір 
студентів педагогічний, 
економічний і металур-
гійний інститути. Були 
збільшені обсяги держ-
замовлення на технічні 
спеціальності (гірнича 
справа, металургія, бу-
дівництво, системна та 
комп’ютерна інженерія) і 
зменшені – на економічні. 

Новиною цьогорічної 
вступної кампанії стало 
те, що вперше надано бю-
джетні місця на спеціаль-
ності «Хореографія» та 
«Дизайн».

тетяна ДРєєВа.

g Вибори-2012

У місті функціонує 380 закладів освіти: 102 денні 
школи, 9 ліцеїв, 7 гімназій, 8 спеціалізованих шкіл, 9 
шкіл-інтернатів, 10 навчально-виховних комплексів, 
2 вечірні школи. У комунальній власності міста 149 
дошкільних навчальних закладів. Позашкілля склада-
ється з 40 багатопрофільних і профільних навчальних 
закладів, з яких: 13 палаців та центрів дитячої творчос-
ті, 10 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 7 станцій та 
клубів юних техніків, 5 центрів туризму, краєзнавства та 
екскурсій учнівської молоді, 2 станції юних натуралістів, 
1 центр спорту «Олімп», 1 клуб юних моряків та 1 клуб 
юних авіаторів. 1 міжшкільне навчально-виробниче 
об’єднання. 15 професійно-технічних навчальних за-
кладів та 28 вищих навчальних закладів та структурних 
підрозділів  І-ІV рівнів акредитації.

Постановою Центральної виборчої комісії від 
28 квітня 2012 року № 82 визначено кількість та 
межі одномандатних виборчих округів на черго-
вих виборах народних депутатів України 28 жов-
тня 2012 року. Утворено 225 одномандатних ви-
борчих округів, з них три – у кривому Розі:
ОДнОМанДатний ВиБОРчий ОкРУГ № 31

Центр – місто Кривий Ріг, Жовтневий район.
Одномандатний виборчий округ включає:
Жовтневий район у місті Кривому Розі, частину 

Тернівського району у місті Кривому Розі (виборчі 
дільниці № № 121694-121728, 121730-121733).
ОДнОМанДатний ВиБОРчий ОкРУГ № 32

Центр – місто Кривий Ріг, Довгинцівський район.
Одномандатний виборчий округ включає:
Довгинцівський район у місті Кривому Розі, час-

тину Саксаганського району у місті Кривому Розі 
(виборчі дільниці №№ 121638-121683, 121690-
121693).
ОДнОМанДатний ВиБОРчий ОкРУГ № 33

Центр – місто Кривий Ріг, Центрально-Міський 
район.

Одномандатний виборчий округ включає:
Дзержинський район у місті Кривому Розі, части-

ну Інгулецького району у місті Кривому Розі (вибор-
чі дільниці № № 121611-121619, 121636), частину 
Саксаганського району у місті Кривому Розі (вибор-

чі дільниці № № 121684-121689), Центрально-Місь-
кий район у місті Кривому Розі.

Частина виборчих дільниць Інгулецького (№ № 
121620-121635, 121637), Тернівського (№ 121729) 
районів увійшли до меж одномандатного виборчо-
го округу № 37 (центр – Криворізький район).

Згідно з календарним планом підготовки і про-
ведення виборів Центральна виборча комісія при-
йняла постанову від 26 серпня 2012 року № 604 «Про 
утворення окружних виборчих комісій з виборів на-
родних депутатів України 28 жовтня 2012 року».

Місцезнаходження окружних виборчих комісій:
• одномандатного виборчого округу №31: 50014, 

м.Кривий Ріг, вул. Шурупова, 2, виконком Жовтне-
вої районної у місті ради, к. 307,416. Телефони: 
440-32-88 – загальний, 440-32-91 – голова комісії. 
Режим роботи комісії: з понеділка по п'ятницю 8.30-
17.00, перерва: 12.30-13.00, субота: 9.00-14.00;

• одномандатного виборчого округу № 32: 
50086, м.Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 
11, виконком Довгинцівської районної в місті 
ради, к.107,110. Телефони: 440-08-29 – загальний, 
440-08-28 – голова комісії. Режим роботи комісії: з 
понеділка по п'ятницю 8.30-17.00, перерва: 12.30-
13.00, субота: 9.00-14.00;

• одномандатного виборчого округу № 33: 50099, 
м. Кривий Ріг, вул. Леніна, 27, виконком Централь-
но-Міської районної у місті ради, к. 311. Телефони: 

92-37-02 – загальний, 92-37-01 – голова комісії. Ре-
жим роботи комісії: з понеділка по п'ятницю 9.00-
18.00, перерва: 13.00-14.00, субота: 9.00-14.00.

* * * 
29 серпня 2012 року в місті відбулися перші засі-

дання окружних виборчих комісій одномандатних 
виборчих округів №№ 31, 32, 33, на яких членами 
комісій прийнято присяги, розглянуто ряд органі-
заційних питань. Зокрема, члени комісій ознайомили-
ся з Постановою Центральної виборчої комісії щодо 
складу ОВК, законодавством про вибори народних 
депутатів України, визначено плани роботи комісій, 
режим роботи та графік чергувань, розподіл функціо-
нальних обов'язків між членами комісій інші питання.

Офіційну інформацію з питань виборчого проце-
су, у тому числі відомості про виборчі округи, ви-
борчі дільниці, окружні виборчі комісії, можна зна-
йти на сайті ЦВК (cvk.gov.ua), у розділі «Вибори до 
Верховної Ради 2012».

Крім того, на сайті «Криворізький ресурсний 
центр» (krogerc.info) на головній сторінці у розді-
лі «Дислокація будинків на території міста» можна 
дізнатися, до меж якої виборчої дільниці належить 
будинок, у якому проживає виборець, адресу міс-
цезнаходження дільничної виборчої комісії. Від-
повідно до Закону України «Про вибори народних 
депутатів України» дільничні виборчі комісії утво-
рюються окружними виборчими комісіями не піз-
ніше 26 вересня 2012 року.

 Н. Касимова.

g Оголошення
Виконком Дзержинської район-

ної у місті ради оголошує конкурс на 
заміщення вакантної посади спе-
ціаліста 1 категорії відділу при-
йняття рішень щодо призначення 
соціальної допомоги управління 
праці та соціального захисту насе-
лення (тимчасово).

Вимоги до претендентів: грома-
дянство України; базова вища освіта 
відповідного професійного спряму-
вання за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем бакалавра, вільне володіння 
державною мовою, знання основних 
програм роботи на комп’ютері, без 
вимог до стажу роботи.

Заяви до конкурсної комісії при-
ймаються протягом 30 днів з дня 
опублікування оголошення за адре-
сою: 50069, м. Кривий Ріг, пр. Миру, 
42, каб.37.

За додатковою інформацією звер-
татися за телефонами: 90-67-88 (від-
діл кадрів), 92-85-73 (управління 
праці та соціального захисту насе-
лення).
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g Духовність та буття 

«Благослови, Господи, 
дім сей»
За благословенням архієпи-
скопа криворізького і ніко-
польського єфрема, за актив-
ного сприяння губернатора 
Дніпропетровщини Олексан-
дра Вілкула, при храмі ікони 
Божої Матері «Віднайдення 
загиблих», що в довгинцівсь-
кому парку «Ювілейний», зве-
дена двоповерхова будівля 
місіонерського центру кри-
ворізької єпархії, на базі якого 
створена й недільна школа. 

Минулого четверга відбулося його 
освячення владикою Єфремом. У цьо-
му заході також взяли участь перший 
заступник міського голови Костянтин 
Павлов, депутат Дніпропетровської 
облради Юрій Любоненко, голови ра-
йонних у місті рад, численні прихожа-
ни тощо. 

– Благослови, Господи, дім сей, – у 
молитві закликав владика Єфрем. 
– Нехай славиться ім’я Твоє, нехай 
проросте сім’я, посіяне в душах лю-
дей, добром і злагодою. Ми труди-
мось заради дітей та онуків наших, 
серед яких, можливо, у майбутньому 
з’являться нові богослови, святителі 
та філософи. За таку можливість щиро 
вдячні губернатору Дніпропетровщи-
ни Олександру Вілкулу, меру нашого 
благодатного града Юрію Вілкулу та 
всім, хто підтримував це починання. 

У своєму короткому виступі Кос-
тянтин Павлов зачитав вітальну адре-
су від голови облдержадміністрації  
О. Вілкула, в якій, зокрема, підкреслю-

валась значущість недільної школи та 
місіонерського відділу для нашого ре-
гіону. За його словами, цей храмовий 
комплекс стане символом духовного 
відродження всього міста, та й не тіль-
ки. Від себе К. Павлов додав, що тут 
прищеплюватимуть любов до рідної 
землі, гордість за її здобутки й шану-
вання її людей. 

Гості здійснили невеличку екс-
курсію новобудовою, відвідавши 
конференц-зал на 80 місць, клас не-
дільної школи на 40 учнів, позна-
йомились з бібліотечним фондом та 
читальною залою, приміщенням для 
викладачів. При цьому наголошува-
лось, що школа й місіонерський центр 
уже розпочали свою практичну робо-
ту, запрошуючи бажаючих прилучи-
тись до духовних святинь. 

Подробиці

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Ц.-Міський район

g Подія 

У Кривому Розі відбувся майстерклас з народної вишивки
наприкінці серпня в приміщенні кПМнЗ 
«криворізька міська музична школа №3» 
відбулися незвичні для нашого міста май-
стер-класи. 

За запрошенням дирек-
тора закладу Тетяни Корєш-
кової і викладачки музичної 
школи, лялькарки і майстри-
ні з виготовлення витинанок 
Маріанни Любас у нашому 
місті з дводенним візитом 
побував член Національної 
спілки майстрів народного 
мистецтва України, заступ-
ник генерального дирек-
тора Національного центру 
народної культури «Музей 
Івана Гончара» з науково-
фондової роботи Юрій Мель-
ничук. Він прочитав три лек-
ції з семантики українських 
вишитих рушників, весіль-
них рушників, їх вишивання 
та застосування, а також з 
українських вишитих соро-
чок, їхньої орнаментики, ко-
лористики і символіки.

Відроджувати і вивчати 

українську вишивку Юрій 
Мельничук почав ще з 1992 
року, а в 1995-му перейшов 
на постійну роботу до Наці-
онального центру народної 
культури. З того ж часу він 
проводить заняття Студії укра-
їнської народної вишивки, на-
вчаючи всіх охочих пізнати 
секрети вишивання більш 
як 200 швами традицій-
ного шиття, освоїти крої 
народного вбрання, про-
никнути за завісу таємниць 
українських рушників, зро-
зуміти значення символів і 
орнаментів.

Спілкування з Юрієм Мель-
ничуком – неординарне й 
цікаве. Вишивкою займали-
ся мати і бабуся народного 
майстра. Мельничука ж за-
цікавило саме технічне ви-
конання і «що за цим стоїть». 

Тим більше, що в кожному 
регіоні України є свої особли-
вості в орнаментах, кольорах 
і техніці шиття й витинання. 
Так, на території Дніпропе-
тровщини популярними були 
кольори вишивання білим по 
білому, червоним по білому, 
чорним по білому (в остан-
ньому випадку дуже часто 
використовувалася вовна 

чорних овець). Багатство тех-
нік виконання вишивки Юрій 
Мельничук пов’язує з різно-
манітністю культурних впли-
вів на український етнос.

До речі, цікава деталь: 
в орнаментах традиційної 
української вишивки майже 
ніколи не присутня хрис-
тиянська символіка. А ось 
«ведичний спадок» (за ви-
словом Юрія Мельничука) 
значно переважає.

Як говорить майстер, нині 
в Україні спостерігається від-
родження інтересу до гли-
бинних народних звичаїв, 
але не в жанрі фолк-хісторі, 
як у 1990 роки, а з щирим 
бажанням людей зрозуміти 
й опанувати значення тра-
диційної символіки і техніки. 
Так, до початку ХХ сторіччя 
традиційна для сьогодніш-
нього дня вишивка хрес-
тиком була не популярна 
в середовищі українських 
майстринь, а на чоловічих 
сорочках майже зовсім не 

використовувалися рослинні 
орнаменти (окрім Перуно-
вого дерева – дуба), а осо-
бливо – квіти. Існував чіткий 
розподіл орнаментних узо-
рів: геометричні були прита-
манні чоловічому вбранню, 
рослинні – суто жіночому. 
Як розповів сам Юрій Мель-
ничук, за переконанням його 
бабусі, «коли в Україні жінки 
почали вишивати квіти на 
чоловічих сорочках, ті (чоло-
віки) і перевелися». Тож лекції 
майстра були цікаві не тільки 
з практичної точки зору для 
місцевих майстринь, але й як 
певний екскурс у вітчизняну 
історію і не книжну традицію 
нашого народу.

До речі, цілком можливо, 
що вже в першій половині 
наступного, 2013 року Кри-
вий Ріг стане місцем прове-
дення виставки українського 
традиційного вишитого кос-
тюма, зібраної Юрієм Мель-
ничуком. Наразі вона вклю-
чає понад 200 експонатів.

g Знай наших!

Як криворізькі барви 
хмари розігнали…
на щорічній Всеукраїнській виставці «Бар-
виста Україна», яка нещодавно відбулась 
у національному комплексі «Експоцентр 
України» у києві, Дніпропетровщина не 
лише похизувалась промисловою потужніс-
тю, а й сяйнула мистецькими гранями. 

Справжньою художньою ок-
расою експозиції області стали 
виступи кращих колективів 
Кривого Рогу «родом» з Палацу 
культури металургів ПАТ «Арсе-
лорМіттал Кривий Ріг».

Честь представити наше 
місто на столичній сцені випа-
ла солістці Ользі Галайко і ко-
лективам «Ейфорія», «Сузір’я 
талантів», «Веселка», «Феє-
рія», «Джанго», «Козацька 
слава» під керівництвом Юрія 
Шевченка, Галини Лєщенко, 
Ольги Станіславової, Ольги Га-
лайко, Валентини Лавреньо-
вої. Півтори години талановиті 
митці дивували відвідувачів 
експоцентру майстерністю ви-
конання і засвідчили, що Укра-
їна буде не вповні барвистою 
без оригінальних криворізь-
ких барв.

 – Рівень підготовки наших 
колективів приємно вразив 
гостей виставки, – з гордістю 
відзначили завідуюча Міським 
методичним центром клубної 
роботи Любов Світлична та ре-
жисер-постановник і ведуча 
творчої презентації Ірина Ти-
хон. – Ми привезли до Києва 
22 різноманітних концертних 
номери (сучасна естрада, на-
родні мелодії, бальні танці), в 
яких брали участь 42 артисти. 

Ми показали, що Кривий Ріг – 
не провінція, і ми високо три-
маємо творчу планку. Охочих 
подивитись нашу програму 
навіть дощик не спинив – під 
парасольками ховались, але не 
розходились. І тут, як на диво, 
із-за хмар визирнуло сонце.

Ще одним приємним мо-
ментом перебування артис-
тів у Києві стала їхня твор-
ча зустріч із земляцтвом 
Придніпров’я. Почесний кон-
сул посольства Грузії в Україні 
Юрій Чорний вручив земля-
кам у подарунок книгу мему-
арів колишнього директора 
«Криворіжсталі» Віктора Гла-
душа. А координатор проекту 
«Планета м’юзик» Ольга Са-
фонова презентувала глянце-
ве видання «Самые красивые 
украинки», в якому, зокрема, 
є й дві криворожанки (співач-
ки Тетяна Піскарьова і Варда).

*   *   * 
Поїздка художніх колективів 

Кривого Рогу на Всеукраїнську 
виставку «Барвиста Україна» 
стала можливою завдяки іні-
ціативі обласної адміністра-
ції, підтримці міського голови 
Кривого Рогу Юрія Вілкула та 
адміністрації ПАТ «Арселор-
Міттал Кривий Ріг».

___________________________ Е. МіСЦЕВий. Фото андрія тРУБіЦина. _______________________________ тетяна ДРєєВа.

________________________________________________________________________________андрій РОйкО. Фото з інтернет-видань.

  Юрій Мельничук.

Ювілей  
товариства 
інвалідів

20річчя від дня утворення 
відзначило товариство інва
лідів ЦентральноМіського 
району. 

З нагоди ювілею на урочис-
тості завітали голова та члени 
районної ради ветеранів, голова 
районного товариства Червоно-
го Хреста, члени криворізького 
товариства сліпих, працівники 
виконкому Центрально-Міської 
районної ради, Територіального 
центру соціального обслугову-
вання (надання соціальних по-
слуг) у Центрально-Міському 
районі та управління Пенсійного 
фонду України. 

Членів товариства привітала 
керуюча справами виконкому 
райради Л. Дмитрієва. Активна 
громадська діяльність голови 
районного товариства інвалідів 
В. Кондратьєвої була відзначена 
Почесною грамотою виконкому 
райради. Ще двоє членів товари-
ства були нагороджені грамота-
ми. Творчі колективи ПК «Карачу-
ни» підготували для шанованих 
гостей святкову концертну про-
граму. 

Тренуйся,  
навчайся,  
сил набирайся!

Першого осіннього дня пе
ред школярами відкрили свої 
двері 22 школи Централь
ноМіського району. На дітей 
чекали приємні сюрпризи: 
напередодні нового навчаль
ного року на подвір’ях шкіл 
№10 і №22 було встановлено 
спортивні майданчики з тре
нажерним обладнанням. 

У цих навчальних закладах 
проведено якісні ремонтні робо-
ти, встановлено системи доочи-
щення води. У КЗШ № 23 в рамках 
«Зеленої програми» всі старі ві-
кна було замінено на пластикові.

Нехай ці зміни стануть стиму-
лом до активного навчального 
процесу і дозвілля дітлахів, спри-
яють їх розумовому й фізичному 
розвитку.

тетяна ДРєєВа.

g Оголошення
Виконком ЦентральноМіської 

районної у місті ради оголошує 
конкурс  на  заміщення вакант
ної посади:

 – провідного спеціаліста відділу 
автоматизованої обробки інформа-
ції та контролю за призначенням со-
ціальних виплат управління праці та 
соціального захисту населення (тим-
часова вакансія).

Вимоги до претендентів: гро-
мадянство України, освіта повна вища 
відповідного професійного спряму-
вання, за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем магістра, спеціаліста, вільне во-
лодіння державною мовою, навички ро-
боти з  комп’ютером та оргтехнікою.

Стаж роботи за фахом на службі в 
органах місцевого самоврядування 
та державній службі на посаді спеціа-
ліста I чи II категорій не менше 1 року 
або стаж роботи за фахом в інших сфе-
рах управління не менше 2 років.

Заяви до конкурсної комісії  при-
ймаються протягом 30 днів з дня 
опублікування оголошення за адресою: 
м. Кривий Ріг, вул. Леніна, 27, каб. 419.

За інформацією звертатись за теле-
фоном:  90-07-73.
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зона відпочинку

g Фінішує сезон літнього оздоровлення

«Чароїт» – оаза на узбережжі  
Чорного моря
у справжнісінькому золотому  
куточку Херсонщини – селищі  
лазурному на узбережжі Чорного 
моря буяє в квітах і зелені спор-
тивно-оздоровчий комплекс 
криворізького національного 
університету «Чароїт». 

У цій чудовій оазі ось уже 25 ро
ків разом з родинами набираються 
сил з червня по вересень студенти, 
викладачі й технічні працівники 
з головного вишу Кривого Рогу. 
І хоча чимала, аж 6гектарна те
риторія «Чароїту» ще не до кінця 
забудована і не укомплектована, 
саме місце розташування літньої 
оздоровниці явно виграє порівня
но з тими, які простяглися уздовж 
берега від курортного містечка 
Скадовська. І саме за це відпочи
вальники щиро дякують людям, 
які в минулому надзвичайно бага
то зусиль і сумління доклали для 
закладення спортивнооздоровчо
го комплексу, – Володимиру Бизо
ву, Юрію Вілкулу, Сергію Жукову. 

Будувати було дуже важко, тому 
що на території стояла вода, боло
то. Довелося завозити і висипати 
багато грунту...

– У Лазурному море чисте і від
крите, нема ні портів, ні заводів, 
словом, набагато краще, ніж у 
Скадовську, де, власне, і морято 
немає – лимани, – з гордістю го

ворить директор спортив
нооздоровчого комплексу 
«Чароїт» Віктор Косьяненко. 
– На узбережжі, як і скрізь, 
водні гірки, катамарани, а 
ще такі розваги, як катання 
на «бананах», прогулянки на 
катерах. А з екскурсій, мож
на поїхати в заповідник Ас
каніюНову, на гейзер, кур
сують баркаси із заходом на 
острів Джарилгач, відпочи
ваючих возять у Скадовськ 

у надзвичайно красивий дельфі
нарій.

Щодо нашого комплексу, то на 
своїй території маємо невеликий 
зоопарк. Дітям цікаво подивитися 
на павичів, фазанів, цесарок, куро
чок, індичок, інших птахів. Перна
тим царством у нас займається мій 
заступник Микола Шубін – його 
ми називаємо «голуб’ятником» за 
велике захоплення птахами. Він 
годує їх, доглядає за ними. Цього 
року гарно облаштували дитячий 
куточок, встановили альтанки для 
відпочинку. Із завзяттям беремо
ся за відновлення концертного 
майданчика, на який запрошува
тимемо артистів. Обладнали й ав
тостоянку. На території є автомат 
з безплатною газованою водою. 
Наші відпочиваючі ним дуже за
доволені – добре рятує від спеки, 
хоча у місті Скадовську вже й за
були про такі автомати.

– Вікторе Миколайовичу, 
скільки в цьому сезоні прийняли 
відпочиваючих?

– На середину серпня в «Чароїті» 

пройшло оздоровлення 216 чоло
вік. Ми продали 88 путівок, а Кри
ворізький національний універси
тет – 128 путівок. Це не так і багато. 
Але і для цієї кількості людей наш 
колектив старався створити всі 
умови для якісного відпочинку. В 
їдальні завжди були висококало
рійні, смачні та різноманітні стра
ви, за що всі дякували Наталії За
бєловій. Навіть в Інтернеті відгуки 
відпочиваючих по харчуванню 
дуже позитивні. Відзначу і сумлін
ного електрика Миколу Філіпова. 
Він працює тут вже десять років. 
Красу території наводить садівник 
Ірина Гончарова. Щире спасибі 
адресую і відповідальному, гра
мотному касиру й адміністратору 
Тамарі Савалюк.

Ще з приємністю скажу, що 
влітку «Чароїт» відвідав міський 
голова Кривого Рогу Юрій Вілкул. 
Залишився задоволений тим, як 
працюємо, вніс чимало слушних 
пропозицій і пообіцяв допомогти 
коштами на подальше облашту
вання комплексу. Бо нам і справ
ді потрібна фінансова підтримка, 
аби з чотирьох корпусів хоч би в 
одному зробити номери «люкс» 
та «напівлюкс», щоб у номерах 
була гаряча вода, змогли заміни
ти меблі на сучасніші, поставити 
металопластикові вікна і двері. Та 
й придбати холодильники. Що
правда, цього року ми отримали 
двадцять нових холодильників. 
Допоміг виконуючий обов’язки 
ректора КНУ Микола Ступнік. Ще 
в нас простоює літній кінотеатр, 
але в мене є прагнення його якнай
швидше відремонтувати.

– Як у цілому працюється, 
враховуючи, що навколо «Чаро-
їту» мало не по днях ростуть 
ошатні приватні оздоровчі 
комплекси?

– Приватний сектор забирає ба
гато відпочиваючих. Жителі сели
ща крутяться на всю, бо виключно 
за рахунок прийому гостей вліт
ку вони й виживають. Іншого за
робітку тут практично немає. А 
треба ж якось сім’ї годувати, ву
гілля за щось на зиму купувати. 
Як ви знаєте, до Лазурного так до 
цих пір і не підведено газ. Однак у 
цьому плані дещо робиться: непо
далік будується сонячна станція. 
Енергія, яку вона вироблятиме, 
надходитиме в наше та інші се
лища, в Скадовськ. У цілому, роз
виток приморського населеного 
пункту, таких комплексів, як наш, 
багато в чому залежить від селищ
ного голови, але він лише обіцяє 
допомагати...

Віктор Косьяненко.

Микола кРАМАРЕнко.  
Фото автора. кривий Ріг – 

 лазурне – кривий Ріг.

g Реклама

g Прямий  
        телефон «ЧГ»
Кадастровий номер:  
актуальність питання

Якщо у вас є запитання щодо 
порядку присвоєння кадастро
вого номера земельній делянці 
та випадків, які передбачають 
обов’язковість його присвоєння 
земельній ділянці (для вчинення 
нотаріальних дій) телефонуйте 
до нашої редакції на пряму «га
рячу лінію» 7 вересня 2012 року 
з 14.00 до 15.00 за телефоном: 
(0564) 928209.

Ви отримаєте компетентні від
повіді безпосередньо від керів
ника управління Держкомзему 
у м. Кривий Ріг Дніпропетров
ської області Сергія Ніколаєва.

Володимиру  
Мельнику – 55.  
Качати  
й величати!

Він весь час вчиться у жит-
тя на шляху перетворень, 
знавець українських чорно-
земів Володимир Мельник. 

Уявіть: лише по ріднокраю – 
Криворізькому району за три де-
сятиліття у круговерті звершень 
і подій наїздив-находив близько 
мільйона кілометрів.

Сьогодні по-батьківськи 
об’єднує депутатів у районній 
раді і піклується, щоб за слова-
ми-обіцянками вершилися діла. 
Нехай же доля береже Володими-
ра Сергійовича і наступні 55 років, 
дарує крила для нових перемог!

Виховання –  
без насильства!

З метою виявлення, під-
тримки та пропаганди кращо-
го досвіду виховних систем 
організації дитячого само-
врядування, вдосконален-
ня форм і методів роботи, 
підвищення авторитету і 
соціального статусу педаго-
гічних працівників, які забез-
печують виховний процес, у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах пройшов районний 
заочний конкурс «Кращий пе-
дагог-організатор 2012 року». 

Роботи подали Валівська, 
Веселівська, Златоустівська, Зе-
леногайська, Грузька та ще 15 
шкіл. Організаторам цікавого й 
корисного змагання прикро, що 
не взяли участь у конкурсі Гейків-
ська, Зеленопільська та Орджоні-
кідзенська школи.

Творчий конкурс підтвердив, 
що одним з найважливіших за-
вдань діяльності учнівського 
самоврядування залишається 
активізація молодіжного руху за 
здоровий спосіб життя та поши-
рення кращого досвіду з профі-
лактики запобігання негативним 
проявам серед дітей і молоді, 
впровадження нових форм здо-
рового дозвілля. Учні надали 
проекти та фотозвіти проведення 
акцій «Дитинство – без насиль-
ства», «Уроки заради життя».

Микола кРАМАРЕнко.
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Список нагороджених до Дня підприємця 2012
Почесними грамотами  

Дніпропетровської обласної ради:
Бугаєвський  
Сергій  
Олександрович, 
фізична особа-підпри-
ємець;

Таяновський  
Олег Миколайович, 
директор товариства з 
обмеженою відповідаль-
ністю «ТЕЛЕРАДІО-
КОМПАНІЯ «КАБЕЛЬ-
НЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ».

Грамотою Дніпропетровської  
обласної ради

Мкртчян  
Овсеп Гургенович,  
фізична особа-підпри-
ємець, засновник то-
вариства з обмеже-
ною відповідальністю 
«ДЖЕРЕЛО».

Відзнакою голови Дніпропетровської 
обласної державної адміністрації –  

нагрудним знаком  
«За розвиток регіону»

Арсеєв  
Юрій Миколайович, 
директор товари-
ства з обмеженою 
відповідальністю 
«КРИВОРІЖСПЕЦ-
РЕМТРАНС».

Почесними грамотами  
Дніпропетровської обласної  

державної адміністрації:
Малачевський  
Олег Вікторович, 
комерційний директор 
приватного підприєм-
ства  «Фірма «АРКОС»;

Омаров  
Джанай Магомедович, 
директор приватного 
підприємства «ОДІУМ 
– ПРЕСТИЖ».

Подяками голови Дніпропетровської 
обласної державної адміністрації:

Солоніченко  
Юрій Миколайович, 
директор товариства 
з обмеженою відпо-
відальністю «ЗАВОД 
БУРОВОЇ ТЕХНІКИ 
«ДСД»;

Шибко  
Сергій Леонідович, 
директор товариства 
з обмеженою відпові-
дальністю «ЕСК».

Почесною грамотою  
виконкому міської ради

Скрипковська  
Людмила  
Володимирівна – 
фізична особа-підпри-
ємниця.

Грамотами виконкому  
міської ради:

Айрапетян  
Карен Лево  нович – 
директор при ватного 
підприємства 
«КаНАЛ»;

Бороденко  
Віктор Григорович – 
фізична особа-під-
приємець;

Геберлейн  
Євген Леонардович – 
фізична особа-підпри-
ємець;

Гівель  
Олена Сергіївна – 
дирек тор товариства 
з обмеженою відпо-
відальністю «ТАЛАН 
ЛТД»;

Діжур  
Андрій Петрович–
директор товариства з 
обмеженою 
відповідальністю  
«МЕДІКОМ»;

Друккер  
Михайло Семенович –  
дирек тор товариства 
з обмеженою відпові-
дальністю «ІНЖЕНЕР-
НА ФІРМА «ІМІДЖ»;

Любін  
В’ячеслав  
Анфілогович – 
фізична особа-підпри-
ємець;

Нагорний Євгеній  
Миколайович – 
директор товариства 
з обмеженою відпо-
відальністю «ЦЕНТР 
ЕКОЛОГІЧНИХ ДО-
СЛІДЖЕНЬ ТА АУДИ-
ТУ»;

Приходько  
Марина Сергіївна – 
дирек тор товариства 
з обмеженою відпові-
дальністю «РА РАДАР»;

Стороженко  
Лідія Миколаївна – 
генеральний директор 
товариства з обмеже-
ною відповідальністю 
«НОВА-КОМ»;

Яцковський  
Олександр  
Олексійович – 
директор товариства 
з обмеженою відпові-
дальністю «ЛІНКОР 
ЛТД».

Переможці конкурсу-рейтингу  
серед суб’єктів господарювання міста 

«Бізнес-успіх 2012»
«Бізнес-оперативність»

Крюков  
Андрій Анатолійович,  
голова правління пу-
блічного акціонерно-
го товариства «НА-
ДЄЖДА»;

Омельченко  
Сергій Вікторович,  
директор товариства 
з обмеженою відпові-
дальністю «ІНВЕСТ-
КРИВБАС-ЕКСПЕРТ»;

Чернявський  
Олек сандр  
Олександрович,  
директор товариства з 
обмеженою  
відповідальністю  
«ОКТАН-ПРИНТ».

«Новаторські ідеї в бізнесі»
Єрьоменко 
Андрій Андрійович, 
директор приватного 
підприємства  
«АІТ ЕНЕРГО»;

Дробот  
Юрій Петрович,  
директор товариства 
з обмеженою відпові-
дальністю «РОШЕН-
КРИВБАС»;

Самоніна Валентина 
Арсентіївна, 
директор товариства 
з обмеженою відпові-
дальністю «МІЖНА-
РОДНИЙ ЦЕНТР  
«ЕСПЕРАНТО».

«Бізнес-династія»
Марковець  
Галина Степанівна, 
фізична особа-підпри-
ємниця.

«Соціально орієнтований бізнес»
Діжур  
Андрій Петрович, 
директор товариства  
з обмеженою  
відповідальністю  
«МЕДІКОМ»;

Кубасов  
Микола Іванович,  
директор приватного 
підприємства  
«ІНДІГО-ГРІН»;

Хохлова  
Людмила Анатоліївна,  
голова правління при-
ватного акціонерно-
го товариства «КРИВО-
РІЗЬКИЙ МІСЬКМО-
ЛОКОЗАВОД №1».

«Бізнес-партнер»
Шарапова  
Тетяна Миколаївна,  
директор Криворізько-
го представництва Дні-
пропетровської торго-
во-промислової палати;

Яроцька  
Наталя Анатоліївна,  
начальник Криворізько-
го відділення Дніпропе-
тровської філії приват-
ного акціонерного това-
риства «КИЇВСТАР»;

Яцковсь ка  
Інна Василівна,  
директор товариства 
з обмеженою відпові-
дальністю «Студія ди-
зайну «АКЦЕНТ».

«Фаворит успіху»
Бабенко  
Ігор Петрович,  
директор товариства 
з обмеженою відпові-
дальністю «КРОСТ»;

Бондар  
Ігор Вікторович,  
директор товариства 
з обмеженою відпові-
дальністю «Кривбас- 
БілАЗ-Сервіс СП»;

Бугаєвський Сергій 
Олександрович,  
фізична особа- 
підприємець.

«репутація та довіра»
Лапшин  
Леонід Іванович,  
директор приватного 
підприємства  
«ДІАЛОГ ОПТІМА»;

Ляхович-Світловська 
Ольга Олександрівна, 
директор товариства 
з обмеженою відпові-
дальністю «СІМЕЙНА 
КЛІНІКА ПМС»;

Темченко  
Тетяна Борисівна,  
директор товариства  
з обмеженою  
відповідальністю  
«ВАТЕРЛАЙН»;

Самарін  
Віктор  
Володимирович,  
фізич на особа- 
підприємець.

Гордість Кривбасу
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річка оріль
Оріль – невеличка 

притока Дніпра за-
вдовжки 320 км. Вона 
дуже гарна, повновода, 
з надзвичайно мальов-
ничими берегами. Про-
зорі води Орілі завжди 
були багаті на рибу та 
іншу живність – раків, 
черепах, молюсків. 
Шлях річки пролягає 
через державний при-
родний Дніпровсько-
Орільський заповідник, чарівні лісові 
масиви і степові зони. Навіть у дуже 
спекотне літо завдяки джерелам річка 
залишається прохолодною.

Орнітологи цілком виправдано нази-
вають Приорілля пташиним Ельдорадо: 
понад 170 видів птахів обирають долину 
річки своєю домівкою в різні пори року. 
Тисячні зграї диких гусей, поселення 
білих чапель, токовий політ бекаса і за-

гадковий голос бугая 
– усе це ще можна 
побачити й почути 
на благословенних 
берегах Орілі. Майже 
в кожному приоріль-
ському селі гніздяться 
лелеки – ще одна не-
повторна риса місце-
вого колориту.

Щодо походження назви Орілі, то одна 
з легенд свідчить: жив колись на Рящан-
ській горі Змій, який щороку забирав у 
неволю найкращу дівчину з навколишніх 
сіл. Одного року в тих краях поселилась 
родина, в якій було три сини-ковалі та 
красуня-донька. Прийшла черга і красуні 
йти до Змія. Не погодились з цим брати 
і вирішили боротися зі Змієм. Викували 
собі брати по важкому мечу і розпочали 
битву зі Змієм. Сили були нерівними, 
але любов до сестри надихала братів 
усе сильніше й сильніше. Юнаки вигра-
ли битву. Знесилений Змій захотів пити 
й почвалав напитися до Дніпра. Брати 
запрягли Змія в плуг і проорали за ним 
глибоку борозну. Визволені з полону ді-
вчата заплакали від радощів і наповнили 
борозну слізьми. З тих пір і несе Оріль до 
Дніпра чисту, як дівоча сльоза, воду.

Подорожуємо Україною

Цікава Дніпропетровщина

За інформацією управління культури та туризму Дніпропетровської облдержадміністрації.

Дніпропетровську область знають у світі  
як потужний промисловий регіон. іноземні 
делегації завжди цікавились налагодженням 
партнерських та ділових відносин  

з підприємствами краю. Але в індустріальному 
центрі країни та на батьківщині української 
політичної еліти є на що подивитись та що 
відвідати…

Фортеця Кодак
Фортеця Кодак була побудована в липні 1635 р. французьким ін-

женером Гійомом Левассером де Бопланом навпроти Кодацького 
порога. Нині залишки фортеці знаходяться на території с. Старі Кода-
ки поблизу м. Дніпропетровська.

У серпні 1635 року запорожці під проводом гетьмана Сулими зруй-
нували Кодацьку фортецю. Вона була відбудована німецьким інжене-
ром Гекантом у 1639 році, її розміри збільшилися майже втричі, були 
побудовані католицький костел і монастир, православна церква, а 
польська залога збільшена до 600 найманців. Вогневу міць посилили 
артилерією, а також встановили у 3-х км величезну сторожову вежу.

1 жовтня 1648 року Кодак був взятий за наказом Богдана Хмель-
ницького (який, за переказом, влучно висловився на адресу цієї 
фортеці: «Manu facta manu distruo» («Руками створене руками і руй-
нується»)) і перетворений на опорний пункт українського війська.

За гетьмана Івана Мазепи Кодак був сторожовим постом су-

проти Січі. У 1711 році за умовами Прутського мирного договору 
разом з іншими фортецями на півдні України був зруйнований. 
Згодом Кодак був козацькою слободою, центром Кодацької па-
ланки. У кінці XVIII ст. Кодак перейменовано на с. Старі Кодаки, 
тут оселилося багато запорожців, після зруйнування Нової Січі. 
Руїни Кодака збереглися до наших днів.

«Петриківка»
Петриківка – селище 

міського типу, центр 
Петриківського району 
Дніпропетровської об-
ласті. Петриківка відома 
своїм народним мисте-
цтвом – петриківським 
живописом.

Петриківський роз-
пис починався у вигляді 
стінопису та декору ре-
чей хатнього вжитку. Із 

покоління в покоління 
передавалися традиції 
розпису самобутнього, 
переважно рослинного 
орнаменту, який що-
далі все більш удоско-
налювався. Поступово 
із петриківських селян 
виділилася група профе-
сіональних майстрів, які 
розписували не тільки 
інтер’єри хат, а й скрині, 

народні музичні інстру-
менти, а потім почали 
робити й паперові при-
мірники розпису. Ці ви-
роби продавали на міс-
цевому базарі, а також 
вивозили в інші області.

У селищі Петриківка 
працює Центр народного 
мистецтва «Петриківка». 
Він став першим під-
приємством в Україні, 
де народні майстри з 
найманих працівників 
перетворилися на спів-
власників. Він об’єднує 
близько 40 петриків-
ських майстрів, які 
створюють вироби з пе-
триківським розписом 
за давніми народними 
традиціями регіону. У 
центрі працюють 24 чле-
ни Національної спілки 
художників України і 6 
заслужених майстрів 
народної творчості Укра-
їни.

Ще однією прикрасою 
Петриківського краю 
є хутір «Галушківка». 
Хутір засновано на-
прикінці XVII сторіччя 

запорозькими коза-
ками, які селилися на 
території Дикого Поля. 
Хутір входив до складу 
Протовчанської паланки 
Війська Запорозького. 
Нині він розташований 
на території села Гречане 
Петриківського району. 
У межах комплексу зна-
ходяться макет козаць-
кого укріплення «Січ» 
та три селянські садиби, 
збудовані наприкінці XIX 
сторіччя. У першій сади-
бі – корчма та музей се-
лянського побуту, друга 
– садиба гончара, а тре-
тя – оселя художника, 
справжнього майстра 
відомого на весь світ Пе-
триківського розпису.

Могила Івана Сірка
Могила легендарного кошового Запорозької Січі 

знаходиться у с. Капулівці Нікопольського району.
Кошовий отаман Іван Сірко очолював запорозьких 

козаків у боротьбі проти турецько-татарської агресії в 
другій половині XVII ст. З 1663 р. по 1680 р. з перерва-
ми І. Сірко обирався кошовим отаманом Запорозької 
Січі 8 разів. Козаки шанували його за мужню вдачу, за 
відстоювання політичної самостійності Січі. На Січі він 
перебував понад 26 років, здійснив близько 100 вій-
ськових походів, не програв жодної битви.

Досі живі легенди, що 5 років після смерті кошового 
козаки возили його в походи, а пізніше його праву руку 
виносили перед битвою наперед і отримували пере-
моги над ворогами.

Свято-Троїцький собор
Троїцький собор у м. Новомосковську – одна з 

найбільш визначних споруд української дерев’яної 
архітектури XVIII-XIX століть. Це єдиний в українській 
дерев’яній архітектурі хрещатий, дев’ятикамерний, 
дев’ятибаневий храм. Великі розміри надають споруді 
монументального характеру.

Собор побудований народним майстром Яковом 
Погребняком. Олесь Гончар описав його в одноймен-
ному романі.

Комплекс Китайгородських церков
Комплекс знаходиться в селі Китай

город Царичанського району Дніпро
петровської області, яке засноване в 
другій половині XVII століття. Село 
зберегло до сьогодення залишки «зам
ку» – земляного укріплення кінця XVII 
– початку XVIII століття та Української 
укріпленої лінії, збудованої в XVIII сто
літті. Але, безперечно, перлиною серед 
цих пам’яток є Китайгородські церкви, 
споруджені в середині XVIII ст.

Єдиним архітектурноісторичним 
комплексом вважаються три церкви 
у с. Китайгород: Успенська, Микола
ївська та Варваринська. Фундатором 
церков є сотник Павло Єрофійович Се
менов, який походив з ро
дини лівобережних козаків 
Полтавського полку. Будучи 
людиною заможною, сотник 
Семенов спорудив власним 
коштом три муровані церк
ви. Найбільшою серед них є 
Успенська церква. Деякі до
слідники вважають, що пер
шою серед Китайгородських 
церков була збудована Ми
колаївська, надзвичайно ці
кава і своєрідна з точки зору 

архітектурного рішення. Третя ж 
церква, Варваринська, збудована 
на одній площі з двома іншими.

Доля Китайгородських церков 
виявилась складною. До 1959 р. 
всі три церкви були діючими. Але 
в кінці 50х років, під приводом 
ремонту приміщень, релігійні від
прави заборонили, а в Успенській 
церкві розмістили експозицію Ца
ричанського районного музею. 
Церковні споруди Китайгорода ви
користовувались як складські при
міщення при будівництві місцевої 
школи або просто стояли з виби
тими вікнами і дверима. У другій по

ловині 60х років XX ст. на 
хвилі зацікавленості гро
мадськості історією Украї
ни та окремих регіонів про 
Китайгородський церков
ний комплекс знову «зга
дали» дослідники. У 1970 
р. силами майстрів Черні
гівських реставраційних 
майстерень розпочалися 
ремонтні роботи на Успен
ській церкві. Саме тоді в 
ній було відкрито склеп. 

Наслідки діяльності ремонтної бри
гади виявилися фатальними. Знайде
не у склепі поховання родини сотника  
П.Є. Семенова було пограбоване, а зго
дом виявилося нікому не потрібним. 
Наступним етапом в історії церков 
були ремонтні роботи, які розпочалися 
в 1986 р. і завершилися в 1996 р.

Тож запрошуємо всіх бажаючих від
відати та оглянути пам’ятки історично
го, етнографічного і культурного над
бання краю.

Бажаємо приємних вражень та не
сподіванок!
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g  Футбол: протистояння з маріупольцями

g Так вирішив 
       конгрес ФФу

епоха Суркіса  
минула…

Минулої неділі, за два дні до свого 
63-го дня народження, член викон-
кому УЄФА Григорій Суркіс склав із 
себе повноваження глави Федерації 
футболу України. Він прийняв пропо-
зицію посісти пост почесного президента 
ФФУ. Його наступником став відомий у 
минулому півзахисник київського «Ди-
намо» й збірної СРСР Анатолій Коньков. 
Новий керівник отримав на конгресі мак-
симальну підтримку: 132 голоси із 133. 
Варто нагадати, що біля керма вітчизня-
ної Федерації футболу Г. Суркіс перебував 
12 років (тобто три строки). А зараз вирі-
шив не виставляти свою кандидатуру на 
пост президента ФФУ. І, очевидно, це пра-
вильне рішення найвищого футбольного 
функціонера нашої країни.

Спорт

_____________________________________________________________ Сторінку підготував Віталій ТкАЧук. Фото Андрія ТРубіцинА та з інтернет-сайтів. 

окрім Младена Бартуловича,  
у «Кривбасі» немає кому забивати?
Минулої суботи в матчі 8-го туру прем’єр-ліги «крив-
бас» – «іллічівець» у складі господарів поля замість 
голкіпера Артема Штанька дебютував Віталій Рева. Та і 
цей відомий воротар не зумів зберегти сухою «рамку» 
кривбасівців, які вдома програли маріупольцям – 1:2.

Хоча в дебюті цього проти
стояння дві гарні нагоди відкри
ти рахунок мав Сергій Самодін. 
Спочатку Лобжанідзе з право
го флангу, ну а потім Дмитро 
Льопа вивів нападника фак
тично сам на сам із голкіпером 
гостей. Та Самодін, який уже й 
не пам’ятається, коли забивав 
м’яча, схибив і цього разу. Тому 
після цього нападник був замі
нений на Антонова. Єдиний гол 
на 51 хвилині поєдинку кривба
сівці провели зусиллями Дмитра 
Льопи: той зробив точну пере
дачу з лівого флангу, і Младен 
Бартулович розстріляв «рамку» 
гостей. Але це вже сталося після 
того, як влучними ударами від
значились маріупольці Кравчен
ко і Таргамадзе (відповідно на 
48 та 50 хвилинах зустрічі). Хор
ватський легіонер «Кривбасу»  
М. Бартулович у другому таймі 
міг і зрівняти шанси команд, по
ціливши у «дев’ятку» воріт гос
тей. Та врятував голкіпер маріу
польців Худжамов.

– Зрозуміло, що ми задоволені 
результатом матчу, – не прихо-

вував чудового настрою стар-
ший тренер «Іллічівця» Іван 
Балан. – Набрати повноцінних 
три очки з такою командою, як 
«Кривбас», котрий демонстру
вав змістовну гру зі старту чем
піонату, дорогого варте. Треба 
подякувати обом командам за 
цю гру. Хоча сьогодні було жар
ко: мені навіть здалося, що гра
дусів сорок (насправді ж +24 за 

Цельсієм, – «ЧГ»). Та в кожному 
матчі є свої нюанси, на які по
трібно звертати увагу. Нам є над 
чим працювати.

– Ми добре розуміємо, який 
потенціал наших футболістів, – 
зазначив його колега з «Кривба-
су» Олег Таран. – Знаємо добре, 
що в півзахисті у маріупольців 
креативні гравці – Ярошенко, 
Кравченко. Не від хорошого жит
тя довелось поставити в середину 
поля Віталія Лисицького, бо зараз 
на цю позицію в нас просто не
має іншої кандидатури. Дмитро 
Льопа тренувався лише 10 днів. 
Спасибі, що він витримав 80 хви
лин. На жаль, ми граємо без на
паду, є буцімто чотири форварди, 
та це тільки імена. Тому важко 
грати на позитивний результат 
і перемагати. Рівень тактичного 
мислення деяких футболістів не 
відповідає рівню прем’єрліги. 
Та ми з ними повинні працювати 
й працювати. Маємо нині стар
товий склад і трьох футболістів, 
котрих я випустив на заміну. Ото 
й усе, більше нікого немає. Тобто 
в нас дуже серйозні проблеми з 
комплектацією. Та що робити – 
таке життя.

Безумовно, окрасою 8го туру 
прем’єрліги стало основне про
тистояння нинішнього сезону 
«Шахтар» – «Динамо» напере

додні виступів цих топкоманд 
України в Лізі чемпіонів. Резуль
тат – 3:1 на користь донеччан 
свідчить: вони зараз на голо
ву вищі від киян. Якщо вже за
хисник шахтарів Кучер робить 
дубль, то про що можна гово
рити. Тобто одна команда грала, 
постійно атакувала. А ось інша 
лише заважала. Хоча варто від

значити красеньгол перспек
тивного динамівця Ярмоленка.

Отож у прем’єрлізі зараз на
стає невелика перерва у зв’язку з 
виступами збірної України й ко
манди зіграють 9 тур лише 15 ве
ресня. Суперником кривбасівців 
буде сімферопольська «Таврія», з 
якою підопічні Олега Тарана по
міряються силами на виїзді.

g Паралімпіада-2012: молодці, українці!

Чекаємо медалі від Максима Ісаєва
блискуче на Паралімпійських іграх у лондоні ви-
ступають українські інваспортсмени. Щодня вони 
піднімаються на п’єдестал пошани. нині в скарбничці 
наших паралімпійців понад 30 нагород, у тому числі 
15 золотих медалей.  

У медальному заліку українська збір
на поки що займає високе четверте за
гальнокомандне місце, поступаючись 
лише Китаю, Великобританії, Австралії. 
Цікаво, що наші паралімпійці виперед
жають росіян (у північних сусідів поки 
що 12 золотих медалей) та американців.

Медалі наші мужні співвітчизники 
завоювали вже у семи видах спорту, 

та найбільше – у плаванні. 
Уже маємо 14 нагород, у тому 
числі 6 золотих. Їх здобули Євген Бо
годайко, Наталя Прологаєва (у неї дві 
золоті медалі), Ескандер Мустафін, 
Дмитро Залєвський та Андрій Кали
на. Та ми всі з нетерпінням чекаємо 
вдалих запливів від нашого земляка 
Максима Ісаєва, котрий поки що не 

змагався на голубих доріжках Лондо
на2012, але скоро вийде на старт. Бу
демо вболівати за криворіжця. Вда
лих тобі стартів, Максиме!

g 15 років «Горобцям»

М  команда  і  В  н  П  М  Р  о
1  «Шахтар» Донецьк  8  8  0  0  29 - 4  + 25  24
2  «Дніпро» Дніпропетровськ  8  5  3  0  18 - 6  + 12  18
3  «Динамо» Київ  8  6  0  2  13 - 6  + 7  18
4  «Металіст» Харків  8  4  2  2  13 - 8  + 5  14
5  «Арсенал» Київ  8  4  2  2  11 -11  0  14
6  «Іллічівець» Маріуполь  8  4  0  4  13 - 8  + 5  12
7  «Зоря» Луганськ  8  3  2  3  10 - 10  0  11
8  «Металург» Донецьк  8  3  2  3  8 - 9  - 1  11
9  «Волинь» Луцьк  8  3  2  3  11 - 14  - 3  11
10  «кРиВбАС» кривий Ріг  8  3  1  4  5 - 7  - 2  10
11  «Чорноморець» Одеса  8  3  1  4  8 - 14  - 6  10
12  «Ворскла» Полтава  8  2  2  4  8 - 11  - 3  8
13  «Таврія» Сімферополь  8  2  2  4  6 - 10  - 4  8
14  «Карпати» Львів  8  2  2  4  8 - 15  - 7  8
15  «Говерла-Закарпаття» Ужгород  8  1  0  7  7 - 20  - 13  3
16  «Металург» Запоріжжя  8  0  1  7  3 - 18  - 15  1

Турнірна таблиця

g наші борці в баку

Уперед, кадети, до звитяг!
Столиця Азербайджану потроху перетворюється на 
один із світових осередків проведення боксерських та 
борцівських міжнародних турнірів. Щойно в баку добіг 
кінця чемпіонат світу з вільної боротьби серед кадетів. 

Спробували в ньому свої сили й 
криворізькі «вільники». І це чудо
во, бо саме такі представницькі зма
гання гартують юних спортсменів. 
Та вдвічі приємніше, що після за
пеклих поєдинків на азербайджан
ських килимах шестеро українських 
борців вільного стилю піднімались 
на п’єдестал пошани.

 – Вони здобули шість нагород – 
три срібні та стільки ж бронзових 
медалей, – коментує директор кри
ворізької  ДЮСШ №2 Петро Малиш. 
– У складі збірної України боролися 
вихованці нашої спортшколи Бог
дан Лазарєв та Раїса Варварова (уче
ниця Криворізької загальноосвіт
ньої школиінтернату №9). Богдан 

виступав у ваговій категорії 42 кіло
грами й завоював бронзову медаль. 
Раїса гідно суперничала у ваговій 
категорії 49 кілограмів. І лише в 1/8 
фіналу турніру поступилась призер
ці чемпіонату світу.

   Загалом, дівчатаукраїнки посіли 
третє загальнокомандне місце. На 
першому – японки, на другому – ро
сіянки. Богдан Лазарєв тренується у 
відділенні вільної боротьби ДЮСШ 
№2. Перспективних борців Б. Лаза
рєва та Р. Варварову підготували до 
змагань тренери – викладачі другої 
дитячоюнацької спортшколи. Це 
три Олександри – Подкользін, Лоз
ний та Кутаєв. Чекаємо від них та їх
ніх вихованців нових звитяг.

не пропустіть  
ювілейний турнір
 у суботу, 8 вересня, з 9.00 на стадіоні 
житломасиву Південного гірничо-
збагачувального комбінату вирувати-
муть небувалі спортивні пристрасті: на 
смарагдовому газоні  змагатимуться 
аж 6 футбольних дружин за престиж-
ний ювілейний кубок від іменитої  
журналістської команди  «Червоні 
горобці», заснованої у газеті «Черво-
ний гірник» нині, на жаль, покійним 
журналістом Валерієм козаком. 

– У безкомпромісному змаганні зійдуться  кращі наші 
друзі, з якими по вихідних  ганяли всі ці роки м’яча, – го-
ворить капітан команди «Горобців» Микола Крамаренко. 
– Це збірні Дніпропетровської обласної журналістської 
організації «Тригол», прокуратури Кривого Рогу, УВС міста, 
СБУ, танкової бригади. Почнеться турнір з підняття на-
шого прапора і виконання командної пісні Надією Косяк, 
теплих привітань почесних гостей, вручення футболок від 
спонсорів. А потім не менш знамениті футбольні  рефері 
Сергій Скворцов та Ігор Карпенко запросять гравців на 
поле. Буде цікаво, тож приходьте, шановні читачі «Черво-
ного гірника», вболівати за вищеназвані команди. 

 Залишається наголосити, що за всі 15 літ, відколи існує 
криворізька журналістська команда  «Червоні горобці», її 
пломенисті кольори захищали майже 100 газетярів, теле-
візійників, працівників радіо і наших добрих друзів!  А в 
цілому, виходячи на поле, ми всі пропагували чудову гру 
мільйонів – футбол, і взагалі здоровий спосіб життя. Що 
будемо робити і в подальшому. 

Взагалі, складається таке вра-
ження, що нині, окрім Младена 
Бартуловича, забивати голи в 
«Кривбасі» нікому. Нападники 
кривбасівців не виконують сво-
їх прямих обов’язків – форвард 
обов’язково повинен забивати. 
Тому команда Олега Тарана має 
найнижчий (окрім запоріжців) 
показник щодо результатив-
ності в прем’єр-лізі: усього 5 
забитих м’ячів у 8 турах. Був, 
щоправда, у «Кривбасі» Джаба 
Канкава, котрий міг засмутити 
суперників, але минулого тиж-
ня він повернувся до дніпропе-
тровського «Дніпра».
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Телебачення

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, 07.10, 08.10, 09.20, 

12.20, 13.10, 15.30, 21.25, 
23.15, 01.15 Погода

06.20 Заголовки
06.25, 07.35 Глас народа
06.30, 07.40 Тема дня
06.35 Православный 

календарь
06.40 Учимся легко
06.45 Мультфильм
06.50, 07.50 Хозяин в доме
07.20 Страна on line
07.25 ТехноЭра
07.30 Эра бизнеса
07.45 Неизвестное от 

известных
08.20 Твой голос
08.40 Полезные советы
09.00 Итоги недели
09.10, 11.50, 20.55 Офици-

альная хроника
09.25 Контрольная 

работа
09.55 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
11.00 Шеф-повар страны
12.10, 18.30, 21.20 Деловой 

мир
12.25 Темный силуэт
12.35 Право на защиту
13.00 Армия
13.20 Х/ф «713-й просит 

посадку»
14.35 Окно в Америку
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

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

Агросектор
15.35 Агро-News
15.55 Х/ф «Синдикат-2» 1,2с
18.10 Настоящая Украина
18.45, 01.30 Сельсовет
19.00 Выборы-2012. Пред-

выборная агитация. 
Партия «Русский блок»

19.30 Фестиваль «Встреча 
друзей. Одесса»

20.20 Выборы-2012. Пред-
выборная агитация. 
Партия «Народно-тру-
довой союз Украины»

21.00 Итоги дня
21.15 Плюс-минус
21.30 Страну - народу!
21.50 Смешной и еще 

смешнее
22.15 Летняя шутка 

с К.Новиковой и 
Е.Смолиным

22.55 Тройка, Кено, Секун-
да удачи

23.00, 01.00 Итоги
23.20 От первого лица
23.45 Х/ф «Эпоха чести». 

20 с.
00.35 Между строками

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

19.30, 00.55 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

10.05, 10.50, 04.15 Сериал 
«Следаки»

11.15 «Снимите это не-
медленно»

12.35, 05.00 «Иллюзия без-
опасности»

13.45 «Адская кухня - 2»
15.15 «Русские семейные 

драмы»
16.40 «Прости меня, моя 

любовь»
17.45 «ТСН. Избранное»
18.25 Сериал «Склифо-

совский»
20.15 «Богатые тоже 

плачут»
21.25 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря: Проклятие 
«Черной жемчужины»

Интер
05.30 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30, 20.55 «Спорт в Под-

робностях»
09.10 Сериал «Когда на юг 

улетят журавли» (1)
12.20 Сериал «Когда на юг 

улетят журавли»
13.15, 21.00 Сериал «Анна 

Герман»
15.15 Программа «Право 

на встречу»
16.15 «Жди меня»
18.10 Сериал «Кровинуш-

ка» (1)
19.05 Программа «О 

жизни»

20.00, 02.15 «Подробности»
20.45 «Подробности. 

Неформат»
23.15 Программа 

«Позаочi»
00.15 Сериал «Под при-

крытием» (2)

ICTV
05.25 Служба розыска 

детей
05.30, 06.45, 01.50, 02.20 

Погода
05.35, 04.10 Свитанок
06.40, 07.35 Деловые 

факты
06.50, 09.30, 12.55, 19.15, 

01.10 Спорт
06.55 Сериал «Леся+Рома»
07.40 Факты недели
08.45, 12.45, 01.55 Факты
09.35, 19.20, 01.20 Чрезвы-

чайные новости
10.35 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе»
12.35 Анекдоты по-

украински
13.05 Х/ф «О.Р.У.Ж.И.Е.»
15.20 Сериал «Прокурор-

ская проверка»
16.35 Сериал «Опера»
18.45 Факты. Вечер
20.00 Хоккей. Континен-

тальная лига: ХК «Лев» 
Прага - ХК «Донбасс» 
Донецк

22.15 Факты. Итоги дня
22.50, 02.25 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»
09.45 «Мир увлечений»
10.15, 02.30 Хит-парад «На 

все 100»
11.15 «Сад. Огород. 

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

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

22.30, 01.30 «Мiсто»
15.15, 21.45 «Юридическая 

консультация»
15.20 Х/ф «Девушка с ха-

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

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

ствия»
20.00 «Афиша»
20.05 «Медицинский 

тележурнал»
21.15 «На углу улиц»
22.00 «Беседы о вечном»
23.10 Х/ф «Репортаж с ли-

нии огня» 1 категория

новый Канал
05.20 Сериал «Мятежный 

путь»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.20 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 01.40 

Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55 Сериал «Папины 

дочки»
13.35, 14.35 Kids Time
13.40 М/сериал «Приклю-

чения Джеки Чана»
14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья»
15.55, 00.20 Сериал «Све-

тофор»
17.55, 22.05 Сериал «Во-

ронины»
19.30, 01.35 Спортре-

портер
19.40 Пираньи
19.55 Сериал «Закрытая 

школа»
21.05 Сериал «Счастливы 

вместе»
23.10 Сериал «Краткий 

курс счастливой 
жизни» (3)

СтБ
05.45 «Документальный 

детектив»
06.10, 00.40 Сериал «Ко-

миссар Рекс» (1)
06.55 «Все будет хорошо!»
09.00, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
10.40 Х/ф «Отцовский 

инстинкт» (1)
14.45 «Битва экстрасен-

сов»

15.55 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00 «Куб-3»
22.40 «Детектор лжи-2»
23.45 Сериал «Доктор 

Хаус» (2)

тонИС
06.00 Мир за неделю
06.20, 07.55, 15.15, 19.00, 

21.35 Погода
06.25 Мультфильмы
06.35 Ф-стиль
07.00, 16.00, 03.30 Страна 

советов
08.00 Социальный статус : 

ваши права
09.00, 19.05 Сериал «Бра-

тья Карамазовы» (1)
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Месть про-

рока» (1)
14.20 Будь в курсе!
15.00, 18.30, 21.00 Служба 

новостей «Социальный 
пульс»

15.20, 03.00 Дикая Аме-
рика (1)

17.55, 02.35 Реальные 
истории (1)

18.55, 21.30 Экономиче-
ский пульс

20.00 Социальный статус: 
ваша пенсия

21.40, 05.10 Машина вре-
мени. Хроника полета

22.15, 05.35 Вечная загадка 
Страдивари

22.50 Кинофан: Х/ф «Вели-
колепная четверка» (2)

00.50 Светские хроники
01.20 Кинофан: Х/ф «От-

крытое море» (2)

тет
06.00 Ералаш
06.10 Сериал «Детка» 15 с.
06.55 Телепузики
07.35 Твинисы
07.55 Мультик с Лунтиком
08.15 М/сериал «Лило 

и Стич»
08.50 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 30 с.
09.55 Сериал «Все женщи-

ны - ведьмы» 142 с.
10.55 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 50 с.

11.55 Твою маму!
12.35, 18.45 Маша и 

модели 2
13.20, 20.25 Даешь моло-

дежь!
13.45 Сериал «Маргоша» 

51 с.
14.45 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 31 с.
15.50, 00.50 У ТЕТа мама!
16.30 Королева бала 2
17.40 Сериал «Моя пре-

красная няня»
19.25 Богиня шопинга
19.50, 01.15 Досвидос
20.50 Сериал «Детка» 

16 с. (2)
21.50 Одна за всех
22.15 Сериал «Игра пре-

столов» 16 с. (2)
23.20 Слава со Славеком 

Славиным
23.30 Дурнев + 1

трК «уКраИна»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00 Утро с «Украиной»
09.25, 13.10, 21.00 Сериал 

«След» (1)
10.00 Сериал «Глухарь. 

Возвращение» (1)
12.10 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.35, 02.00 Чистосердеч-

ное признание
16.00 Право на защиту
17.00, 19.00, 03.20 События
17.10, 19.15, 03.35 События 

Спорт
17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

(1)
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
22.00 Х/ф «Особо опасен» (2)
00.10 Х/ф «Двойник» (2)

5 телеКанал
14.00 «Программа пере-

дач»
14.10, 16.10, 17.20, 17.50, 

22.35, 22.55, 23.50, 00.35 
«Погода»

14.20 «5 элемент»
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
02.00, 04.00 «Время 
новостей»

15.15 «Вперед, на Олимп!»
16.15 «Мотор»
17.25, 04.10 «В кабинетах»
18.15, 04.40 «Территория 

закона»
18.40, 22.40, 00.00 «Киев-

ское время»
18.50, 23.40, 00.30, 03.25 

«Время спорта»
19.30, 02.10 «Время 

интервью»
19.50, 02.30, 03.30, 04.30, 

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

«Время. Итоги дня»

21.40, 03.00, 06.00 «Время-
тайм»

22.00, 02.40 «Налоговый 
дневник»

22.25, 23.20, 00.15, 03.15, 
06.15 «Бизнес-время»

23.30, 00.25, 03.20 «CRIME 
NEWS»

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

нтн
06.00 Х/ф «Волчья стая» (1)
07.30, 03.45 «Агенты 

влияния»
08.30 «Правда жизни». Сам 

себе судья
09.00 Сериал «Раскол»
11.00 Сериал «УГРО»
15.00 Сериал «Каменская 

- 3»
18.30 «Правда жизни». 

Курортные неприят-
ности

19.00, 21.45, 00.00, 02.15, 
04.20 «Свiдок»

19.30 Сериал «Литейный»
22.00 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

23.00 Сериал «CSI: Нью-
Йорк» (2)

00.30 Х/ф «Огр» (3)
02.45 «Речовий доказ»
04.50 «Уроки тетушки 

Совы»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 «Мультфильмы»
08.50, 13.40 Сериал «Баф-

фи - победительница 
вампиров»

10.45 Х/ф «Их поменяли 
телами» (1)

12.40 Сериал «Кайл XY»
15.20 «КВН»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Шопинг монстры»
20.00 «Большая разница»
22.00 «Три сестры»
23.00 Х/ф «Свидание 

вслепую» (2)

11 Канал
05.20 Сериал «Мятежный 

путь»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.05 Подъем
07.30 Тележурнал 

«Пассаж»
07.50 «Рекламная кухня»
08.10 «Транспортный 

меридиан»
08.40 «Родительский 

клуб»
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55 Сериал «Папины 

дочки»
13.35, 14.35 Kids’ Time
13.40 М/сериал «Приклю-

чения Джеки Чана»
14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья»
15.55, 00.20 Сериал «Све-

тофор»
17.55, 22.05 Сериал «Во-

ронины»
19.00 Новости 11, 21.30, 

01.20, 03.25, 04.45 
канала

19.40 Пираньи
19.55 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 «О рыбалке всерьез»
23.10 Сериал «Краткий 

курс счастливой 
жизни»

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

Вести
10.30 «1000 мелочей»
11.15 «О самом главном»
12.00, 04.05 Сериал «Ефро-

синья. Продолжение»
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 «Срочно 

в номер. На службе 
закона»

19.30, 03.10 «Прямой эфир»
20.20 Сериал «Сердце не 

камень»
22.05 Сериал «Лектор»
23.00 «Не спорь с Богом. 

Анатолий Ромашин»
00.00 Сериал «Опера. Хро-

ники убойного отдела. 
Час «Икс»

00.50 «Девчата»

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

щение Мухтара-2». 
«Машенька и медведь»

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». 
Информационный 
детектив

12.35, 03.25 «Средь бела 
дня» с Виктором На-
бутовым

13.30 Сериал «Морские 
дьяволы-4». «Зверь»

15.30 «До суда»
16.30, 02.25 «Суд при-

сяжных»
18.30 «Прокурорская 

проверка»
19.35 «Говорим и показы-

ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским

20.25 Сериал «Шеф». 
«Передел», «Чужие 
деньги»

22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 Сериал «Москва. Три 

вокзала-3». «Цепная 
реакция», «Шальные 
деньги»

00.30 Сериал «Глухарь. 
Возвращение». «Скан-
далисты», «Няня»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная 

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

приговор»
12.20, 02.15 Сериал «Серд-

це Марии»
13.25 «Время обедать!»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
16.55 Сериал «Хранимые 

судьбой»
18.40, 03.05 «Давай по-

женимся!»
19.45, 01.20 «Пусть 

говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Подземный 

переход»
23.40 Ночные новости
00.00 «Без свидетелей»

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

Новости
06.35 Контрольная 

закупка
07.00 «Жить здорово!»
08.00 Модный приговор
09.20 Сериал «Сердце 

Марии»
10.25 «Время обедать!»
11.00 Другие новости
11.25 Понять. Простить
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Пока все дома»
13.55 Сериал «Хранимые 

судьбой»
15.00 Вечерние новости
15.55 «Давай поженимся!»
16.50 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.30, 00.05 Сериал «Под-

земный переход»
20.20 Ночные новости
20.40 «Без свидетелей»
21.10 Сериал «Борджиа»
22.05 Х/ф «Сломанная 

стрела»

RTVI
06.00 «Страна и люди»
07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Цена победы»
09.00 Сериал «Сыщики-2». 

7 с. «Огонь небесный» 
(часть 1)

10.00 Х/ф «Майская ночь, 
или утопленница». 

11.00 «Грани недели» с 
Владимиром Кара-
Мурзой

12.00 «Без дураков»
13.00 Х/ф «История про Ри-

чарда, милорда и пре-
красную жар-птицу»

15.00, 02.00 Сериал 
«Сыщики-2». 8 с. «Огонь 
небесный» (часть 2)

16.00, 18.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00, 05.00 Сериал 
«Агентство «Золотая 
пуля». 4 с. «Дело о 
порнографии»

19.00 «Полный альбац»
20.00, 04.00 «Разбор по-

лётов»
21.00, 03.00 Сериал «По-

следнее путешествие 
Синдбада». 1 с.

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Русская сим-

фония»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30 Сегодня 

о главном
08.00 Итоги с Вахтангом 

Кипиани
09.00 Семь чудес Украины
09.15, 21.30 «Тендер News» 

с Натальей Седлецкой
10.00, 16.30 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.30 Цивилизация. 

Создавая историю
14.30 Campus 03.00. Уни-

верситеты VS политики
15.30 Выборы 2012. С 

другой стороны
17.30 Цивилизация. 

Секреты французских 
спецслужб

19.00, 23.00 Про выборы
20.30, 04.00 Сегодня
21.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
22.00 Альбертэйнштейн
00.30 Клуб эротики

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Гусарская 

баллада»

09.20 Петровка, 38, 14.10, 
16.50

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

События
10.45 «Постскриптум»
11.35 «Доказательства 

вины. Насмешили» (1)
12.25 «В центре событий»
13.45 Деловая Москва
14.30 Сериал «Своя 

правда».
15.30 Сериал «Судебная 

колонка».
17.15 Наши любимые 

животные
17.50 Сериал «Жена 

Сталина».
19.15 Д/ф «Золотые 

запчасти».
20.05 Сериал «Товарищи 

полицейские. МУР». (1)
22.20 События. 25-й час
22.55 «Сухой закон». Спе-

циальный репортаж 
23.30 «Футбольный 

центр»
00.00 «Мозговой штурм. 

Зачем нам магистры?»
00.35 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя»

Энтер-ФИльМ
05.45 Мультфильм СССР
08.50, 09.20 Утренняя 

почта
10.00 Худ.фильм «На во-

йне как на войне» (1)
11.40 Худ.фильм «До-

прос» (1)
13.20 Худ.фильм «Легкая 

жизнь» (1)
15.00 Худ.фильм «Девушка 

с гитарой» (1)
16.40 Док.фильм «Три 

любви Евгения Евстиг-
неева» (1)

17.55 Док.фильм «Не-
сколько лет из жизни 
Табакова» (1)

19.10, 22.00 Худ.фильм 
«Дети Арбата» (1)

20.15 Худ.фильм «12 
стульев» (1)

00.05 Худ.фильм «Муж-
ские тревоги» (1)

03.05 Киноляпы
03.55 Саундтреки
04.45 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Боевик 

«На линии огня» 
09.55, 17.55, 01.55 Драма «В 

кольце обмана» 
11.40, 19.40, 03.40 Триллер 

«Провокатор» 1
13.25, 21.25, 05.25 Комедия 

«Веселенькое вос-
кресенье» 

15.20, 23.20, 07.20 Драма 
«Джуно» 

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф «Ста-

рая, старая сказка» 
06.35, 10.35, 14.35 М/сери-

ал «Зима в Простоква-
шино».  м/ф «Веселые 
картинки». 

07.00, 11.00 Мультфильм 
«Подводные береты». 

08.10, 12.10 Х/ф «Яблочный 
пирог».  Мультфильм 
«Когда зажигаются 
елки».  «Следопыт». 

15.00 Х/ф «Конек-Горбу-
нок». 

16.20 М/сериал «Доктор 
Айболит и его звери».  
м/ф «Наргис». 

17.00 М/сериал «Магия».  
м/ф «Садко Богатый».  
м/ф «Мальчик-с-
пальчик». 

18.00 «Всемирная картин-
ная галерея с тетушкой 
Совой» , м/ф «Как каза-
ки кулеш варили». 

наше КИно
07.00 Х/ф «Кооператив «По-

литбюро», или Будет 
долгим прощание» 1

09.00 Х/ф «Неизвестный» 1
11.00 Х/ф «Тартюф» 
13.00 Х/ф «День и вся 

жизнь» 
14.30 Х/ф «Грибной дождь» 
16.00 Х/ф «Новая Шахере-

зада» 1 с. 1
17.30 Х/ф «Новая Шахере-

зада» 2 с. 1
19.00 Х/ф «Семья Оппен-

гейм» 

21.00 Х/ф «Ипподром» 
23.00 Х/ф «Исчадье ада» 1

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Разговор» 1
08.00 Х/ф «Голливудленд 

(Смерть супермена)» 
10.10, 02.00 Х/ф «Необы-

чайная отвага» 
12.00 Х/ф «Поцелуйчики» 
14.00, 04.00 Х/ф «Убей 

меня» 
16.00 Х/ф «Психо» 
18.00 Х/ф «Большие мамоч-

ки: Сын как отец» 
20.00 Х/ф «Быстрее пули» 1
22.00 Х/ф «Вторжение по-

хитителей тел» 
23.30 «Плюс кино»
00.00 Х/ф «Грабитель» 

ноСтальГИЯ
05.00 «До и после...». 1
06.20 «Вокруг смеха». 1
07.50 «Шесть песен на 

бис». Гран-при. 
09.00 Х/ф «Прощальные 

гастроли». 1
10.10 «50/50». 
11.00 «Музыкальный 

ринг». 1
12.00, 03.00 «Колба вре-

мени». 1
13.00 Телеспектакль 

«Стихи о прекрасной 
даме». 

14.00 Встреча в 
концертной студии 
«Останкино». 

15.20 «Что? Где? Когда?». 
17.00 «Марафон-15». 
17.50 Спектакль «Мистер-

Твистер». 
18.25 Х/ф «Дождь в чужом 

городе». 
19.35 «Вас приглашает 

Иосиф Кобзон. Встреча 
по вашей просьбе». 

21.00 «Рожденные в 
СССР». 1

22.00 «Программа А». 
23.00 «Веселые ребята «О 

вкусах». 
00.15 «Бумеранг». 
00.45 «Цирк для моих 

внуков». 

телеКлуБ
19.00 Сериал «Досье де-

тектива Дубровского». 
17 с. 1

20.00 Сериал «Бомж». 6 с. 1
21.00 Сериал «Паутина-5». 

Ф 1 «Это такая игра». 
3 с. 1

22.00 Сериал «Никколо 
Паганини». 1 с. 1

23.30 Сериал «Никколо 
Паганини». 2 с. 1

01.00 Сериал «Досье де-
тектива Дубровского». 
18 с. 1

TV 1000
03.00 Драма «Каждое вос-

кресенье»
06.00 Комедия «Любовный 

менеджмент»
08.00 Комедия «Свидание 

со звездой»
10.00 Боевик «Матрица»
13.00 Комедия «Материн-

ство»
14.50 Комедия «Элиза-

беттаун»
17.00 Комедия «В поисках 

Галактики»
19.00 Драма «Ночи в стиле 

буги»
22.00 Приключения «Ис-

кусственный разум»
00.30 Фантастика «Гарри 

Поттер и философский 
камень»

«2+2»
06.00, 06.30 Союз Муль-

тфильм
07.00, 07.40 М/сериал 

«Хроники валькирий»
08.00 Сериал «Горец»
09.00 «ГАИ. Дорожные 

войны»
09.50 Х/ф «В сторону от 

войны»
11.55 Х/ф «Лейтенант 

Суворов»
14.00, 15.05 Сериал «Сол-

даты-2»
16.10 «Крылья России»
17.20 «Ударная сила»
18.00 Операция «Со-

крытие»
19.00 Сериал «Братья»
20.00 «Сумасшедшее ви-

део по-украински-2»
20.35 «Месть природы»
21.00 Новости 2+2
21.25 Проспорт
21.30 Кубок Мира по рал-

ли. Гонка в Польше
21.35 Х/ф «Битва драко-

нов» (2)
00.00 Х/ф «Основной 

инстинкт-2. Жажда 
риска» (3)

TV1000 AcTIon
04.00 Комедия «Спрячь 

это подальше»
06.00, 16.00 Детектив 

«Идеальный побег»
08.00 Боевик «Пулбой. 

Спасайся, кто может»
10.00 Фильм ужасов 

«Акулозавр»
12.00 Боевик «Подрыв-

ники»
14.00 Мелодрама «Не-

уловимый»
18.00 Фильм ужасов «100 

футов»
20.00 Боевик «Зона 

смерти»
22.00 Триллер «Часы от-

чаяния»
00.00 Мягкая эротика «Го-

рячие и неутомимые»

доМ КИно
03.00 Сериал «Танго с 

ангелом», 14 с.
03.55 Комедия «Покров-

ские ворота»
06.10 Мелодрама «Бота-

нический сад»
07.45 Сказка «Сампо»
09.25 Драма «Прощай, 

шпана замоскворец-
кая»

11.00, 13.10, 19.00, 20.45, 
02.55 «Окно в кино»

11.10 Сериал «Вызов», 
8 с. (1)

12.00 Сериал «Семнадцать 
мгновений весны», 1 с.

13.15 Комедия «Сердца 
четырёх»

14.45 Мелодрама «Любка»
17.35 Комедия «Афоня»
19.05 Сериал «Танго с 

ангелом», 15 с.
20.00 Сериал «Вызов», 

9 с. (1)
20.50 Комедия «Даже не 

думай!» (1)
22.15 Х/ф «Тегеран-43»
00.45 Киноповесть «Что-

бы быть счастливым!»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Горячие 

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

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «Возвраще-

ние Фантоцци»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Веселая 

поездка»
21.15 Комедия «Комедия 

сурового режима»

mAXXI-TV
06.30, 19.00 Йога
07.20, 15.25, 19.55 Союз-

мультфильм
07.35 «Создано при-

родой»
08.05 «Сбросим лишнее»
08.30, 19.50, 21.30 «Все 

про все»
08.45 «Восточные танцы»
09.50, 00.45 MaxxiМузыка
10.00, 16.00 «Вкус сыра»
10.45 «В поисках новых 

впечатлений»
11.20, 13.45, 14.35 

«Ukrainian Fashion 
Week»

12.00 «Сейшн»
12.50 Портретные очер-

ки. Надежда Румянцева
14.55 «Герои мифов»
16.45 Телеювелирторг
20.40 «Трудный вопрос»
21.40 «Лица вещей»
22.30 Сериал «Служба 

спасения. Отряд 112»
23.35 «Удивительный мир 

автомобилей»

09:00 – 09:30 День за днем
09:30 – 09:45 Мир про-

фессий
09:45 – 10:00 Украина в 

кадре 
19:00 – 19:20 Кривбасс-

Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 – 20:00 Диалог

трК «КрИворІЖЖЯ»

Понеділок, 10 вересня
Cхід 6.27 Захід 19.22
Тривалість дня 12.55

Схід ..... 
Захід 16.03

РакМойсей, Анна, Савва

ут-1

Самая крупная Служба
«Виват такси»

приглашает 
всех 

водителей
кривого рога

 со своим автомобилем.
самое большое количество

заказов в городе.
т. (067) 512-62-24

g Реклама
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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, 07.10, 08.10, 09.20, 

10.55, 12.20, 23.15, 01.15 
Погода

06.20 Заголовки
06.25, 07.35 Глас народа
06.30, 07.40 Тема дня
06.35 Православный 

календарь
06.40 Учимся легко
06.45 Мультфильм
06.50, 07.50 Хозяин в доме
07.20 Страна on line
07.25 ТехноЭра
07.30 Эра бизнеса
07.45 Неизвестное от 

известных
08.20, 00.35 Между 

строками
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.15, 11.55, 20.55 Офици-

альная хроника
09.25 Свет
09.55 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
11.00 Д/ф
12.10, 18.45, 21.20 Деловой 

мир
12.25 Желаем счастья
12.50 Х/ф «Салют, Мария!»
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

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

Агросектор
15.20 Ближе к народу
15.55 Х/ф «Синдикат-2» 3,4с
18.10 Настоящая Украина
19.00 Выборы-2012. Пред-

выборная агитация. 
Украинская партия 
«Зеленая планета»

19.30 221. Екстренний вы-
зов. Неделя

20.20 Выборы-2012. Пред-
выборная агитация. 
Партия «Украина 
будущего»

21.15 Плюс-минус
21.30 Социальное шоу 

«Адреналин»
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00, 01.00 Итоги
23.20 От первого лица
23.45 Х/ф «Эпоха чести». 21 с.

Канал «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.15 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

10.15, 11.00 Сериал 
«Следаки»

11.25 «Снимите это не-
медленно»

12.45, 04.45 «Иллюзия без-
опасности»

13.55 «Адская кухня - 2»
15.15 «Русские семейные 

драмы»
16.40 «Прости меня, моя 

любовь»
17.45 «ТСН. Избранное»
18.25 Сериал «Склифо-

совский»
20.15 «Мама, я женюсь?»
21.30 «Меняю жену 6»
23.30 Х/ф «Опасно жить на 

Лэйквью» (2)

Интер
05.30 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
08.00 ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ВЕЩАНИЕ

14.00 Док.сериал «След-
ствие вели... с Леони-
дом Каневским»

14.55 «Судебные дела»
15.55 Сериал «Анна 

Герман»
18.00 Новости
18.10 Сериал «Кровинуш-

ка» (1)
19.05 Программа «О 

жизни»
20.00, 01.55 «Подроб-

ности»
20.45 «Подробности. 

Неформат»
20.55 «Спорт в Подроб-

ностях»
21.00 Футбол. Сборная 

Англии - сборная 
Украины

00.00 Сериал «Под при-
крытием» (2)

ICTV
05.10, 06.40, 02.10, 03.25 

Погода
05.15, 08.45, 03.00 Факты
05.30, 04.15 Свитанок
06.35, 07.35 Деловые 

факты
06.45, 09.30, 12.55, 19.25, 

01.10 Спорт
06.50 Сериал «Леся+Рома»
07.40 Стоп-10
09.35, 19.30, 01.15 Чрезвы-

чайные новости
10.25, 16.35 Сериал 

«Опера»
12.30 Анекдоты по-

украински
12.45 Факты. День
13.00, 20.15 Сериал «Мор-

ские дьяволы»
15.20, 22.40 Сериал «Про-

курорская проверка»
18.45 Факты. Вечер
23.55 Факты. Итоги дня
00.10 Сериал «Кодекс 

чести-3»

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 Х/ф «Репортаж с ли-

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

вечном»
13.00, 05.00 «Музыкальный 

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

ствия»
15.15 Х/ф «Аэроград» 1 

категория
16.50 «Вiдкрита влада»
17.10 «Мир увлечений»
18.10 Погода
18.30 «Контакт»
19.25 «Я i мiй дiм»
19.45 «Афиша»
19.50 «Шаг навстречу»
20.05 «Резонанс»
21.15 «Енергозаощад-

ження»
21.30 Д/ф «Кримiнальна 

справа Юхима 
Михайлiва»

22.00 «Медицинский 
тележурнал»

23.10 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!» 1 категория

новый Канал
05.15 Сериал «Мятежный 

путь»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.20 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 01.40 

Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55 Сериал «Папины 

дочки»
13.35, 14.35 Kids Time
13.40 М/сериал «Приклю-

чения Джеки Чана»
14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья»
15.55, 00.15 Сериал «Све-

тофор»
17.55, 22.05 Сериал «Во-

ронины»
19.30, 01.35 Спортре-

портер
19.40 Пираньи
19.55 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
23.10 Сериал «Краткий 

курс счастливой 
жизни» (3)

СтБ
05.50 «Документальный 

детектив»
06.15, 15.55 «Все буде 

добре!»
08.00, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.40 «Куб-3»
11.15 Х/ф «Путешествие во 

влюбленность» (1)
13.50 «Битва экстрасен-

сов»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00 «Фермер ищет 

жену-2»
22.40 «Беременна в 16»
23.45 «Дочки-Матери»
00.45 Сериал «Доктор 

Хаус» (2)
01.35 Сериал «Комиссар 

Рекс» (1)

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

02.10 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 19.00, 
21.35 Погода

06.35 Мультфильмы
07.00, 16.00, 03.35 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваша пенсия
08.55, 18.55, 21.30 Эконо-

мический пульс
09.00, 19.05 Сериал «Бра-

тья Карамазовы» (1)
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Урод» (1)
14.25, 02.40 Этот удиви-

тельный мир (1)
15.15 Ронин. Ток-шоу с 

Дмитрием Выдриным
17.55, 03.10 Реальные 

истории (1)
20.00 Социальный статус: 

ваши льготы
21.40 Георгий Данелия. 

После 10, 05.10 лет 
молчания

22.50 Кинофан: Х/ф «От-
крытое море» (2)

00.40 Х/ф «Секс с фанта-
зией» (3)

тет
05.50 М/сериал «Пеппер 

Энн»
06.10 Сериал «Детка» 16 с.
06.55 Телепузики
07.35 Твинисы
07.55 Мультик с Лунтиком
08.20 М/сериал «Лило 

и Стич»
08.55 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 31 с.
10.00 Сериал «Все женщи-

ны - ведьмы» 143 с.
11.00 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 51 с.

12.00, 19.25 Богиня 
шопинга

12.40, 18.45 Маша и 
модели 2

13.20, 20.25 Даешь моло-
дежь!

13.45 Сериал «Маргоша» 
52 с.

14.45 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 32 с.

15.50, 00.50 У ТЕТа мама!
16.30 Королева бала 2
17.40 Сериал «Моя пре-

красная няня»
19.50, 01.15 Досвидос

20.50 Сериал «Детка» 
17 с. (2)

21.50 Одна за всех
22.15 Сериал «Игра пре-

столов» 17 с. (2)
23.20 Сериал «Ходячие 

мертвецы» 5 с. (3)
00.25 Слишком грубо для 

Ю-туб’а

трК «уКраИна»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00 Утро с «Украиной»
09.25, 13.10, 21.00 Сериал 

«След» (1)
10.00, 22.00 Сериал «Глу-

харь. Возвращение» (1)
12.10, 04.25 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»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

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

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

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55 «Трансмиссия-но-
вости»

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

08.30 «Новости Киев-
щины»

09.20, 13.35, 14.20, 15.15 «5 
элемент»

10.10, 19.30, 02.10 «Время 
интервью»

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

13.10 «Налоговый 
дневник»

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

зор»
19.50, 02.30, 03.30, 04.30, 

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

тайм»
22.00, 02.40 «Агрокон-

троль»
23.30, 00.25, 03.20 «CRIME 

NEWS»

нтн
05.50 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.45 Х/ф «Приказ: огонь 

не открывать» (1)
08.30 «Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00, 17.00 Сериал «Зна-

харь - 2»
12.00 Сериал «Детективы»
12.30 Сериал «МанГуст 

- 2» (1)
14.30, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
16.30, 19.00, 21.45, 00.00, 

02.10, 04.15 «Свiдок»
22.00 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

23.00 Сериал «CSI: Нью-
Йорк» (2)

00.30 Х/ф «Война миров: 
вторжение» (2)

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 «Мультфильмы»
08.50, 13.40 Сериал «Баф-

фи - победительница 
вампиров»

10.45 Сериал «Тайны Смол-
виля «

12.40, 00.20 Сериал «Кайл 
XY»

15.35, 19.00 «Шопинг 
монстры»

16.35, 23.00 «ШОУМОН-
РОУ»

17.00 «Дом на зависть 
всем»

18.00 «Званый ужин»
20.00 «Большая разница»
22.00 «Три сестры»
23.30 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
01.15 «КИС»

11 Канал
05.15 Сериал «Мятежный 

путь»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.50 Подъем
07.05 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 01.20, 03.20, 
04.50 канала

07.35 «Ваше право»
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55 Сериал «Папины 

дочки»
13.35, 14.35 Kids’ Time
13.40 М/сериал «Приклю-

чения Джеки Чана»
14.50 «Мой малыш»
15.20 Сериал «Друзья»
15.50 Teen Time
15.55, 00.15 Сериал «Све-

тофор»
17.55 Сериал «Воронины»
19.40 Пираньи
19.55 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 «Васильевский 

остров»
22.00 «Просто собака»
22.20 «Перевоплоще-

ние»
23.10 Сериал «Краткий 

курс счастливой 
жизни»

Планета-СнГ
05.00 «Утро России»
09.05, 00.00 Сериал «Опе-

ра. Хроники убойного 
отдела. Час «Икс»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Вести

10.30 «1000 мелочей»
11.15 «О самом главном»
12.00, 04.05 Сериал «Ефро-

синья. Продолжение»
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 «Срочно 

в номер. На службе 
закона»

19.30, 03.10 «Прямой эфир»
20.20 Сериал «Сердце не 

камень»
22.05 Сериал «Лектор»
23.00 «Специальный 

корреспондент»
00.55 «Честный детектив»

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

щение Мухтара-2». 
«Америкэн бой 2»

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

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»

09.25 «Кулинарный 
поединок»с Оскаром 
Кучерой

10.25 «Золотая пыль»
11.00 Сериал «Защита 

Красина». 5 с.
12.35, 03.25 «Средь бела 

дня» с Виктором На-
бутовым

13.30 Сериал «Морские 
дьяволы-4». «Человек 
за бортом»

15.30 «До суда»
16.30, 02.25 «Суд при-

сяжных»
18.30 «Прокурорская 

проверка»
19.35 «Говорим и показы-

ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским

20.25 Сериал «Шеф». «Ком-
бинация», «Ствол»

22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 Сериал «Москва. 

Три вокзала-3». «Цена 
ошибки», «Закон под-
лости»

00.30 Сериал «Глухарь. 
Возвращение». «Мечта», 
«Я - табуретка»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная 

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

приговор»
12.20, 02.15 Сериал «Серд-

це Марии»
13.25 «Время обедать!»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
16.55 Сериал «Хранимые 

судьбой»
18.40, 03.05 «Давай по-

женимся!»
19.45, 01.20 «Пусть 

говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Подземный 

переход»
22.35 «Вредный здоровый 

образ жизни»
23.40 Ночные новости

00.00 «Без свидетелей»
00.30 Сериал «Борджиа»

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

Новости
06.35 Контрольная 

закупка
07.00 «Жить здорово!»
08.00 Модный приговор
09.20 Сериал «Сердце 

Марии»
10.25, 23.30 «Время обе-

дать!»
11.00 Другие новости
11.25 Понять. Простить
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Пока все дома»
13.55 Сериал «Хранимые 

судьбой»
15.00 Вечерние новости
15.55 «Давай поженимся!»
16.50 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.30 Сериал «Подземный 

переход»
19.25 «Вредный здоровый 

образ жизни»
20.20 Ночные новости
20.40 «Без свидетелей»
21.10 Сериал «Борджиа»
22.05 Х/ф «Двойной обгон»
00.05 Х/ф «Приезжая»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Сыщики-2». 

8 с. «Огонь небесный» 
(часть 2)

10.00 Сериал «Последнее 
путешествие Синдба-
да». 1 с.

11.00 «Германия за не-
делю»

11.30 «Американский 
ликбез» «Американская 
армия»

12.00 «Полный альбац»
13.00 Х/ф «Русская сим-

фония»
15.00, 02.00 Сериал «Сы-

щики-2». 9 с. «Уйти и не 
вернуться» (часть 1)

16.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00, 05.00 Сериал «Агент-
ство «Золотая пуля». 5 
с. «Дело об урановом 
контейнере»

19.00, 04.00 «Обложка»
20.00 «Большой дозор»
21.00, 03.00 Сериал «По-

следнее путешествие 
Синдбада». 2 с.

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Два берега»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30 Сегодня 

о главном
08.00, 20.30, 04.00 Сегодня
08.30 Самая длинная 

канатная дорога
09.30 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.00, 16.30 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.30, 17.30 Цивилизация. 

Секреты французских 
спецслужб

14.30 Знак восклицания с 
Артемом Шевченко

15.00 «Тендер News» с На-
тальей Седлецкой

15.30 Альбертэйн-
штейн

19.00, 23.00 Про выборы
21.00 Музыка для 

взрослых
00.30 Клуб эротики

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Случай из след-

ственной практики».
09.20 Петровка, 38, 14.10, 

16.50
09.35 «Врачи». Ток-шоу
10.30, 13.30, 16.30, 18.50 

События
10.50 Х/ф «Удачный 

обмен».
12.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
13.45 Деловая Москва
14.30 Сериал «Своя 

правда».
15.30 Сериал «Судебная 

колонка».
17.15 «Барышня и 

кулинар»
17.45 Сериал «Жена 

Сталина»..
19.20 «Иосиф Кобзон. 

И надеюсь, что это 
взаимно»

19.55 Сериал «Товарищи 
полицейские. МУР». (1)

22.05 События. 25-й час
22.40 Х/ф «Инспектор-

разиня».
00.40 «Выходные на 

колесах»

Энтер-ФИльМ
05.45 Мультфильм СССР
08.50, 09.30 Утренняя 

почта
10.10 Худ.фильм «Всад-

ники»
13.10 Худ.фильм «Осто-

рожно, бабушка!» (1)
14.45 Худ.фильм «Респу-

блика ШКИД» (1)
16.45 Док.фильм «Роман 

на съемочной площад-
ке» (1)

17.50 Док.фильм «Три 
любви Евгения Евстиг-

неева» (1)
19.05, 22.00 Худ.фильм 

«Дети Арбата» (1)
20.10 Худ.фильм «12 

стульев» (1)
00.40 Худ.фильм «На во-

йне как на войне» (1)

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Боевик 

«На линии огня» 
09.55, 17.55, 01.55 Драма «В 

кольце обмана» 
11.40, 19.40, 03.40 Драма 

«Миленькие штучки» 
13.30, 21.30, 05.30 Комедия 

«Любовь и сигареты» 
15.20, 23.20, 07.20 Драма 

«Мятный коктейль со 
льдом» 

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф 

«Конек-Горбунок» 
06.20, 10.20, 14.20 М/

сериал «Доктор Айбо-
лит и его звери».  м/ф 
«Наргис». 

07.00 М/сериал «Магия». 
11, 11.00 с..  Х/ф 
«Садко Богатый».  м/ф 
«Мальчик-с-пальчик». 

08.00, 12.00 «Всемирная 
картинная галерея с 
тетушкой Совой».  м/ф 
«Как казаки кулеш 
варили».  «Веселая 
карусель». 

15.00 Х/ф «Академия пана 
Кляксы». 1 с. 

16.25 М/сериал «Бармалей 
и морские пираты».  
м/ф «Дедушка и 
внучек». 

17.00 М/сериал «Магия». . 
м/ф «Последний лепе-
сток».  м/ф «Волчок». 

18.00 «Всемирная картин-
ная галерея с тетушкой 
Совой». , м/ф «Разные 
колеса». 

наше КИно
07.00 Х/ф «Семья Оппен-

гейм» 
09.00 Х/ф «Ипподром» 
11.00 Х/ф «Исчадье ада» 1
13.00 Х/ф «Пятый океан» 
14.30 Х/ф «Красиво жить не 

запретишь» 
16.00 Х/ф «Я тебя никогда 

не забуду» 
17.30 Х/ф «Простая 

смерть...» 
19.00 Х/ф «У озера» 1 с. 
21.00 Х/ф «Вавилон ХХ» 
23.00 Х/ф «Ой, вы, гуси» 1
01.00 Х/ф «Необычайные 

приключения мистера 
Веста в стране больше-
виков» 

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Поцелуйчики» 
08.00 Х/ф «Психо» 
10.00, 02.00 Х/ф «Большие 

мамочки: Сын как отец» 
12.00, 04.00 Х/ф «Быстрее 

пули» 1
14.00 Х/ф «Вторжение по-

хитителей тел» 
15.30 «Плюс кино»
16.00 Х/ф «Грабитель» 
18.00 Х/ф «Звуки шума» 
20.00 Х/ф «Девятки» 1
22.00 Х/ф «Дети небес» 
00.00 Х/ф «Деревня про-

клятых» 1

ноСтальГИЯ
05.00 «Музыкальный 

ринг». 1
06.00, 15.00 «Рожденные в 

СССР». 1
07.00 Телеспектакль 

«Стихи о прекрасной 
даме». 

08.00 Встреча в 
концертной студии 
«Останкино». 

09.20 «Что? Где? Когда?». 
11.00 «Марафон-15». 
11.50 Спектакль «Мистер-

Твистер». 
12.25, 18.40 Х/ф «Дождь в 

чужом городе». 
13.35, 20.00 «Вас при-

глашает Иосиф Кобзон. 
Встреча по вашей 
просьбе». 

16.00, 22.00 «Программа 
А». 

17.00 Д/ф «Радиодивер-
санты». 1

17.50 «Вечерние мело-
дии». 

21.00 «Рожденные в 
СССР». 

23.00 «До и после...». 
00.20 «Вокруг смеха». 

телеКлуБ
19.00 Сериал «Досье де-

тектива Дубровского». 
18 с. 1

20.00 Сериал «Бомж». 7 с. 1
21.00 Сериал «Паутина-5». 

Ф 1 «Это такая игра». 
4 с. 1

22.00 Сериал «Никколо 
Паганини». 2 с. 1

23.30 Сериал «Никколо 
Паганини». 3 с. 1

01.00 Сериал «Автобус». 1 
с. «В личных целях». 1

02.00 Сериал «Бомж». 8 с. 1

TV 1000
03.00 Приключения «Ис-

кусственный разум»
05.30 Боевик «Матрица»
07.50 Комедия «Элиза-

беттаун»
10.00 Боевик «Матрица. 

Перезагрузка»
13.00 Комедия «В поисках 

Галактики»
15.00 Боевик «Зона вы-

садки»
17.00 Боевик «Три короля»
19.00 Триллер «Медве-

жатник»
21.30 Фантастика «Гарри 

Поттер и философский 
камень»

00.30 Драма «Интервью с 
вампиром»

«2+2»
06.00, 06.30 Союз Муль-

тфильм
07.00, 07.40 М/сериал 

«Хроники валькирий»
08.00 Сериал «Горец»
09.00, 21.00 «Новости 2+2»
09.25, 21.25 «Проспорт»
09.30, 21.30 Кубок Мира по 

ралли. Гонка в Польше
09.55 «Месть природы»
10.40, 11.45, 03.20, 04.10 

Сериал «Гончие-2» (2)
12.55, 19.00 Сериал 

«Братья»
14.00, 15.05 Сериал «Сол-

даты-2»
16.10 «Крылья России»
17.20 «Ударная сила»
18.00 «Мир после 2012. Во-

площение пророчеств»
20.00 «Сумасшедшее ви-

део по-украински-2»
20.35 «ДжеДАИ»
21.35 Х/ф «Русский спец-

наз» (2)
00.00 Х/ф «Апокалипсис» 

(2)

TV1000 AcTIon
04.00 Фильм ужасов 

«Акулозавр»
06.00 Научная фантастика 

«Динокрок против 
динозавра»

07.50 Боевик «Говорящие 
с ветром»

10.10 Х/ф «От вчера до 
завтра»

12.00 Фильм ужасов «100 
футов»

14.00 Научная фантастика 
«Монстры «

16.00 Боевик «Зона 
смерти»

18.00 Приключения «Га-
рольд и Кумар уходят 
в отрыв»

20.00 Триллер «Часы от-
чаяния»

22.00 Триллер «Рэмбо 4»
00.00 Мягкая эротика 

«Возвращение Джули»

доМ КИно
03.00 Сериал «Танго с 

ангелом», 15 с.
03.50, 11.05 Сериал «Вы-

зов», 9 с. (1)
04.40 Сериал «Сваты - 4», 

13 с.
05.35, 11.00, 13.10, 19.00, 

20.45, 02.55 «Окно в 
кино»

05.40 Комедия «Даже не 
думай!» (1)

07.05 Мелодрама «Утрен-
ние поезда»

08.30 Комедия «Эффект 
Ромашкина»

09.35 Драма «От зимы до 
зимы»

12.00 Сериал «Семнадцать 
мгновений весны», 2 с.

13.15 Х/ф «Как Вас теперь 
называть?...»

14.55 Комедия «Жара»
16.30 Муз.фильм «Не 

бойся, я с тобой»
19.05 Сериал «Танго с 

ангелом», 16 с.
20.00 Сериал «Вызов», 

10 с. (1)
20.55 Триллер «Блюз опа-

дающих листьев» (1)
22.40 Комедия «Восьмое 

чудо света»
00.05 Фантастика «Блиста-

ющий мир»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Антон 

Иванович сердится»
07.00, 08.00, 17.10 Ржаники
07.30, 19.30 «Милицейская 

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «Фан-

тоцци»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Улыбка 

Мелометы» 1,2 с.
21.15 Комедия «Герой ее 

романа»

mAXXI-TV
06.30, 19.00 Йога
07.20, 15.25, 19.55 Союз-

мультфильм
07.35, 14.55 «Герои мифов»
08.05 «Сбросим лишнее»
08.30, 19.50 «Все про все»
08.45 «Восточные танцы»
09.50, 00.45 MaxxiМузыка
10.00, 16.00 «Вкус сыра»
10.45 «Трудный вопрос»
11.20 «Лица вещей»
12.00, 22.30 Сериал «Служ-

ба спасения. Отряд 112»
13.05, 23.35 «Удивитель-

ный мир автомобилей»
16.45 Телеювелирторг
20.40 «В поисках новых 

впечатлений»
21.30 «Выдающиеся 

мужчины»
21.40 «Сейшн»

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 09:45 Юные экс-
перты

09:45 – 10:00 Новый курс 
19:00 – 19:20 Кривбасс-

Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 – 19:45 Государствен-

ный портал
19:45– 20:00 Аспекты 

жизни

трК «КрИворІЖЖЯ»

ут-1

Вівторок, 11 вересня
Cхід 6.28 Захід 19.20
Тривалість дня 12.52

Схід 1.02 
Захід 16.39

Рак

Терміновий переказ в Азербайджан, швидко та зручно!
За 3 години здійснюється терміновий переказ гро-

шових коштів до Азербайджану.
Приймання та виплата термінових поштових 

переказів здійснюється в об’єктах поштового зв’язку 
України, оснащених автоматизованими робочи-
ми місцями «Приймання та передача електронних 
переказів».

Тариф на пересилання термінового поштового пере-
казу становить: до 500 грн. включно – 6,0%, але не 
менше ніж 1 дол. США; від 500 грн. до 1000 грн. – 
5,0%; понад 1000 грн. – 4,0%.

Відправник самостійно інформує адресата про 

відправлення йому термінового переказу та повідомляє: 
контрольний номер, суму переказаних грошей, а також: 
місце можливого одержання переказу у відповідності до 
Довідника об’єктів поштового зв’язку, що здійснюють 
приймання та виплату термінових поштових переказів 
до Азербайджану.

Для отримання переказу адресат повинен 
повідомити оператору контрольний номер і суму пере-
казу та заповнити відповідний бланк заяви на вида-
чу переказу. Відповідно до даних, зазначених у заяві, 
працівник поштового зв’язку здійснює пошук та виплату 
термінового переказу.

Ми завжди раді працювати для вас і бачити вас знову!

g Інформація
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Телебачення

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, 07.10, 08.10, 09.20, 

10.55, 12.20, 15.30, 23.15, 
01.15 Погода

06.20 Заголовки
06.25, 07.35 Глас народа
06.30, 07.40 Тема дня
06.35 Православный 

календарь
06.40 Учимся легко
06.45 Мультфильм
06.50, 07.50 Хозяин в доме
07.20 Страна on line
07.25 ТехноЭра
07.30 Эра бизнеса
07.45 Неизвестное от 

известных
08.20, 00.35 Между 

строками
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.15, 11.55, 20.55 Офици-

альная хроника
09.25 На связи с правитель-

ством
09.55 Ток-шоу «Легко быть 

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

мир
12.25 Граница государства
12.45 Наша песня
13.30 Х/ф «Балтийское 

небо» 1с
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

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

Агросектор
15.35 Х/ф «Синдикат-2» 

5,6с. (закл.)
17.50 Страну - народу!
18.10 Настоящая Украина
19.00 Выборы-2012. Пред-

выборная агитация. 
Всеукраинское объеди-
нение «Свобода»

19.30 Фестиваль песни 
«Коблево». Дуэт 
«Свитязь»

20.20 Выборы-2012. Пред-
выборная агитация. 
Партия Н.Королевской 
«Украина - вперед!»

20.50 Мегалот
21.15 Плюс-минус
21.25 Концертная 

программа «Шоу про-
должается»

22.50 Суперлото, Тройка, 
Кено

23.00, 01.00 Итоги
23.20 От первого лица
23.45 Х/ф «Эпоха чести». 

22 с.
01.45 Фестиваль «По-

кров». «Русская 
Палестина»

Канал «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 00.00, 03.50 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

10.20, 11.05, 04.05 Сериал 
«Следаки»

11.30 «Снимите это не-
медленно»

12.50, 04.55 «Иллюзия без-
опасности»

14.00 «Адская кухня - 2»
15.15 «Русские семейные 

драмы»
16.40 «Прости меня, моя 

любовь»
17.45 «ТСН. Избранное»
18.25 Сериал «Склифо-

совский»
20.15 «На ножах»
21.30 «Территория 

обмана»
22.50 «Деньги»
00.15 Х/ф «Особый отдел»(2)

Интер
05.30 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30, 20.55 «Спорт в Под-

робностях»
09.10 Сериал «Тайны 

следствия - 9» Заключи-
тельная с.

11.10 «Детективы»
12.15, 05.00 «Знак каче-

ства»

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

14.55 «Судебные дела»
15.55, 21.00 Сериал «Анна 

Герман»
18.10 Сериал «Кровинуш-

ка» (1)
19.05 Программа «О 

жизни»
20.00, 01.55 «Подроб-

ности»
20.45 «Подробности. 

Неформат»
23.15 Сериал «Под при-

крытием» (2)
01.30 «Парк автомобиль-

ного периода»
02.25 «Телевизионная 

служба розыска детей»

ICTV
05.15 Служба розыска 

детей
05.20, 06.50, 02.10, 03.25 

Погода
05.25, 03.00 Факты
05.40, 04.20 Свитанок
06.45, 07.35 Деловые 

факты
06.55, 09.30, 12.55, 19.25, 

01.10 Спорт
07.00 Сериал «Леся+Рома»
07.40 Провокатор
08.45 Факты. Утро
09.35, 19.30, 01.15 Чрезвы-

чайные новости
10.35, 16.35 Сериал 

«Опера»
12.45 Факты. День
13.00, 20.15 Сериал «Мор-

ские дьяволы»
15.20, 22.40 Сериал «Про-

курорская проверка»
18.45 Факты. Вечер
23.55 Факты. Итоги дня
00.10 Сериал «Кодекс 

чести-3»
02.15 Сериал «Рубикон»
03.30 Сериал «Под при-

крытием-2»

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Контакт»
07.45, 18.15 «В гостях у 

Ладика и Маши»
08.00, 02.00 Док.сериал 

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

суждалки»
09.55 «Шаг навстречу»
10.00 Д/ф «Кримiнальна 

справа Юхима 
Михайлiва»

10.30 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!» 1 категория

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 «В мирные дни» 1 

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

тележурнал»
20.00 «Телеспортклуб»
21.15 «Моє житло»
21.30 «Мир увлечений»
22.00 «Афиша»
22.05 «Вiдкрита влада»
22.25 «Мини-путеше-

ствия»
23.10 Х/ф «Молодожёны» 1 

категория
00.40 Док.сериал «Мир 

животных»

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

Самое смешное
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.20 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 01.45 

Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55 Сериал «Папины 

дочки»
13.35, 14.35 Kids Time
13.40 М/сериал «Приклю-

чения Джеки Чана»
14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья»
15.55, 00.15 Сериал «Све-

тофор»
17.55, 22.05 Сериал «Во-

ронины»
19.30, 01.40 Спортре-

портер
19.40 Пираньи
19.55 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
23.10 Сериал «Краткий 

курс счастливой 
жизни» (3)

01.50 Служба розыска 
детей

01.55 Сериал «Спасти 
Грейс-3» (2)

02.35 Сериал «Последний 
аккорд»

СтБ
06.00 «Документальный 

детектив»
06.25, 15.55 «Все буде 

добре!»
08.10, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.50 «Фермер ищет 

жену-2»
11.45 Х/ф «Песочный 

дождь» (1)
13.50 «Битва экстрасен-

сов»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00, 22.40 «Мастер-

Шеф-2»
00.40 Сериал «Доктор 

Хаус» (2)
01.25 Сериал «Комиссар 

Рекс» (1)

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

01.10 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 19.00, 
21.35 Погода

06.35 Мультфильмы
07.00, 16.00, 03.55 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваши льготы
08.55, 18.55, 21.30 Эконо-

мический пульс
09.00, 19.05 Сериал «Бра-

тья Карамазовы» (1)
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Прохиндиада-2» 

(1)
14.25, 03.05 Этот удиви-

тельный мир (1)
15.20, 04.40 Дикая Аме-

рика (1)
17.55, 03.30 Реальные 

истории (1)
20.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
21.40 И это все о ней. Елена 

Проклова
22.15 Пауло Коэльо. Па-

ломничество в Россию
22.55 Кинофан: Х/ф 

«Театр» (2)
01.45 Кинофан: Х/ф «Быть 

Стэнли Кубриком»

тет
05.50 М/сериал «Пеппер 

Энн»
06.10 Сериал «Детка» 17 с.
06.55 Телепузики
07.35 Твинисы
07.55 Мультик с Лунтиком
08.20 М/сериал «Лило 

и Стич»
08.55 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 32 с.
10.00 Сериал «Все женщи-

ны - ведьмы» 144 с.
11.00 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 52 с.

12.00, 19.25 Богиня 
шопинга

12.40, 18.45 Маша и 
модели 2

13.20, 20.25 Даешь моло-
дежь!

13.45 Сериал «Маргоша» 
53 с.

14.45 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 33 с.

15.50, 00.50 У ТЕТа тато!
16.30 Королева бала 2
17.40 Сериал «Моя пре-

красная няня»
19.50, 01.15 Досвидос
20.50 Сериал «Детка» 

18 с. (2)
21.50 Одна за всех
22.15 Сериал «Игра пре-

столов» 18 с. (2)
23.20 Сериал «Ходячие 

мертвецы» 6 с. (3)
00.25 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, 21.00 Сериал 

«След» (1)
10.00, 22.00 Сериал «Глу-

харь. Возвращение» (1)
12.10, 04.35 Ток-шоу 

«Пусть говорят»
15.35, 03.15 Чистосердеч-

ное 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, 04.00 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
01.00 Х/ф «Аполлон 13» (1)
05.25 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, 19.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 06.25 «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»
21.40, 03.00, 06.00 «Время-

тайм»
22.00 «Сканер «
23.30, 00.20, 03.20 «CRIME 

NEWS»

нтн
05.45 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.45 Х/ф «Приказ: перейти 

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

дела»
10.00, 17.00 Сериал «Зна-

харь - 2»
12.00 Сериал «Детективы»
12.25 Сериал «Родина 

ждет»
14.35, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
16.30, 19.00, 21.45, 00.00, 

02.10, 04.35 «Свiдок»
22.00 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

23.00 Сериал «CSI: Нью-
Йорк» (2)

00.30 Х/ф «Столкновение» (2)

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 «Мультфильмы»
08.50, 13.40 Сериал «Баф-

фи - победительница 
вампиров»

10.45 Сериал «Тайны 
Смолвиля»

12.40, 00.20 Сериал «Кайл 
XY»

15.35, 19.00 «Шопинг 
монстры»

16.35, 23.00 «ШОУМОН-
РОУ»

17.00 «Дом на зависть 
всем»

18.00 «Званый ужин»
20.00 «Большая разница»
22.00 «Три сестры»
23.30 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
01.15 «КИС»
01.40 «Осторожно! 

Кастинг!»
02.10 «Ночная жизнь»

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

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

19.00, 21.30, 01.20, 03.25, 
04.50 канала

09.00, 16.55 Сериал «Не 
родись красивой»

09.55 Сериал «Папины 
дочки»

13.35, 14.35 Kids’ Time
13.40 М/сериал «Приклю-

чения Джеки Чана»
14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья»
15.55, 00.15 Сериал «Све-

тофор»
17.55, 22.20 Сериал «Во-

ронины»
19.40 Пираньи
19.55 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 «Автострасти с 

Ларисой Максименко»
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
23.10 Сериал «Краткий 

курс счастливой 
жизни»

01.50 Служба розыска 
детей

01.55 Сериал «Спасти 
Грейс-3»

02.35 Сериал «Последний 
аккорд»

03.55, 04.45 Зона ночi
04.00 Богдан Хмельниць-

кий

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

ники убойного отдела. 
Час «Икс»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Вести

10.30 «1000 мелочей»
11.15 «О самом главном»
12.00, 04.05 Сериал «Ефро-

синья. Продолжение»
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 «Срочно 

в номер. На службе 
закона»

19.30, 03.10 «Прямой эфир»
20.20 Сериал «Сердце не 

камень»
22.05 Сериал «Лектор»
23.00 «Птица счастья 

Николая Гнатюка»
00.00 Сериал «Опера. Хро-

ники убойного отдела. 
Автокоп»

00.50 «Городок». Дайд-
жест

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

ние Мухтара-2». «Эхо 
войны»

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». 6 с.
12.35, 03.25 «Средь бела 

дня» с Виктором На-
бутовым

13.30 Сериал «Морские 
дьяволы-4». «Груз 
ZXD-200»

15.30 «До суда»
16.30, 02.25 «Суд при-

сяжных»
18.30 «Прокурорская 

проверка»
19.35 «Говорим и показы-

ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским

20.25 Сериал «Шеф». 
«Лишний», «По спра-
ведливости»

22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 Сериал «Москва. Три 

вокзала-3». «Железный 
фактор», «Золотой гол»

00.30 Сериал «Глухарь. 
Возвращение». «При-
сяжный», «Война»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная 

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

приговор»
12.20, 02.15 Сериал «Серд-

це Марии»
13.25 «Время обедать!»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
16.55 Сериал «Хранимые 

судьбой»
18.40, 03.05 «Давай по-

женимся!»
19.45, 01.20 «Пусть 

говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Подземный 

переход»
22.35 «Шальные деньги»
23.40 Ночные новости
00.00 «Без свидетелей»
00.30 Сериал «Борджиа»

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

Новости
06.35 Контрольная 

закупка
07.00 «Жить здорово!»
08.00 Модный приговор
09.20 Сериал «Сердце 

Марии»
10.25, 23.25 «Время обе-

дать!»
11.00 Другие новости
11.25 Понять. Простить
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Пока все дома»
13.55 Сериал «Хранимые 

судьбой»
15.00 Вечерние новости
15.55 «Давай поженимся!»
16.50 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.30, 00.05 Сериал «Под-

земный переход»
19.25 «Шальные деньги»
20.20 Ночные новости
20.40 «Без свидетелей»
21.10 Сериал «Борджиа»
22.05 Х/ф «Цепная ре-

акция»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Сыщики-2». 

9 с. «Уйти и не вернуть-
ся» (часть 1)

10.00 Сериал «Последнее 
путешествие Синдба-
да». 2 с.

11.00 «Израиль за не-
делю»

12.00 «Большой дозор»
13.00 Х/ф «Два берега»
15.00 Сериал «Сыщики-2». 

10, 02.00 с. «Уйти и не 
вернуться» (часть 2)

16.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00, 05.00 Сериал «Агент-
ство «Золотая пуля». 6 
с. «Дело о пропавших 
старухах»

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

следнее путешествие 
Синдбада». 3 с.

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Одиссея капита-

на Блада». 1 с.

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30 Сегодня 

о главном
08.00, 20.30, 04.00 Сегодня
08.30 Мегапорт 21 века
10.00, 16.30 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.30, 17.30 Цивилизация. 

Секреты французских 
спецслужб

14.30 Музыка для 
взрослых

19.00, 23.00 Про выборы
21.00 Политклуб Виталия 

Портникова
00.30 Клуб эротики

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Женские радо-

сти и печали».
09.20 Петровка, 38, 14.10, 

16.50
09.35 «Врачи». Ток-шоу
10.30, 13.30, 16.30, 18.50 

События
10.45 Х/ф «Жизнь одна».
12.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
13.45 Деловая Москва
14.30 Сериал «Своя 

правда».
15.30 Сериал «Судебная 

колонка».
17.15 «Приглашает Борис 

Ноткин»
17.50 Сериал «Жена 

Сталина».
19.15 «Доказательства 

вины. Женихи с боль-
шой дороги»

20.05 Сериал «Товарищи 
полицейские. МУР». (1)

22.20 События. 25-й час
22.55 Х/ф «Последний шанс 

Харви».
00.50 Х/ф «Случай из след-

ственной практики».
02.35 Д/ф «Николай Оля-

лин. Раненое сердце».
03.20 Д/ф «Вся наша жизнь 

- еда!».

Энтер-ФИльМ
05.45 Мультфильм СССР
08.50, 09.25 Утренняя 

почта
09.55 Худ.фильм «Муж-

ские тревоги» (1)
13.10 Худ.фильм «У матро-

сов нет вопросов» (1)
14.45 Худ.фильм «Конец 

императора тайги» (1)
16.20 Док.фильм «Не-

сколько лет из жизни 
Табакова» (1)

17.35 Док.фильм «Роман 
на съемочной площад-
ке» (1)

18.40, 22.00 Худ.фильм 
«Дети Арбата» (1)

19.45 Худ.фильм «Россия 
молодая» (1)

21.15 Худ.фильм «Началь-
ник Чукотки» (1)

00.10 Худ.фильм «Где 
0-42?» (1)

01.35 Худ.фильм «Взбесив-
шийся автобус» (1)

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Боевик 

«На линии огня» 
09.55, 17.55, 01.55 

Драма «Демоны Санкт-
Петербурга» 

11.50, 19.50, 03.50 Драма 
«Затухающий огонек» 

13.45, 21.45, 05.45 Мело-
драма «Артефакт» 

15.20, 23.20, 07.20 Драма 
«Воскресение» 

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф 

«Академия пана Кляк-
сы». 1 с. 

06.25, 10.25, 14.25 М/
сериал «Бармалей и 
морские пираты».  м/ф 
«Дедушка и внучек». 

07.00, 11.00 М/сериал 
«Магия».  Сказки 
русских писателей. 
«Последний лепесток».  
м/ф «Волчок». 

08.00, 12.00 «Всемирная 
картинная галерея 
с тетушкой Совой».  
Мультфильм «Разные 
колеса».  «Зеленый 
кузнечик». »

15.00 Х/ф «Академия пана 
Кляксы». 2 с. 

16.20 М/сериал «Варвара - 
злая сестра Айболита».  
м/ф «Вий». 1

17.00 М/сериал «Магия».  
м/ф «Чудесный 
колодец».  м/ф «Все 
наоборот». 

18.00 «Всемирная 
картинная галерея с 

тетушкой Совой». , м/ф 
«Кем быть?». 

наше КИно
07.00 Х/ф «У озера» 1 с. 
09.00 Х/ф «Вавилон ХХ» 
11.00 Х/ф «Ой, вы, гуси» 1
13.00 Х/ф «Необычайные 

приключения мистера 
Веста в стране больше-
виков» 

14.30 Х/ф «День первый, 
день последний» 

16.00 Х/ф «Под каменным 
небом» 

17.30 Х/ф «Шаг навстречу» 
19.00 Х/ф «У озера» 2 с. 
21.00 Х/ф «Цветы кален-

дулы» 1
23.10 Х/ф «Дублер начина-

ет действовать» 
01.00 Х/ф «Юность коман-

диров» 
02.30 Х/ф «Майская ночь, 

или Утопленница» 

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Вторжение по-

хитителей тел» 
08.00 Х/ф «Грабитель» 
10.00, 02.00 Х/ф «Звуки 

шума» 
12.00, 04.00 Х/ф «Девят-

ки» 1
14.00 Х/ф «Дети небес» 
16.00 Х/ф «Деревня про-

клятых» 1
18.00 Х/ф «Большое при-

ключение Зорро» 
20.00 Х/ф «Мисс Никто» 1
21.35 Программа
22.05 Х/ф «Крик зверя» 1
00.00 Х/ф «Знаки смерти» 

ноСтальГИЯ
05.00 «Марафон-15». 
05.50 Спектакль «Мистер-

Твистер». 
06.25, 12.40 Х/ф «Дождь в 

чужом городе». 
07.35, 14.00 «Вас при-

глашает Иосиф Кобзон. 
Встреча по вашей 
просьбе». 

09.00, 21.00, 00.00 «Рож-
денные в СССР». 1

10.00, 16.00 «Программа 
А». 

11.00 Д/ф «Радиодивер-
санты». 1

11.50 «Вечерние мело-
дии». 

15.00 «Рожденные в 
СССР». 

17.00 «Москва - Тбилиси 
- Сан-Франциско - 
Бостон». Телемост. 1

18.20 «Музыкальная 
мозаика». 

18.40 Х/ф «Короли и 
капуста». 1

20.00 «Петерс поп-шоу». 
22.00 «Поет Николай 

Гнатюк». 
23.00 «Музыкальный 

ринг». 1
01.00 Телеспектакль 

«Стихи о прекрасной 
даме». 

телеКлуБ
19.00 Сериал «Автобус». 1 

с. «В личных целях». 1
20.00 Сериал «Бомж». 8 с. 1
21.00 Сериал «Паутина-5». 

Ф 2 «Ставка». 1 с. 1
22.00 Сериал «Никколо 

Паганини». 3 с. 1
23.30 Сериал «Никколо 

Паганини». 4 с. 1
01.00 Сериал «Автобус». 

2 с. «Невеста на до-
роге». 1

TV 1000
03.00, 23.10 Боевик «Час 

расплаты»
05.10 Боевик «Матрица. 

Перезагрузка»
07.40 Драма «Странное 

место для встречи»
09.30 Драма «Последняя 

любовь на Земле»
11.10 Боевик «Зона вы-

садки»
13.00 Боевик «Три короля»
15.00 Триллер «Медве-

жатник»
17.10 Драма «Мальчики 

возвращаются»
19.00 Драма «Интервью с 

вампиром»
21.30 Комедия «Буги-вуги»
01.30 Драма «Сладкая 

полночь»

«2+2»
06.00, 06.30 Союз Муль-

тфильм
07.00, 07.40 М/сериал 

«Хроники валькирий»
08.00 Сериал «Горец»
09.00, 21.00 «Новости 2+2»
09.25, 21.25 «Проспорт»
09.30 Кубок Мира по рал-

ли. Гонка в Польше
09.55 «ДжеДАИ»
10.40, 11.45, 03.20, 04.10 

Сериал «Гончие-2» (2)
12.55, 19.00 Сериал 

«Братья»
14.00, 15.05 Сериал «Сол-

даты-2»
16.10 «Крылья России»
17.15 «Ударная сила»
18.00 «По закону звёзд»
20.00 «Сумасшедшее ви-

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

(2)
00.00 Х/ф «Город ведьм» (2)
01.55 Х/ф «Сегодня ты 

умрёшь» (2)

05.00 Телемагазин

TV1000 AcTIon
04.00 Научная фантастика 

«Динокрок против 
динозавра»

05.50 Боевик «Говорящие 
с ветром»

08.10 Х/ф «От вчера до 
завтра»

10.00 Научная фантастика 
«Монстры «

12.00 Драма «Рыжий пёс»
14.00 Приключения «Га-

рольд и Кумар уходят 
в отрыв»

16.00 Боевик «Хакеры»
18.00 Боевик «Часовой 

механизм»
20.00 Драма «Открытое 

море»
22.00 Боевик «СуперМак-

Грубер»
00.00 Мягкая эротика «Гру-

дастые автомойщицы»
01.30 Мягкая эротика 

«Освобожденный 
Феникс»

доМ КИно
03.00 Сериал «Танго с 

ангелом», 16 с.
03.50 Сериал «Вызов», 10, 

11.05 с. (1)
04.45 Сериал «Сваты - 4», 

14 с.
05.35, 11.00, 13.10, 19.00, 

20.45, 02.55 «Окно в 
кино»

05.45 Триллер «Блюз опа-
дающих листьев» (1)

07.30 Х/ф «Прощайте коза 
и велосипед»

08.10 Мелодрама 
«Завтрак с видом на 
Эльбрус» (1)

09.30 Х/ф «Приключения 
Квентина Дорварда, 
стрелка королевской 
гвардии»

12.00 Сериал «Семнадцать 
мгновений весны», 3 с.

13.15 Комедия «Тихоня»
14.25 Х/ф «Мачеха»
15.55 Мелодрама «Альпи-

нист» (1)
17.25 Комедия «Бедная 

Саша»
19.05 Сериал «Танго с 

ангелом», 17 с.
20.00 Сериал «Вызов», 

11 с. (1)
20.50 Комедия «Май» (1)
22.30 Драма «Дорогая 

Елена Сергеевна» (1)
00.00 Фантастика «Под-

земелье ведьм»
01.25 Кинороман «Солнце 

светит всем»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Кето и 

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

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «Жизнь 

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

сурового режима»
21.15 Комедия «Русский 

счет»

mAXXI-TV
06.30, 19.00 Йога
07.20, 10.45, 15.25, 19.55 

Союзмультфильм
07.35, 14.55 «Герои мифов»
08.05 «Сбросим лишнее»
08.30, 19.50, 21.30 «Все 

про все»
08.45 «Восточные танцы»
09.50, 00.45 MaxxiМузыка
10.00, 16.00 «Вкус сыра»
11.20 Что такое хорошо и 

что такое плохо?
12.00, 22.30 Сериал «Служ-

ба спасения. Отряд 112»
13.05, 23.35 «Удивитель-

ный мир автомобилей»
16.45 Телеювелирторг
20.40 «Женские откро-

вения»
21.40 «Кухня на шпильках»

трК «КрИворІЖЖЯ»
09:00 – 09:20 Кривбасс-

Центр
09:20 – 09:35 Новости 

регионов
09:35 – 09:45 Государствен-

ный портал
09:45 – 10:00 Аспекты 

жизни 
19:00 – 19:20 Кривбасс-

Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 – 19:50 Зеркало
19:50 – 20:00 Юные экс-

перты

ут-1

Середа, 12 вересня
Cхід 6.30 Захід 19.18
Тривалість дня 12.48

Схід 2.07 
Захід 17.09

ЛевОлександр, Іоанн, Павло, Христофор

«Шинель»
пластична 

драма
КП «Криворізький 

академічний  
міський театр  

музично-пластичних  
мистецтв  

«Академія руху»,
8 вересня о 13.00
Тел. 440-19-79, 

440-33-99.   

g Афіша
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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, 07.10, 08.10, 09.20, 

10.55, 12.20, 23.15, 01.15 
Погода

06.20 Заголовки
06.25, 07.35 Глас народа
06.30, 07.40 Тема дня
06.35 Православный 

календарь
06.40 Учимся легко
06.45 Мультфильм
06.50, 07.50 Хозяин в доме
07.20 Страна on line
07.25 ТехноЭра
07.30 Эра бизнеса
07.45 Неизвестное от 

известных
08.20, 00.35 Между 

строками
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.15, 11.55, 20.55 Офици-

альная хроника
09.25 Книга.ua
09.50 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
11.00 Здоровье
12.10, 18.45, 21.25 Деловой 

мир
12.25 Аудиенция. Страны 

от А до Я
12.50 Шаг к звездам. 

Євробачення
13.35 Х/ф «Балтийское 

небо» 2с
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

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

Агросектор
15.25 Х/ф «Встреча перед 

разлукой»
16.45 Х/ф «Тайная про-

гулка»
18.10 Настоящая Украина
19.00 Выборы-2012. Пред-

выборная агитация. 
Политическая партия 
«Зеленые»

19.30 Фестиваль песни 
«Коблево». Николай 
Гнатюк

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

21.20 Плюс-минус
21.30 Опыт
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00, 01.00 Итоги
23.20 От первого лица
23.45 Х/ф «Эпоха чести». 

23 с.
01.45 Фестиваль «По-

кров». «Киев-Столыпи-
но-Киев»

02.35 Телеакадемия
03.35 Запомни
03.40 Х/ф «Мир прекрас-

ный»
05.25 М/сериал «Сан-

докан»

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»

10.30, 11.15, 04.20 Сериал 
«Следаки»

11.40 «Снимите это не-
медленно»

13.00, 05.10 «Иллюзия без-
опасности»

14.10, 03.30 «Адская 
кухня - 2»

15.20 «Русские семейные 
драмы»

16.40 «Прости меня, моя 
любовь»

17.45 «ТСН. Избранное»
18.25 Сериал «Склифо-

совский»
20.15 «Давай, до свида-

ния»
21.30 «Четыре свадьбы 2»
23.20 Х/ф «Охотники за 

алмазами»(2)
01.45 Х/ф «Особый от-

дел»(2)

Интер
05.30 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30, 20.55 «Спорт в Под-

робностях»
09.10 Сериал «Тайны 

следствия - 10»
11.10 «Детективы»
12.15 «Знак качества»
13.00 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леони-
дом Каневским»

14.55 «Судебные дела»
15.55 Сериал «Анна 

Герман»
18.10 Сериал «Кровинуш-

ка» (1)
19.05 Программа «О 

жизни»
20.00 «Подробности»
20.45 «Подробности. 

Неформат»
21.00 Сериал «Анна Гер-

ман» Заключительная с.
23.15 Сериал «Под при-

крытием» (2)
01.30 Подробности
02.00 «Телевизионная 

служба розыска детей»
02.05 Х/ф «Голый свиде-

тель» (3)
03.30 Д/ф «Жадность. Сети 

лжи»

ICTV
05.15, 06.45, 02.05, 03.20 

Погода
05.20, 02.55 Факты
05.35, 04.15 Свитанок
06.40, 07.35 Деловые 

факты
06.50, 09.30, 12.55, 19.25, 

01.05 Спорт
06.55 Сериал «Леся+Рома»
07.40 Максимум в Украине
08.45 Факты. Утро
09.35, 19.30, 01.15 Чрезвы-

чайные новости
10.35, 16.35 Сериал 

«Опера»
12.45 Факты. День
13.00, 20.15 Сериал «Мор-

ские дьяволы»
15.20, 22.35 Сериал «Про-

курорская проверка»
18.45 Факты. Вечер
23.50 Факты. Итоги дня
00.05 Сериал «Кодекс 

чести-3»
02.10 Сериал «Рубикон»
03.25 Сериал «Под при-

крытием-2»

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 «Погода «
07.10, 08.25, 09.35, 15.10, 

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

Ладика и Маши»
08.00 «Пiдземка»
08.10 «Медицинский 

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

05.45 «Погода»
09.40 «На углу улиц»
10.10 «Контакт»
10.40 Х/ф «Молодожёны» 1 

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

калейдоскоп»
13.30 «Мир увлечений»
14.00 «Резонанс»
14.15 «Сад. Огород. 

Цветник»
14.30 «Беседы о вечном»
15.15 Х/ф «Гроза» 1 кате-

гория
17.00 «Интеркласс»
17.15 «Близкие Путеше-

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

шествия»
20.15 «Афиша»
21.15 «Чистый четверг»
21.30 Д/ф «Творець з 

божою iскрою»
22.00 «Книжная полка»
23.10, 03.00 Х/ф «Осень. 

Чертаново» 2 кате-
гория

00.40 Док.сериал «Мир 
животных»

02.00 Док.сериал «Этот 
загадочный мир»

02.30 «Сделано руками»

новый Канал
05.20 Сериал «Стройбатя»
06.05, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.20 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 01.40 

Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55 Сериал «Папины 

дочки»
13.35, 14.35 Kids Time
13.40 М/сериал «Приклю-

чения Джеки Чана»
14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья»
15.55, 00.15 Сериал «Све-

тофор»

17.55, 22.00 Сериал «Во-
ронины»

19.30, 01.35 Спортре-
портер

19.40 Пираньи
19.55 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
23.10 Сериал «Краткий 

курс счастливой 
жизни» (3)

01.50 Служба розыска 
детей

01.55 Сериал «Спасти 
Грейс-3» (2)

02.35 Сериал «Последний 
аккорд»

03.20 Зона ночi Культура
03.25 SOLO-MEA
03.55, 04.50, 05.10 Зона 

ночi
04.00 Семеренки
04.55 Чемпiон чемпiонiв

СтБ
05.25 «Документальный 

детектив»
05.50, 15.55 «Все буде 

добре!»
07.20, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.00 «Беременна в 16»
10.00 «Дочки-Матери»
11.05 Х/ф «Не торопи 

любовь» (1)
13.45 «Битва экстрасен-

сов»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00, 22.40 «Зваженi та 

щасливi-2»
01.00 Сериал «Доктор 

Хаус» (2)
01.50 Сериал «Комиссар 

Рекс» (1)
03.20 «Вiкна-Спорт»
03.30 Х/ф «Два капитана» 

(1)

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

02.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 19.00, 
21.35 Погода

06.35 Мультфильмы
07.00, 16.00, 03.20 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
08.55, 18.55, 21.30 Эконо-

мический пульс
09.00, 19.05 Сериал «Бра-

тья Карамазовы» (1)
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Легенда о 

любви» 1 с. (1)
14.05 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Белла Ахма-
дулина

15.20, 02.55 Дикая Аме-
рика (1)

17.55, 02.30 Реальные 
истории (1)

20.00 Социальный статус: 
ваш дом

21.40 Василий Шукшин. 
Позови меня в даль

22.50 Кинофан: Х/ф «Быть 
Стэнли Кубриком» (2)

00.45 Х/ф «Неприкрытая 
ложь» (3)

04.10 Чудаки
05.10 Василий Шукшин. 

Позови меня в даль (1)

тет
05.50 М/сериал «Пеппер 

Энн»
06.10 Сериал «Детка» 18 с.
06.55 Телепузики
07.35 Твинисы
07.55 Мультик с Лунтиком
08.20 М/сериал «Лило 

и Стич»
08.55 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 33 с.
10.00 Сериал «Все женщи-

ны - ведьмы» 145 с.
11.00 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 53 с.

12.00, 19.25 Богиня 
шопинга

12.40, 18.45 Маша и 
модели 2

13.20, 20.25 Даешь моло-
дежь!

13.45 Сериал «Маргоша» 
54 с.

14.45 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 34 с.

15.50, 00.50 У ТЕТа тато!
16.30 Королева бала 2
17.40 Сериал «Моя пре-

красная няня»
19.50, 01.15 Досвидос
20.50 Сериал «Детка» 

19 с. (2)
21.50 Одна за всех
22.15 Сериал «Игра пре-

столов» 19 с. (2)
23.20 Сериал «Ходячие 

мертвецы» 7 с. (3)
00.25 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, 21.00 Сериал 

«След» (1)
10.00, 22.00 Сериал «Глу-

харь. Возвращение» (1)
11.00 Сериал «Интерны» 

(1)
12.10, 04.35 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, 04.00 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
01.00 Х/ф «Братья Блюз 

2000» (2)
03.00 Сериал «В поле зре-

ния. Третий сезон» (2)
05.25 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, 08.15, 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 «Время-тайм»
22.00, 02.40 «Энергонад-

зор»
23.30, 00.25, 03.20 «CRIME 

NEWS»
06.00 «Время-Тайм»

нтн
05.50 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.45 Х/ф «Приказано взять 

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

дела»
10.00, 17.00 Сериал «Зна-

харь - 2»
12.00 Сериал «Детективы»
12.30 Сериал «Родина 

ждет»
14.35, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
16.30, 19.00, 21.45, 00.00, 

02.15, 04.20 «Свiдок»
22.00 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

23.00 Сериал «CSI: Нью-
Йорк» (2)

00.30 Х/ф «Ангелы апока-
липсиса» (2)

02.45 «Речовий доказ»
03.50 «Агенты влияния»
04.50 «Уроки тетушки 

Совы»
05.25 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 «Мультфильмы»
08.50, 13.40 Сериал «Баф-

фи - победительница 
вампиров»

10.45 Сериал «Тайны 
Смолвиля»

12.40, 00.20 Сериал «Кайл 
XY»

15.35, 19.00 «Шопинг 
монстры»

16.35, 23.00 «ШОУМОН-
РОУ»

17.00 «Дом на зависть 
всем»

18.00 «Званый ужин»
20.00 «Большая разница»
22.00 «Три сестры»
23.30 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
01.15 «КИС»
01.40 «Осторожно! 

Кастинг!»
02.10 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.20 Сериал «Стройбатя»
06.05, 06.45 Очевидец. 

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

19.00, 21.30, 01.20, 03.20, 
04.40 канала

09.00, 16.55 Сериал «Не 
родись красивой»

09.55 Сериал «Папины 
дочки»

13.35 Kids’ Time
13.40 М/сериал «Приклю-

чения Джеки Чана»
14.20 «36,6»
14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья»
15.55, 00.15 Сериал «Све-

тофор»
17.55, 22.00 Сериал «Во-

ронины»
19.40 Пираньи
19.55 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 «Вечерний раз-

говор»
23.10 Сериал «Краткий 

курс счастливой 
жизни»

01.50 Служба розыска 
детей

01.55 Сериал «Спасти 
Грейс-3»

02.35 Сериал «Последний 
аккорд»

03.55 Зона ночi
04.00 Семеренки

Планета-СнГ
05.00 «Утро России»
09.05, 00.40 Сериал «Опе-

ра. Хроники убойного 
отдела. Автокоп»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Вести

10.30 «1000 мелочей»
11.15 «О самом главном»
12.00, 04.05 Сериал «Ефро-

синья. Продолжение»
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 «Срочно 

в номер. На службе 
закона»

19.30, 03.10 «Прямой эфир»
20.20 Сериал «Сердце не 

камень»
22.05 Сериал «Лектор»
23.00 «Поединок»
01.30 «Вести+»
01.45 Х/ф «Американская 

трагедия». 4 с.
03.45 Вести.ru

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

ние Мухтара-2». «Люби-
мая племянница»

08.35, 14.30, 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». 7 с.
12.35, 03.20 «Средь бела 

дня» с Виктором На-
бутовым

13.30 Сериал «Морские 
дьяволы-4». «Забытые»

15.30 «До суда»
16.30, 02.20 «Суд при-

сяжных»
18.30 «Прокурорская 

проверка»
19.35 «Говорим и показы-

ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским

20.25 Сериал «Шеф». 
«Услуга», «Подвиг»

22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 Сериал «Москва. Три 

вокзала-3». «Друзья-
товарищи», «Свободная 
касса»

00.30 Сериал «Глухарь. 
Возвращение». «Под-
жог», «В огне»

04.10 «Операция «Таран-
телла». Тайна покуше-
ния на Сталина»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная 

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

приговор»
12.20, 02.15 Сериал «Серд-

це Марии»
13.25 «Время обедать!»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
16.55 Сериал «Хранимые 

судьбой»
18.40, 03.05 «Давай по-

женимся!»
19.45, 01.20 «Пусть 

говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Подземный 

переход»
23.40 Ночные новости
00.00 «Без свидетелей»
00.30 Сериал «Борджиа»

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

Новости
06.35 Контрольная 

закупка
07.00 «Жить здорово!»
08.00 Модный приговор
09.20 Сериал «Сердце 

Марии»
10.25, 23.30 «Время обе-

дать!»
11.00 Другие новости
11.25 Понять. Простить
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Пока все дома»
13.55 Сериал «Хранимые 

судьбой»
15.00 Вечерние новости
15.55 «Давай поженимся!»
16.50 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.30, 00.05 Сериал «Под-

земный переход»
20.20 Ночные новости
20.40 «Без свидетелей»
21.10 Сериал «Борджиа»
22.05 Х/ф «Странная исто-

рия доктора Джекила и 
мистера Хайда»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Сыщики-2». 

10 с. «Уйти и не вер-
нуться» (часть 2)

10.00 Сериал «Последнее 
путешествие Синдба-
да». 3 с.

11.00 «Страна и люди»
12.00 «В круге света»
13.00 Х/ф «Одиссея капита-

на Блада». 1 с.
15.00 Сериал «Сыщики-2». 

11, 02.00 с. «Тайна 
осеннего леса»

16.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00, 05.00 Сериал «Агент-
ство «Золотая пуля». 
7 с. «Дело о тихом 
хуторе»

19.00 «48 минут»
20.00 «Своими глазами»
21.00, 03.00 Сериал «По-

следнее путешествие 
Синдбада». 4 с.

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Одиссея капита-

на Блада». 2 с.
04.00 «48 минут

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
08.00, 20.30, 04.00 Сегодня
08.30 Момент смерти
09.30 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.00, 16.30 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.30, 17.30 Цивилизация. 

Секреты французских 
спецслужб

14.30 Политклуб Виталия 
Портникова

19.00, 00.00 Про выборы
21.00 Об избранниках
22.00 Вечер с Николаем 

Княжицким
00.30 Клуб эротики
02.30 КлубНички
04.30 Х/ф «Знахарь»

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Пропажа сви-

детеля».
09.20 Петровка, 38, 14.10, 

16.50
09.35 «Врачи». Ток-шоу
10.30, 13.30, 16.30, 18.50 

События
10.50 Х/ф «Нежные 

встречи».
12.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
13.45 Деловая Москва
14.30 Сериал «Своя 

правда».
15.30 Сериал «Судебная 

колонка».
17.15 Порядок действий. 

«Ипотека: игра без 
правил».

17.50 Сериал «Жена 
Сталина».

19.15 Д/ф «Мюнхен -1972. 
Гнев Божий».

20.05 Сериал «Товарищи 
полицейские. МУР». (1)

22.20 События. 25-й час
22.55 «Культурный 

обмен»
23.30 Х/ф «Дуплет». 
01.35 Х/ф «Женские радо-

сти и печали».
03.20 Д/ф «Не родись 

красивой».

Энтер-ФИльМ
05.45 Мультфильм СССР
08.50, 09.20 Утренняя 

почта
09.55 Худ.фильм «Где 

0-42?» (1)
11.20 Худ.фильм «Ночное 

происшествие» (1)
13.00 Худ.фильм «Асса» (1)
15.50 Док.фильм «Э. Бы-

стрицкая. Жизнь после 
славы»

17.05 Док.фильм «Неслу-
жебный роман Алисы 
Фрейндлих» (1)

18.10, 22.00 Худ.фильм 
«Дети Арбата» (1)

19.15 Худ.фильм «Россия 
молодая» (1)

20.30 Худ.фильм «Конец 
императора тайги» (1)

23.25 Худ.фильм «Зверо-
бой» (1)

02.10 Киноляпы
03.10 Саундтреки
03.25 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Ме-

лодрама «Посылка с 
Марса» 

10.10, 18.10, 02.10 Драма 
«Комнаты смерти: 
Темное происхождение 
Шерлока Холмса» 

12.00, 20.00, 04.00 Мело-
драма «Сатисфакция» 

13.45, 21.45, 05.45 Драма 
«Кроличья нора» 

15.20, 23.20, 07.20 Драма 
«Воскресение» 

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф 

«Академия пана Кляк-
сы». 2 с. 

06.20, 10.20, 14.20 М/
сериал «Варвара - злая 
сестра Айболита».  м/ф 
«Вий». 1

07.00, 11.00 М/сериал «Ма-
гия».  м/ф «Чудесный 
колодец».  м/ф «Все 
наоборот». 

08.00, 12.00 «Всемирная 
картинная галерея 
с тетушкой Совой».  
Мультфильм «Кем 
быть?».  «Веселая 
карусель» »

15.00 Х/ф «Как дома, как 
дела?». 

16.25 М/сериал «Ковар-
ный план Бармалея».  
м/ф «Мурзилка и 
великан». 

17.00 М/сериал «Магия». , 
Мультфильм «Лягушка-
путешественница».  м/ф 
«Старый сапожник». 

18.00 «Всемирная картин-
ная галерея с тетушкой 
Совой».  Мультфильм 
«Охотник до сказок».  
«В гостях у гномов». 

наше КИно
07.00 Х/ф «У озера» 2 с. 
09.00 Х/ф «Цветы кален-

дулы» 1
11.10 Х/ф «Дублер начина-

ет действовать» 
13.00 Х/ф «Юность коман-

диров» 
14.30 Х/ф «Майская ночь, 

или Утопленница» 
16.00 Х/ф «И тогда я сказал 

- нет...» 
17.30 Х/ф «Тайна золотой 

горы» 
19.00 Х/ф «Штрафной удар» 
21.00 Х/ф «Незабудки» 
23.00 Х/ф «Костер в белой 

ночи» 
01.00 Х/ф «Цирк» 
02.30 Х/ф «Риск - благо-

родное дело» 
04.00 Х/ф «Русь изначаль-

ная» 1 с. 
05.30 Х/ф «Русь изначаль-

ная» 2 с. 

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Дети небес» 
08.00 Х/ф «Деревня про-

клятых» 1
10.00, 02.00 Х/ф «Большое 

приключение Зорро» 
12.00, 04.00 Х/ф «Мисс 

Никто» 1
14.00 Х/ф «Крик зверя» 1
16.00 Х/ф «Знаки смерти» 
18.00 Х/ф «Кабаре» 
20.10 Х/ф «Два мира» 
22.00 Х/ф «Убить Боно» 1
00.00 Х/ф «Буря в Арктике» 

ноСтальГИЯ
05.00 Д/ф «Радиодивер-

санты». 1
05.50 «Вечерние мело-

дии». 
06.40, 00.25 Х/ф «Дождь в 

чужом городе». 
08.00, 01.35 «Вас при-

глашает Иосиф Кобзон. 
Встреча по вашей 
просьбе». 

09.00 «Рожденные в 
СССР». 

10.00, 04.00 «Программа 
А». 

11.00 «Москва - Тбилиси 
- Сан-Франциско - 
Бостон». Телемост. 1

12.20 «Музыкальная 
мозаика». 

12.40, 18.50 Х/ф «Короли и 
капуста». 1

14.00, 20.00 «Петерс поп-
шоу». 

15.00, 21.00, 03.00 «Рож-
денные в СССР». 1

16.00 «Поет Николай 
Гнатюк». 

17.00 «Камера смотрит в 
мир». 1

22.00 «Взгляд». 
23.00 «Марафон-15». 
23.50 Спектакль «Мистер-

Твистер». 

телеКлуБ
19.00 Сериал «Автобус». 

2 с. «Невеста на до-
роге». 1.

20.00 Сериал «Бомж». 9 с. 1
21.00 Сериал «Паутина-5». 

Ф 2 «Ставка». 2 с. 1
22.00 Сериал «Никколо 

Паганини». 4 с. 1
23.30 Сериал «Д’Артаньян 

и три мушкетёра». 1 с. 
«Атос, Портос, Арамис 
и д’Артаньян». 1

01.00 Сериал «Автобус». 3 
с. «Хозяин». 1

02.00 Сериал «Бомж». 
10 с. 1

TV 1000
03.00 Драма «Последняя 

любовь на Земле»
05.00 Драма «Странное 

место для встречи»
07.00 Комедия «Буги-вуги»
08.40 Драма «Песни о 

любви»
11.00 Драма «Происхож-

дение»
13.00 Комедия «Теория 

хаоса»
15.00 Драма «Мальчики 

возвращаются»
17.00 Драма «Кроличья 

нора»
19.00 Драма «Супруже-

ство»
20.50 Драма «Сладкая 

полночь»
22.30 Драма «Сортировка»
00.30 Драма «Адвокат 

дьявола»

«2+2»
06.00, 06.30 Союз Муль-

тфильм
07.00, 07.40 М/сериал 

«Хроники валькирий»
08.00 Сериал «Горец»
09.00, 21.00 «Новости 2+2»
09.25, 21.25 «Проспорт»
09.30 «ГАИ. Дорожные 

войны»
09.55 Облом UA
10.40, 11.45, 03.30, 04.20 

Сериал «Гончие-2» (2)
12.55, 19.00 Сериал 

«Братья»
14.00, 15.05 Сериал «Сол-

даты-2»
16.10 «Броня России»
17.05 «Ударная сила»
18.00 «По Млечному пути»
20.00 Сумасшедшее ви-

део по-украински-2
20.35 Нереальные 

истории
21.30 Х/ф «Следопыт» (2)
23.55 Х/ф «Планета страха» 

(3)
01.55 Х/ф «Роки Бальбоа» 

(2)
05.00 Телемагазин

TV1000 AcTIon
04.00 Боевик «Часовой 

механизм»
06.00 Драма «Рыжий пёс»
08.00 Фильм ужасов «Гру-

зовик-призрак»
09.50 Триллер «Город 

призраков»
12.00 Боевик «Хакеры»
14.00 Фильм ужасов «1408»
16.00 Драма «Открытое 

море»
18.00 Комедия «Ледяной 

урожай»
20.00 Боевик «СуперМак-

Грубер»
22.00 Драма «Заноза»
00.00 Мягкая эротика 

«Освобожденный 
Феникс»

01.30 Мягкая эротика 
«Секси латинки»

доМ КИно
03.00 Сериал «Танго с 

ангелом», 17 с.
03.55 Сериал «Вызов», 11, 

11.05 с. (1)
04.45 Сериал «Сваты - 4», 

15 с.
05.35, 11.00, 13.10, 19.00, 

20.45, 02.55 «Окно в 
кино»

05.40 Комедия «Май» (1)
07.15 Киноповесть 

«Камертон»
09.35 Мелодрама «Жди 

меня»
12.00 Сериал «Семнадцать 

мгновений весны», 4 с.
13.20 Комедия «Лёгкая 

жизнь»
15.00 Х/ф «Реальная 

сказка» (1)
16.50 Драма «Ватерлоо»
19.05 Сериал «Танго с 

ангелом», 18 с.
20.00 Сериал «Вызов», 

12 с. (1)
20.50 Боевик «Грозовые 

ворота» 
00.05 Трагикомедия «До 

луны рукой подать»
02.25 Х/ф «Как он лгал её 

мужу»

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 «Лифт идет 

по расписанию»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Русский 

счет»
21.15 Комедия «Призрак 

моего дома»

mAXXI-TV
06.30, 19.00 Йога
07.20, 10.45, 15.25, 19.55 

Союзмультфильм
07.35, 14.55 «Герои мифов»
08.05 «Сбросим лишнее»
08.30, 19.50, 21.30 «Все 

про все»
08.45 «Восточные танцы»
09.50, 00.45 MaxxiМузыка
10.00, 16.00 «Вкус сыра»
11.20 «В поисках новых 

впечатлений»
12.00, 22.30 Сериал «Служ-

ба спасения. Отряд 112»
13.05, 23.35 «Удивитель-

ный мир автомобилей»
16.45 Телеювелирторг
20.40 Портретные 

очерки. Александр 
Демьяненко

21.40 «КиноМакси»

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 09:50 Зеркало
09:50 – 10:00 Юные экс-

перты 
19:00 – 19:20 Кривбасс-

Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 – 20:00 Диалог

трК «КрИворІЖЖЯ»

Четвер, 13 вересня
Cхід 6.31 Захід 19.16
Тривалість дня 12.45

Схід 3.16 
Захід 17.36

ЛевГеннадій

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, 07.10, 08.10, 09.25, 

10.55, 12.20, 13.25, 16.15, 
18.45, 00.15 Погода

06.20, 06.35, 07.25, 07.50 
Тема дня

06.25, 06.45, 07.15, 07.45 
Страна on line

06.30 Заголовки
06.40 Учимся легко
06.50 Православный 

календарь
06.55 Хозяин в доме
07.20 ТехноЭра
07.30 Эра бизнеса
07.40 Глас народа
08.20 Между строками
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00, 01.20 Итоги 

дня
09.20, 11.55 Официальная 

хроника
09.30 Д/ф «Семидесятники. 

Константин Ершов»
10.05 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
11.00 Ток-шоу «Вера. На-

дежда. Любовь»
12.10, 21.15 Деловой мир
12.25 «Предвечерье» с Т. 

Щербатюк
12.55 Околица
13.35 Х/ф «Сын полка»
15.00 Новости (с сурдопе-

реводом)
15.15 Euronews
15.20, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.30 Наша песня
16.20 Х/ф «22-го июня 

ровно в 4-е часа»
17.55 Осенняя шутка с 

Е.Воробей
18.25 Дорогами Украины
18.50 Шутка с группой 

«Экс-ББ» и С.Альтовым
19.45 Звезды юмора 

Ю.Гальцев, Е.Воробей
20.35, 01.40 After Live (За 

кулисами Шустер-Live)
21.25, 22.50 Шустер-Live
22.45 Тройка, Кено, Секун-

да удачи
00.00 Итоги
00.20 Х/ф «Эпоха чести». 

24 с.
02.00 Фестиваль «По-

кров». «Космос как 
послушание»

02.55 Хит-парад «Нацио-
нальная двадцатка» (с 
сурдопереводом)

04.10 Х/ф «Последняя 
граница» 1с

Канал «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30 ТСН: «Телевизион-
ная служба новостей»

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

10.30, 11.15 Сериал «Сле-
даки»

11.40 «Снимите это не-
медленно»

13.00, 04.55 «Иллюзия без-
опасности»

14.10 «Адская кухня - 2»
15.20 «Русские семейные 

драмы»
16.40 «Прости меня, моя 

любовь»
17.45 «ТСН. Избранное»
18.25 Сериал «Склифо-

совский»
20.15 «Добрый вечер 2»
21.20 Х/ф «Перевозчик 

- 2»(2)
23.15 Х/ф «Морской пехо-

тинец - 2»(2)
01.15 Х/ф «Террорист»(2)
03.10 Х/ф «Охотники за 

алмазами»(2)

Интер
04.45 Сериал «Маршрут 

Милосердия» Заключи-
тельная с.

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

07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
«Утро с ИНТЕРом»

07.30, 20.55 «Спорт в Под-
робностях»

09.10 Сериал «Тайны 
следствия - 10»

11.15 «Детективы»
12.15 «Знак качества»
13.00 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леони-
дом Каневским»

14.55 «Судебные дела»
15.55 Сериал «Анна 

Герман»
18.10 Сериал «Кровинуш-

ка» (1)

19.05 «О жизни»
20.00, 02.30 «Подроб-

ности»
20.45 «Подробности. 

Неформат»
21.00 «Большая Разница»
23.00 «Большая политика 

с Евгением Киселевым»
03.00 Док.сериал «В 

центре событий 3»

ICTV
05.10 Служба розыска 

детей
05.15, 06.45, 02.10, 03.25 

Погода
05.20, 03.00 Факты
05.35, 04.15 Свитанок
06.40, 07.35 Деловые 

факты
06.50, 09.30, 12.55, 19.25, 

01.10 Спорт
06.55 Сериал «Леся+Рома»
07.40 Стоп-10
08.45 Факты. Утро
09.35, 19.30 Чрезвычайные 

новости
10.35, 16.30 Сериал 

«Опера»
12.45 Факты. День
13.00, 20.15 Сериал «Мор-

ские дьяволы»
15.15, 22.40 Сериал «Про-

курорская проверка»
18.45 Факты. Вечер
23.55 Факты. Итоги дня
00.10 Сериал «Кодекс 

чести-3»
01.20 Голые и смешные
02.15 Сериал «Рубикон»
03.35 Сериал «Под при-

крытием-2»

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 «Мир увле-

чений»
10.30, 03.00 «Золотая 

коллекция кино» 1 
категория

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 «Тимур и его 

команда» 1 категория
16.55 «Медицинский 

тележурнал»
17.15 «Магия природы»
18.10, 19.15 Погода
18.30 «Сделано руками»
19.25 «Афиша»
19.30 «Зооквартал»
20.00 «Книжная полка»
21.05 «Погода «
21.15 «Косметичка»
21.45 «Шаг навстречу»
22.00 «Вкусы культур»
23.25 Ювiлейний концерт 

Павла Зiброва
01.10 «Сад. Огород. 

Цветник»
02.00 Док.сериал «Этот 

загадочный мир»

новый Канал
05.10 Сериал «Стройбатя»
05.55 Служба розыска 

детей
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.20 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 01.45 

Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55 Сериал «Папины 

дочки»
13.35, 14.35 Kids Time
13.40 М/сериал «Приклю-

чения Джеки Чана»
14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья»
15.55, 00.20 Сериал «Све-

тофор»
17.55, 22.05 Сериал «Во-

ронины»
19.30, 01.40 Спортре-

портер
19.40 Пираньи
19.55 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
23.10 Сериал «Краткий 

курс счастливой 
жизни» (3)

01.50 Сериал «Ясновидя-
щий-4» (2)

02.35 Сериал «Последний 

аккорд»
03.20 Зона ночi Культура
03.25 Бистроплинний сон
04.05, 05.05, 05.50 Зона 

ночi
04.10 Точка роси
05.10 С.Параджанов. 

Вiдкладена прем’єра
05.25 Рай

СтБ
05.45 «Документальный 

детектив»
06.40 Х/ф «Не торопи 

любовь» (1)
09.00 Х/ф «Катерина» (1)
17.55, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.05 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шурика» 
(1)

20.00, 22.40 «Нацио-
нальное талант-шоу 
«Танцуют все!-5»

00.10 «ВусоЛапоХвiст»
01.10 Х/ф «Песочный 

дождь» (1)
02.45 «Вiкна-Спорт»
02.55 Х/ф «Два капитана» (1)

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

01.10 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 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 «Бра-

тья Карамазовы» (1)
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Легенда о 

любви» 2 с. (1)
13.55 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Александр 
Розенбаум

15.20, 03.55 Дикая Аме-
рика (1)

17.55, 03.30 Реальные 
истории (1)

20.00 Социальный статус: 
ваши права

21.35 В гостях у Дмитрия 
Гордона. Иосиф Кобзон

22.55 Кинофан: Х/ф «Рас-
каленная суббота» (2)

01.45 Кинофан: Х/ф «Оди-
нокие сердца» (2)

05.10 Чудаки

тет
05.50 М/сериал «Пеппер 

Энн»
06.10 Сериал «Детка» 19 с.
06.55 Телепузики
07.35 Твинисы
07.55 Мультик с Лунтиком
08.20 М/сериал «Лило 

и Стич»
08.55 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 34 с.
10.00 Сериал «Все женщи-

ны - ведьмы» 146 с.
11.00 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 54 с.

12.00, 19.25 Богиня 
шопинга

12.40, 18.45 Маша и 
модели 2

13.20, 20.25 Даешь моло-
дежь!

13.45 Сериал «Маргоша» 
55 с.

14.45 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 35 с.

15.50, 00.50 У ТЕТа тато!
16.30 Королева бала 2
17.40 Сериал «Моя пре-

красная няня»
19.50 БАгиня шопинга. 

Невошедшее
20.50 Сериал «Детка» 

20 с. (2)
21.50 Одна за всех
22.15 Сериал «Игра пре-

столов» 20 с. (2)
23.20 Сериал «Ходячие 

мертвецы» 8 с. (3)
00.25 Дурнев + 1
01.15 Досвидос
01.40 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

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

(1)
10.00 Сериал «Глухарь. 

Возвращение» (1)
11.00, 21.00 Сериал «Ин-

терны» (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»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
22.00 Х/ф «Лучше не 

бывает» (2)

01.00 Х/ф «Взрослая не-
ожиданность» (2)

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, 23.40, 

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 «Автопилота-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

08.30, 19.50, 23.45, 02.30, 
03.30, 04.30, 06.20 
«Хроника дня»

08.45, 08.55, 09.15, 10.35, 
12.35, 13.10, 14.10, 16.10, 
17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 
23.50, 00.35, 02.35, 
03.35, 04.35 «Погода»

09.20, 13.20, 14.20 «5 
элемент»

10.10, 19.30, 02.10 «Время 
интервью»

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

15.15 «Сканер»
16.15, 04.40 «Лесной 

патруль»
17.25, 04.10 «Не первый 

взгляд»
18.15 «Окно в Европу»
21.40, 03.00, 06.00 «Время-

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

NEWS»
00.40 «Арсенал»

нтн
05.50 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.50 Х/ф «Без права на 

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

дела»
10.00, 17.00 Сериал «Зна-

харь - 2»
12.00 Сериал «Детективы»
12.25 Сериал «Родина 

ждет»
14.30 Сериал «Литейный»
16.30, 19.00, 03.20, 04.55 

«Свiдок»
19.30 Сериал «Однажды в 

Ростове» (1)
23.30 Х/ф «Красный барон» 

(2)
01.40 Х/ф «Синоби» (2)
03.50 «Речовий доказ»
04.20 «Агенты влияния»
05.30 «Уроки тетушки 

Совы»
05.45 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 «Мультфильмы»
08.50, 13.40 Сериал «Баф-

фи - победительница 
вампиров»

10.45 Сериал «Тайны 
Смолвиля»

12.40, 00.20 Сериал «Кайл 
XY»

15.35 «Шопинг монстры»
16.35, 23.00 «ШОУМОН-

РОУ»
17.00 «Дом на зависть 

всем»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «КВН»
21.20 «Женская лига»
22.35 «Три сестры «
23.30 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
01.15 «КИС»
01.40 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.10 Сериал «Стройбатя»
05.55 Служба розыска 

детей
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40 Подъем
07.05 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 01.20, 03.20, 
04.50 канала

07.35 «Мой малыш»
08.10 «Бюро адвокатских 

расследований»
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55 Сериал «Папины 

дочки»
13.35, 14.35 Kids’ Time
13.40 М/сериал «Приклю-

чения Джеки Чана»
14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья»
15.55, 00.20 Сериал «Све-

тофор»
17.55 Сериал «Воронины»
19.30 «Клиника семейной 

медицины»
19.55 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 «Променад»
22.00 «Дело вкуса»
22.30 «Лучшие»
23.10 Сериал «Краткий 

курс счастливой 
жизни»

01.50 Сериал «Ясновидя-
щий-4»

02.35 Сериал «Последний 
аккорд»

04.05 Зона ночi
04.10 Точка роси
05.20 «О рыбалке всерьез»

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

ники убойного отдела. 
Автокоп»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Вести

10.30 «Вся Россия»
10.45 «1000 мелочей»
11.20 «О самом главном»
12.00, 04.05 Сериал «Ефро-

синья. Продолжение»
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 «Срочно 

в номер. На службе 
закона»

19.30 «Иосиф Кобзон. Дар 
от мамы»

20.25 Юбилейный кон-
церт Иосифа Кобзона

00.05 Х/ф «Прощание 
славянки»

01.55 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр»

03.40 Вести.ru. Пятница

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

ние Мухтара-2». «Охота 
на клоуна»

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

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»

09.25 «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной

10.15 «Безумный день»
10.35 «Спасатели»
11.05 Сериал «Защита 

Красина». 8 с.
12.30 «Средь бела дня» с 

Виктором Набутовым
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт»

15.30 «До суда»
16.30 «Суд присяжных»
18.35 «Прокурорская 

проверка»
19.45 «Говорим и показы-

ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским

20.35 Х/ф «Холодное 
солнце»

22.45 Сериал «Москва. 
Три вокзала-3». «Миг 
перед смертью», «Отцы 
и дети»

00.35 Сериал «Глухарь. 
Возвращение». «За-
нуда», «Эскулап»

02.25 «Школа злословия». 
Ток-шоу Татьяны 
Толстой и Авдотьи 
Смирновой

03.10 «Всемирная 
шахматная Олимпиада 
- 2012. Итоги»

03.45 «Расстрельные 
списки и церковные 
ценности»

04.30 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
05.15 «Евгений Моргунов. 

Невыносимый балагур»
09.15 «Контрольная 

закупка»
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 Сериал «Сердце 

Марии»
13.25 «Время обедать!»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
16.55 «Жди меня»
18.40 «Поле чудес»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Подземный 

переход»
23.40 «Без свидетелей»
00.15 Сериал «Борджиа»
01.10 Х/ф «Двойной обгон»
02.35 Х/ф «Прошлогодняя 

кадриль»
03.45 Х/ф «Королевская 

регата»

Первый Канал. СнГ
02.00, 06.05 «Доброе утро»
06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.35 Контрольная 

закупка
07.00 «Жить здорово!»
08.00 Модный приговор
09.20 Сериал «Сердце 

Марии»
10.25 «Время обедать!»
11.00 Другие новости
11.25 Понять. Простить
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Пока все дома»
13.55 «Жди меня»
15.00 Вечерние новости
15.55 «Поле чудес»
16.50 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.30, 01.15 Сериал «Под-

земный переход»
20.20 «Без свидетелей»
20.50 Сериал «Борджиа»
21.50 Х/ф «Братья Блюз 

2000»

23.50 Х/ф «Инкогнито из 
Петербурга»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Сыщики-2». 

11 с. «Тайна осеннего 
леса»

10.00 Сериал «Последнее 
путешествие Синдба-
да». 4 с.

11.00 «Своими глазами»
12.00 «48 минут»
13.00 Х/ф «Одиссея капита-

на Блада». 2 с.
15.00 Сериал «Сыщики-2». 

12, 02.00 с. (заключи-
тельная) «Ангельская 
пыль»

16.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00, 05.00 Сериал «Агент-
ство «Золотая пуля». 8 
с. «Дело о любовниках»

19.00 «Кейс»
20.00, 04.00 «Всё так»
21.00, 03.00 Сериал «По-

следнее путешествие 
Синдбада». 5 с.

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 «Германия за не-

делю»
23.30 «Арт-навигатор»
00.00 «Сканер»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30 Сегодня 

о главном
08.00, 20.30, 04.00 Сегодня
08.30 Об избранниках
10.00, 16.30 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.30 Цивилизация. 

Секреты французских 
спецслужб

14.30 Вечер с Николаем 
Княжицким

17.30 Цивилизация. 
Романо Проди

19.00, 23.00 Про выборы
21.00 Безумная неделя
22.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
22.30 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
00.30 Клуб эротики
02.30 КлубНички
04.30 Х/ф «Профессор 

Вилчур»

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Встретимся у 

фонтана».
09.05 «Культурный 

обмен»
09.35 «Врачи». Ток-шоу
10.30, 13.30, 16.30, 18.50 

События
10.50 Х/ф «Оттепель».
12.30 «Pro жизнь». Ток-шоу
13.45 Деловая Москва
14.10 Петровка, 38, 16.50
14.30 Д/ф «Золотые 

запчасти».
15.30 Сериал «Судебная 

колонка».
17.15 Х/ф «Человек, кото-

рый закрыл город».
19.15 Таланты и поклонни-

ки. Иосиф Кобзон.
22.30 События. 25-й час
23.05 Х/ф «Невыносимая 

жестокость». (1)
00.55 Х/ф «Пропажа сви-

детеля».
02.35 Д/ф «Фидель Кастро. 

Фаворит языческого 
бога».

Энтер-ФИльМ
05.45 Мультфильм СССР
08.50, 09.25 Утренняя 

почта
10.00 Худ.фильм «Зверо-

бой» (1)
12.40 Худ.фильм «Дожи-

вем до понедельника» 
(1)

14.30 Худ.фильм «Началь-
ник Чукотки» (1)

16.05 Док.фильм «С. Мако-
вецкий. Раб сцены»

17.20 Док.фильм «Пестрая 
лента. Барышня-кре-
стьянка, М.Ладынина» 
(1)

18.25, 22.00 Худ.фильм 
«Дети Арбата» (1)

19.30 Худ.фильм «Россия 
молодая» (1)

21.00 Худ.фильм «Барыш-
ня-крестьянка» (1)

00.15 Худ.фильм «Взбесив-
шийся автобус» (1)

02.05 Худ.фильм «Выстрел 
в спину» (1)

03.35 Киноляпы
04.50 Саундтреки
06.05 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Ме-

лодрама «Посылка с 
Марса» 

10.10, 18.10, 02.10 Драма 
«Комнаты смерти: 
Царство костей» 

11.50, 19.50, 03.50 Триллер 
«Законопослушный 
гражданин» 1

13.45, 21.45, 05.45 Комедия 
«Переходный возраст» 

15.15, 23.15, 07.15 Триллер 
«До первого снега» 1

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

дома, как дела?». 
06.25, 10.25, 14.25 М/

сериал «Коварный 
план Бармалея», ф 4.  
Мультфильм «Мурзилка 
и великан». 

07.00 М/сериал «Магия». 
14, 11.00 с.  Сказка 
«Лягушка-путешествен-
ница».  Мультфильм 
«Старый сапожник». 

08.00, 12.00 «Уроки тетуш-
ки Совы». «Всемирная 
картинная галерея 
с тетушкой Совой», 
Мультфильм «Охотник 
до сказок».  «В гостях 
у гномов».  «Большая 
эстафета». »

15.00 Сказка «Умные 
вещи». 1с. 

16.05 М/сериал «Айболит 
спешит на помощь», ф 
5.  Мультфильм «Куплю 
привидение».  «Метеор 
на ринге».  «Чужой 
голос». »

17.00 М/сериал «Магия». 
15 с.  Сказка «В некото-
ром царстве...». 

18.00 «Уроки тетушки 
Совы». «Уроки 
осторожности», 1-4 сс.  
Мультфильм «Алло! Вас 
слышу!».  «Радуга». 

наше КИно
07.00 Х/ф «Штрафной удар» 
09.00 Х/ф «Незабудки» 
11.00 Х/ф «Костер в белой 

ночи» 
13.00 Х/ф «Цирк» 
14.30 Х/ф «Риск - благо-

родное дело» 
16.00 Х/ф «Русь изначаль-

ная» 1 с. 
17.30 Х/ф «Русь изначаль-

ная» 2 с. 
19.00 Х/ф «Странные люди» 
21.00 Х/ф «Пираты ХХ века»
23.00 Х/ф «Сезон чудес» 
01.00 Х/ф «Каждый вечер 

после работы» 
02.30 Х/ф «Женя, женечка и 

«катюша» 
04.00 Х/ф «Свой крест» 1 с. 
05.30 Х/ф «Свой крест» 2 с. 

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Крик зверя» 1
08.00 Х/ф «Знаки смерти» 
10.00, 02.00 Х/ф «Кабаре» 
12.10, 04.10 Х/ф «Два мира» 
14.00 Х/ф «Убить Боно» 1
16.00 Х/ф «Буря в Арктике» 
18.00 Х/ф «Анонимные 

романтики»
20.00 Х/ф «Нэйт и Хэйз» 1
22.00 Х/ф «Бобёр» 
00.00 Х/ф «Служанка» 

ноСтальГИЯ
05.00 «Москва - Тбилиси 

- Сан-Франциско - 
Бостон». Телемост. 1

06.20 «Музыкальная 
мозаика». 

06.40, 12.50 Х/ф «Короли и 
капуста». 1

08.00, 14.00, 20.00 «Петерс 
поп-шоу». 

09.00, 15.00 «Рожденные в 
СССР». 1

10.00 «Поет Николай 
Гнатюк». 

11.00 «Камера смотрит в 
мир». 1

16.00 «Взгляд». 
17.00 «Михаил Ульянов 

читает рассказы Васи-
лия Шукшина». 

18.10 «Утренняя почта» в 
Одессе. 

18.45 Телеспектакль «Кто 
есть кто?». 

21.00 «Колба времени». 1
22.00 «Кинопанорама». 
23.00 Д/ф «Радиодивер-

санты». 1
23.50 «Вечерние мело-

дии». 
00.40 Х/ф «Дождь в чужом 

городе». 
02.00 «Вас приглашает 

Иосиф Кобзон. Встреча 
по вашей просьбе». 

03.00 «Рожденные в 
СССР». 

04.00 «Программа А». 

телеКлуБ
19.00 Сериал «Автобус». 3 

с. «Хозяин». 1
20.00 Сериал «Бомж». 

10 с. 1
21.00 Сериал «Паутина-5». 

Ф 2 «Ставка». 3 с. 1
22.00 Сериал «Д’Артаньян 

и три мушкетёра». 1 с. 
«Атос, Портос, Арамис 
и д’Артаньян». 1

23.30 Сериал «Д’Артаньян 
и три мушкетёра». 2 с. 
«Подвески королевы». 1

01.00 Сериал «Автобус». 4 
с. «Беглец». 1

02.00 Сериал «Бомж». 
11 с. 1

03.00 Сериал «Паутина-5». 
Ф 2 «Ставка». 4 с. 1

TV 1000
03.00 Драма «Происхож-

дение»
05.00 Драма «Песни о 

любви»
07.25 Комедия «Теория 

хаоса»
09.00 Драма «Кроличья 

нора»
11.00 Драма «Умереть 

заново»
13.00 Драма «Супруже-

ство»
14.50 Драма «Я - Сэм»

17.10 Комедия «Страна 
чудаков»

19.00, 23.25 Драма «Телох-
ранитель»

20.55 Драма «Адвокат 
дьявола»

01.20 Драма «Футбольные 
гладиаторы»

«2+2»
06.00, 06.30 Союз Муль-

тфильм
07.00, 07.40 М/сериал 

«Хроники валькирий»
08.00 Сериал «Горец»
09.00, 21.00 «Новости 2+2»
09.25, 21.25 «Проспорт»
09.30 «ГАИ. Дорожные 

войны»
09.55 Нереальные 

истории
10.40, 11.45, 03.35, 04.25 

Сериал «Гончие-2» (2)
12.55 Сериал «Братья»
14.00, 15.05 Сериал «Сол-

даты-2»
16.10 «Броня России»
17.05 «Ударная сила»
17.50 «Карлики во Все-

ленной»
18.50 ЧУ 9 тур Динамо 

- Карпаты. Прямая 
трансляция

21.30 Новое улётное 
видео по-русски

22.15 «Убойное видео-2»
23.00 Сериал «Спартак. 

Кровь и песок» (3)
00.05, 01.10 Сериал 

«Секретные материа-
лы-6» (2)

02.00 Х/ф «Следопыт» (2)
05.15 Мультфильмы

TV1000 AcTIon
04.00 Фильм ужасов «Гру-

зовик-призрак»
06.00 Триллер «Город 

призраков»
08.10 Фильм ужасов «1408»
10.00 Фильм ужасов «Аку-

лоосьминог»
12.00 Комедия «Ледяной 

урожай»
14.00 Комедия «Плохой 

Санта»
16.00 Триллер «Снайпс»
18.00 Боевик «Урок вы-

живания»
20.00 Драма «Заноза»
22.00 Фильм ужасов «По-

хищение»
00.00 Мягкая эротика 

«Секси латинки»
01.30 Мягкая эротика «Лю-

бимчик учителей»

доМ КИно
03.00 Сериал «Танго с 

ангелом», 18 с.
03.50 Сериал «Вызов», 12, 

11.05 с. (1)
04.45 Сериал «Сваты - 4»
05.35, 11.00, 13.10, 19.00, 

20.45, 02.55 «Окно в 
кино»

05.40 Боевик «Грозовые 
ворота» 

08.55 Х/ф «Лев ушёл из 
дома»

12.00 Сериал «Семнадцать 
мгновений весны», 5 с.

13.15 Драма «22 июня, 
ровно в 4 часа»

14.45 Мелодрама «Первая 
попытка»

17.55 Мюзикл «Только в 
мюзик-холле»

19.05 Сериал «Танго с 
ангелом», 19 с. (1)

20.00 Сериал «Вызов», 
13 с. (1)

20.50 Х/ф «72 метра» (1)
22.45 Комедия «Пена»
00.10 Киноальманах «Сто 

грамм «для храбро-
сти...»

01.25 Драма «Приговорён-
ный» (1)

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Небесный 

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

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «Призрак 

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

поездка»
21.15 Комедия «Макс 

Мински и я»

mAXXI-TV
06.30, 19.00 Йога
07.20, 10.45, 15.25 Союз-

мультфильм
07.35, 14.55 «Герои мифов»
08.05 «Сбросим лишнее»
08.30, 19.50 «Все про все»
08.45 «Восточные танцы»
09.50, 00.40 MaxxiМузыка
10.00, 16.00 «Вкус сыра»
11.20 Детский музыкаль-

ный Фестиваль «ТВ 
Старт»

12.00 Сериал «Служба 
спасения. Отряд 112»

13.05 «Удивительный мир 
автомобилей»

16.45 Телеювелирторг
19.55 Что такое хорошо и 

что такое плохо?
20.40 «Тур-Гламур»
21.30 «Выдающиеся 

мужчины»
21.40 Портретные очер-

ки. Луи де Фюнес
22.20 Х/ф «Карусель»

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 10:00 Кабмин. 
Горячая линия 

19:00 – 19:20 Кривбасс-
Центр

19:20 – 19:35 Новости 
регионов

19:35 – 19:45 Новый курс
19:45 – 20:00 Азбука 

здоровья

трК «КрИворІЖЖЯ»

ут-1

П’ятниця, 14 вересня
Cхід 6.33 Захід 19.13
Тривалість дня 12.40

Схід 4.29 
Захід 18.02

ДіваСимеон, Каліста
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ут-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 06.55, 07.55, 11.25, 

15.05, 23.20 Погода
06.10 Мультфильм
06.20 Мир православия
07.00, 23.25 Эра здоровья
07.25 Полезные советы
07.40 Олимпийский 

вызов
08.00, 09.40 Шустер-Live
09.25 Школа юного супе-

рагента
10.55 «Секреты успеха» с 

Натальей Городенской
11.30 Зеленый коридор
11.40 Х/ф «Тем далеким 

летом»
12.55 Х/ф «Закон»
15.10 В гостях у Д. Гордона
16.05 Славянский базар. 

Открытие
18.10 Золотой гусь
18.35, 01.35 Мир атома
18.55 Футбол. Чемпионат 

Украины. Премьер-
лига. «Заря» (Луганск) 
- «Шахтер» (Донецк)

19.45 В ПЕРЕРЫВЕ: Погода
20.50 Мегалот
20.55, 01.30 Обратная 

связь
21.00, 01.20 Итоги дня
21.10 Кабмин: событие 

недели
21.20 Концертная про-

грамма к Дню города 
Херсон

22.50 Суперлото, Тройка, 
Кено

23.00 Твой голос
23.50 Д/ф фестиваля 

«Покров» «Блокадная 
вера»

02.00 Фестиваль «По-
кров». «Император, 
который знал свою 
судьбу»

02.50 «Потомки» с 
Н.Рыбчинской и 
К.Гнатенко

03.50 Телеакадемия
04.55 М/сериал «Сан-

докан»
05.25 «Предвечерье» с Т. 

Щербатюк

Канал «1+1»
06.15 Мультфильм 

«Смурфы»
07.00 «Настоящие врачи 

- 2»
08.00 «Светская жизнь»
09.00 «Кто там?»
10.15, 10.40 М/сериал 

«Тимон и Пумба»
11.05 Х/ф «Голубка»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.15 «Операция красота 

- 2»
22.00 Х/ф «Вторая любовь»
00.05 Х/ф «Перевозчик 

- 2»(2)
01.55 Х/ф «Психи в тюря-

ге»(2)
03.45 Х/ф «Морской пехо-

тинец - 2»(2)

Интер
04.30 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторонним 
вход воспрещен» (1)

05.40 «Большая политика 
с Евгением Киселевым»

09.00 «Орел и Решка»
10.00 «Украина, вставай!»
10.55 Х/ф «Арифметика 

подлости»
13.00 Х/ф «Смерш»
17.50 «Вечерний квартал. 

Спецвыпуск»
19.00 «Рассмешить 

комика»
20.00 Подробности
20.30 «Вечерний квартал»
22.35 Х/ф «Правосудие 

волков» (2)
00.40 «Битва компози-

торов»
02.05 «Подробности»
02.35 Д/ф «Жадность. 

Вкуснотища»
03.25 «Знак качества»

ICTV
05.15, 05.45 Погода
05.20 Факты
05.50 Другой футбол
06.20 Козырная жизнь
07.05, 03.25 Мультфильм 

«Скуби Ду и Король 
гоблинов»

08.45 Звезда YouTube
10.00 Дача
10.30 Квартирный вопрос
11.35 Стоп-10
12.55 Спорт
13.00 Провокатор
13.20 Твой счет
14.20 Смотреть всем!

15.25 Х/ф «Запретное 
королевство»

17.50 Максимум в Украине
18.45 Факты. Вечер
19.00 Х/ф «Черная молния»
21.10 Х/ф «Инкассатор» (2)
23.05 Наша Russia
00.05 Голые и смешные
01.10 Х/ф «Первобытный 

страх» (2)
04.40 Свитанок

трК «рудана»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30, 12.00 «Мiсто»
07.00, 12.30 «Спорт»
07.05, 17.15, 19.25, 21.00, 

22.55 «Погода»
07.10, 12.40, 21.05 Теле-

газета
07.15, 05.00 «На углу улиц»
07.45 «В гостях у Ладика и 

Маши»
08.00 «Контакт»
09.00 «Перчинка»
09.30, 13.15, 17.00 «Юриди-

ческая консультация»
09.35 «Интеркласс»
09.50, 13.20, 15.00, 19.15 

«Рассуждалки»
10.00 «Медицинский 

тележурнал»
10.15 «Шаг навстречу»
10.20 Х/ф «Простые люди» 

1 категория
11.40 «Пiдземка»
11.50 «Афиша»
12.35 Погода
12.45 «Косметичка»
13.30 «Сделано руками»
14.00 «Телеспортклуб»
14.30 «Книжная полка»
15.10 «Мульт-сюрприз от 

Ладика и Маши»
16.30 «Зооквартал»
17.10 «Телегазета»
17.20 Ювiлейний концерт 

Павла Зiброва
19.30 «Беседы о вечном»
20.00 «Вкусы культур»
20.30, 01.30 «Мiсто. 

Тиждень»
21.10 Д/ф «Двi сiм’ї»
21.40 «Близкие Путеше-

ствия»
22.00 «Я i мiй дiм»
23.00, 02.00 Х/ф «Закон» 1 

категория
04.30, 05.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»

новый Канал
05.50 Сериал «Последний 

аккорд»
07.25 Светлые головы
09.00 М/сериал «Кунг-фу 

Панда: Удивительные 
легенды»

09.35 М/сериал «Пингви-
ны из Мадагаскара»

10.00 Готуй
11.00 Пикник
11.55 Новый взгляд
12.55 Сериал «Воронины»
16.50 Х/ф «Приказано 

женить»
19.00 Мультфильм «Илья 

Муромец и Соловей 
разбойник»

20.45 Х/ф «Код Да Винчи»
23.50 Спортрепортер
23.55 Х/ф «Операция 

«Летающий слон»»
02.00 Сериал «Ясновидя-

щий-4» (2)
03.20 Зона ночi Культура
03.25 Микола Лисенко
04.10, 05.00, 05.45 Зона 

ночi
04.15 Українцi Вiра
05.05 Моя адреса - Солов-

ки. Пастка
05.25 Моя адреса - Со-

ловки. Не вдарте жiнку 
навiть квiткою

СтБ
05.20 «Наши любимые 

мультфильмы: Сказка о 
царе Салтане» (1)

06.15, 01.15 Х/ф «Белое 
солнце пустыни» (1)

07.45 «Караоке на Май-
дане»

08.50 «Завтрак с Юлией 
Высоцкой»

09.00 «Едим дома»
10.10 «Зваженi та 

щасливi-2»
15.00 «Национальное 

талант-шоу «Танцуют 
все!-5»

19.00 «Х-Фактор-3»
22.20 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шурика» 
(1)

00.15 Х/ф «Детектор лжи-2»
02.45 Х/ф «Два капитана» 

(1)

тонИС
06.00 Страна советов
06.45, 08.35, 15.25, 18.55, 

19.55 Погода
06.50 Ф-стиль
07.10 Будь в курсе!
07.50, 16.30 Цивилизация 

Incognita
08.00 Служба новостей 

«Социальный пульс»
08.50, 13.45, 16.20 Муль-

тфильмы
09.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Иосиф Кобзон
10.05, 17.25, 05.35 Неиз-

вестная планета (1)
11.10 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки» (1)
14.20 Арт City
15.00 За семь морей
17.00 Дневник для роди-

телей
18.15 Кумиры
18.30, 02.50 Социальный 

пульс выходных
19.00 Водная планета (1)
20.00, 03.15 Ронин. Ток-шоу 

с Дмитрием Выдриным
20.40 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Сергей 
Жигунов

21.50 Константин Райкин. 
Театр строгого режима

22.50 Кинофан: Х/ф «Оди-
нокие сердца» (2)

01.05 Кинофан: Х/ф «Ко-
нец игры» (2)

03.45 Боспорское царство
04.30 Социальный статус: 

ваш дом
05.20 Экстремикс

тет
06.00 М/сериал «Пеппер 

Энн»
06.25 М/сериал «Приклю-

чения Дага»
07.15 М/сериал «Лунтик»
07.35 Твинисы
07.55 Телепузики
08.35 Лентяево
09.00 Мультик с Лунтиком
09.35 М/сериал «Черный 

плащ»
10.35 Дикие и смешные
11.00 Сериал «Кто в доме 

хозяин?»
11.35, 13.15 Сериал «Моя 

прекрасная няня»
12.40 ТЕТ
14.25 Одна за всех
15.35 Мистер Трололо
16.15 Х/ф «История вечной 

любви, или Золушка»
18.45 Х/ф «Zолушка»
20.35 Сериал «Восьмиде-

сятые»
22.35 Даешь молодежь!
23.00 Слава со Славеком 

Славиным
23.05 Сериал «Ходячие 

мертвецы» 5 с. (3)
00.55 Х/ф «Объект моего 

восхищения» (2)
02.40 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00, 05.20 Серебряный 

апельсин
07.00 Утро с «Украиной»
09.00, 11.00 Сериал «По-

следний кордон» (1)
10.00 Домой на праздники
12.00, 03.50 Сериал «До-

рожный патруль - 8» (1)
13.00, 04.35 Сериал «До-

рожный патруль - 9» (1)
14.00 Сериал «Преступле-

ние будет раскрыто» (1)
16.00 Х/ф «Страшная краса-

вица» (1)
18.00, 19.20 Сериал «Рус-

ская наследница» (1)
19.00, 03.30 События
21.10 Х/ф «Крутой» (2)
23.15 Сериал «Ментовские 

войны - 4» (2)
01.15 Х/ф «Кровные 

узы» (2)
03.00 Чистосердечное 

признание

5 телеКанал
06.30, 18.40, 00.00 «Киев-

ское время»
06.40, 06.55, 07.15, 08.10, 

08.55, 09.10, 10.10, 10.55, 
13.10, 15.10, 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»

06.45, 07.10, 08.20, 18.55, 
23.35, 00.20, 03.25 
«Время спорта»

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»
09.20, 15.15 «Интеллект.ua»
10.15 «Здоровые исто-

рии»
11.10 «Трансмиссия»
11.30 «Автопилот-тест»
12.10 «Окно в Европу»
13.15 «Драйв»
14.10, 23.50 «История 

успеха»
14.25 «Игра судьбы»
16.15 «Арсенал»
17.25, 04.10 «Феерия 

странствий»
17.45, 02.30, 03.30, 04.30, 

05.50, 06.20 «Хроника 
недели»

18.15, 04.40 «Время 
интервью»

19.25, 01.55 «Тема недели»
19.35, 02.10 «Машина 

времени»
20.10, 01.10, 05.10 

«Портреты с 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
06.10 «Легенды бандит-

ского Киева»
07.30 Сериал «Строго на 

юг» (1)
09.30 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов» (1)
11.30 «Речовий доказ». 

Отравители века. 
Змеиное гнездо

12.00, 23.00 «Главный 
свидетель»

13.00 Х/ф «Кидалы в 
игре» (1)

15.00 Сериал «УГРО»
19.00 Сериал «Крутые 

берега»
00.00 «Случайный сви-

детель»
00.25 Х/ф «Взрыватель» (2)
02.10 «Речовий доказ»
03.45 «Агенты влияния»
05.15 «Уроки тетушки 

Совы»
05.35 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30, 10.00 «Мультфиль-

мы»
09.00 М/сериал «Приклю-

чения мишек Гамми» (1)
10.10 Мультфильм «Чер-

ный котел» (1)
11.50 Х/ф «Оливер Твист»
13.50 «Подари себе 

жизнь»
15.00 Х/ф «Золушка из За-

прудья» (1)
17.00 Сериал «Часы 

любви»
19.00 «КВН»
21.40 Сериал «Сверхъе-

стественное» (2)
00.00 Сериал «Корабль»
01.40 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.50 Сериал «Последний 

аккорд»
07.25 Светлые головы
09.00 «Мой малыш»
09.30 «Лучшие»
10.00 «Перевоплоще-

ние»
10.40 «Просто собака»
11.00 «Реальный отпуск»
11.25 «Клиника семейной 

медицины»
11.55 Новый взгляд
12.55 Сериал «Воронины»
16.50 Х/ф «Приказано 

женить»
19.00 Мультфильм «Илья 

Муромец и Соловей 
разбойник»

20.45 Х/ф «Код Да Винчи»
23.50 Спортрепортер
23.55 Х/ф «Операция 

«Летающий слон»»
02.00 Сериал «Ясновидя-

щий-4»
03.20 Зона ночi Культура
03.25 Микола Лисенко
04.10, 05.00, 05.45 Зона 

ночi
04.15 Українцi Вiра
05.05 Моя адреса - Солов-

ки. Пастка
05.25 Моя адреса - Со-

ловки. Не вдарте жiнку 
навiть квiткою

Планета-СнГ
05.00, 11.05 Мультфильм
05.05 Х/ф «Вас вызывает 

Таймыр»
06.40, 07.15 Х/ф «Прощание 

славянки»
07.00, 10.00, 13.00 Вести
08.40 «Танцующая 

планета»
09.20 «Утренняя почта»
10.15 «Влюбленный 

Петросян»
11.15 Сериал «Небесные 

родственники»
13.20 Местное время. 

Вести-Москва
13.30 «Честный детектив»
14.00, 04.15 «Городок». 

Дайджест
14.30 «Искатели»
15.20, 01.10 Х/ф «Из жизни 

начальника уголовного 
розыска»

17.05, 02.45 «Субботний 
вечер»

19.00 Вести в субботу
19.45 Х/ф «Мамочка моя»
23.25 Х/ф «Одуванчик»

нтв-МИр
06.05 «Временное пра-

вительство. Иллюзия 
власти» Фильм Кирилла 
Набутова

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «Сегодня»

07.20 «Просто цирк»
07.55 «Главная дорога»
08.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
09.25 «Русская начинка»
09.55 «Кулинарный 

поединок» с Оскаром 
Кучерой

10.55 «Квартирный 
вопрос»

12.25 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-10». 
«Петербургский треу-
гольник», «Восточная 
кухня»

14.15 «Наши» со Львом 
Новоженовым»

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»

19.55 « Русские сенсации». 
Информационный 
детектив

20.50 «Ты не поверишь!»
21.45 «Луч света»
22.15 Фильм «Смертель-

ный эскорт» из цикла 
«Важняк»

00.05 Сериал «Час 
Волкова» «Папарацци», 
«Вдовий камень»

01.55 «Ты суперстар. Бене-
фис. Людмила Сенчина. 
Признание шальной 
золушки»

03.55 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»

04.25 Сериал «Адвокат». 
«Дьявол кроется в 
деталях», «Красивая 
жизнь», «Страсть и 
игре»

Первый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости
06.10 «Кумиры. Олег Даль»
07.00 Х/ф «Альпийская 

баллада»
08.40 «Смешарики. 

ПИН-код»
08.55 «Играй, гармонь 

любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.55 «Иосиф Кобзон. Игра 

по правилам и без»
12.15 Среда обитания. «Де-

ло пахнет колбасой»
13.15 Новый «Ералаш»
13.55 Сериал «Личные 

обстоятельства»
18.15 «Да ладно!»
18.50 «Человек и закон»
20.00 «Большая разница»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
23.05 Х/ф «Добро пожало-

вать на борт»
00.45 Х/ф «Берегите 

мужчин!»
02.05 Х/ф «Осенние 

свадьбы»
03.20 Х/ф «Цепная ре-

акция»
04.40 «Поле чудес»

Первый Канал. СнГ
03.00, 07.00, 09.00 Новости
03.10 Х/ф «Прошлогодняя 

кадриль»
04.20 Мультфильм «Ну, 

погоди!»
04.40 Х/ф «Альпийская 

баллада»
06.05 «Играй, гармонь 

любимая!»
06.45 «Слово пастыря»
07.15 Смак
07.45 «Иосиф Кобзон. Игра 

по правилам и без»
08.45 «Смешарики. 

ПИН-код»
09.15 Среда обитания
10.10 Новый Ералаш
10.40 Сериал «Личные 

обстоятельства»
14.10, 15.15 Сериал «Хиро-

мант. Линии судеб»
15.00 Вечерние новости
16.20 «Да ладно!»
16.50 «Человек и закон»
18.00 «Время»
18.20 «Сегодня вечером»
19.50 «Принц Гарри. Шаль-

ной ребенок»
20.50 Х/ф «Добро пожало-

вать на борт»
22.25 Х/ф «Помни меня»
00.10 Х/ф «Королевская 

регата»
01.40 Х/ф «Осенние 

свадьбы»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00, 01.30 «Мультфиль-
мы»

08.00 «Вечерние новости 
из Америки»

09.00 «2012»
10.00 Сериал «Основная 

версия». 11 с. «Рыноч-
ные отношения»

11.00 Сериал «Основная 
версия». 12 с. (заключи-
тельная) «Квартирный 
вопрос»

12.00 «В Нью-Йорке с 
В.Топаллером»

13.00, 03.00 Х/ф «Герой на-
шего времени (Максим 
Максимыч. Тамань)»

14.30 Программа «Живое 
слово»

15.00, 02.00 Сериал 
«Жизнь и смерть Лёнь-
ки Пантелеева». 3 с.

16.00, 01.00 «Американ-
ский ликбез» «Амери-
канская армия»

16.30 «Эхо недели»
17.00, 05.00 Сериал «Агент-

ство «Золотая пуля». 9 
с. «Дело об урановом 
контейнере» (часть 2)

18.00 «Код доступа»
19.00 «Цена победы»
20.00 Сериал «Из жизни 

капитана Черняева». 
Фильм 1 «Отпуск в 
январе» 1 с.

21.00 «Израиль за не-
делю»

22.00 Сериал «Из жизни 
капитана Черняева». 
Фильм 1 «Отпуск в 
январе» 2 с.

23.00 Х/ф «Молох» 1 с.

TBI
06.30 Благая весть с Риком 

Реннером
07.00, 10.00, 16.30, 17.30 

Вокруг света
07.45 Цивилизация. 

Романо Проди
09.00, 14.00 Правдивые 

истории. Ужас Амити-
вилля с.1

09.30 Великие истории 
любви 20 века. Мэри-
лин Монро и Джо Ди 
Маджо

11.00 Вкус Европы
11.30 World Stories. Между-

народные корреспон-
денты

12.30, 20.30 Семь чудес 
Украины

13.00 Здоровая жизнь с 
Ириной Трухачевой

13.30 Деловая кухня
14.30 Музыка для 

взрослых
18.15 Цивилизация. 

Товарищ Филби
19.30 Безумная неделя
20.40 Игра в слова и не 

только
21.30 Campus 03.00. Уни-

верситеты VS политики
22.30 Jazz с Алексеем 

Коганом
23.30 Великие истории 

любви 20 века. Дуглас 
Фербенкс и Мэри 
Пикфорд

00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.00 Клипы Jazz с Алексе-

ем Коганом
04.30 Х/ф «Молодой лес»

тв Центр
04.15 Марш-бросок
04.45 Мультфильмы
05.30 Х/ф «Волшебная 

сила».
06.40 АБВГДейка
07.05 «День аиста»
07.30 Православная 

энциклопедия
08.00 Д/ф «Кальмар-

убийца».
08.45 Мультфильм 

«Остров ошибок»
09.15 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторонним 
вход воспрещен»

10.30, 16.30, 18.00, 22.50 
События

10.50 Городское собрание
11.35 Х/ф «Медовый 

месяц»
13.20 Х/ф «Три мушкетера. 

Подвески королевы».
15.25 «День Города». 

Телеигра.
16.45 Петровка, 38
17.00 Сериал «Расследова-

ния Мердока».
18.05 Х/ф «Ясновидящая».
20.00 «Постскриптум»
21.00 Сериал «Мисс Марпл 

Агаты Кристи».
23.10 Х/ф «Слезы солнца». 

(1)
01.25 Х/ф «Нежные 

встречи».
03.10 Д/ф «Мюнхен -1972. 

Гнев Божий».

Энтер-ФИльМ
05.45 Мультфильм СССР
07.55 Утренняя почта
08.30 Вокруг смеха
10.10 Док.фильм «Неслу-

жебный роман Алисы 
Фрейндлих» (1)

11.15 Док.фильм «Пестрая 
лента. Барышня-кре-
стьянка, М.Ладынина» 
(1)

12.15 Худ.фильм «Артист-
ка из Грибова» (1)

14.50 Худ.фильм «Барыш-
ня-крестьянка» (1)

16.45 Худ.фильм «Звезда 
пленительного сча-
стья» (1)

20.05 Худ.фильм «Жесто-
кий романс» (1)

22.30 Худ.фильм «Охран-
ник для дочери» (2)

00.35 Худ.фильм «Забав-
ная мордашка» (1)

02.15 Киноляпы
03.15 Саундтреки
04.15 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 

Мелодрама «Джонни-
зубочистка» 

11.05, 19.05, 03.05 Комедия 
«Нью-Йорк, Нью-Йорк» 

13.15, 21.15, 05.15 Драма 
«Церемония» 1

15.15, 23.15, 07.15 Боевик 
«Клятва» 

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Сказка 

«Умные вещи». 1с. 
06.05, 10.05, 14.05 М/

сериал «Айболит 
спешит на помощь», ф 
5.  Мультфильм «Куплю 
привидение».  «Метеор 
на ринге».  «Чужой 
голос». »

07.00 М/сериал «Магия». 
15, 11.00 с.  Сказка «В 
некотором царстве...». 

08.00, 12.00 «Уроки 
тетушки Совы». «Уроки 
осторожности», 1-4 сс.  
Мультфильм «Алло! Вас 

слышу!».  «Радуга».  «Ве-
селая карусель» ?25. »

15.00 Сказка «Умные 
вещи». 2с. 

16.10 М/сериал «Крокодил 
и солнце», ф 6.  Муль-
тфильм «Дом, который 
построили все».  «Мой-
додыр».  «Сказка про 
доброго носорога». 

17.00 Х/ф «Фрак для 
шалопая». 

18.10 Сказка «Три тол-
стяка». 

наше КИно
07.00 Х/ф «Странные люди» 
09.00 Х/ф «Пираты ХХ века»
11.00 Х/ф «Сезон чудес» 
13.00 Х/ф «Каждый вечер 

после работы» 
14.30 Х/ф «Женя, Женечка 

и «катюша» 
16.00 Х/ф «Свой крест» 1 с. 
17.30 Х/ф «Свой крест» 2 с. 
19.00 Х/ф «Петровка, 38» 
21.00 Х/ф «Игры мотыль-

ков» 1
23.00 Х/ф «Женатый 

холостяк» 
01.00 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе» 
02.30 Х/ф «Цыганское 

счастье» 
04.00 Х/ф «Куда исчез 

Фоменко?» 
05.30 Х/ф «Всего один 

поворот» 

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Убить Боно» 1
08.00 Х/ф «Буря в Арктике» 
10.00, 02.10 Х/ф «Аноним-

ные романтики»
12.00, 04.00 Х/ф «Нэйт и 

Хэйз» 1
14.00 Х/ф «Бобёр» 
16.00 Х/ф «Смелый боль-

шой панда» 
18.00 Х/ф «Воды слонам!» 
20.10 Х/ф «Телохранитель» 
22.00 Х/ф «Носители» 1
00.00 Х/ф «Повар, вор, его 

жена и её любовник» 

ноСтальГИЯ
05.00 «Камера смотрит в 

мир». 1
06.50, 00.40 Х/ф «Короли и 

капуста». 1
08.00, 14.00, 02.00 «Петерс 

поп-шоу». 
09.00, 03.00 «Рожденные в 

СССР». 1
10.00 «Взгляд». 
11.00 «Михаил Ульянов 

читает рассказы Васи-
лия Шукшина». 

12.10 «Утренняя почта» в 
Одессе. 

12.45 Телеспектакль «Кто 
есть кто?». 

15.00 «Колба времени». 1
16.00 «Кинопанорама». 
17.00 «До и после...». 1
18.20 «КВН». 
20.10 Д/ф «Майкл Джексон 

в Москве». 
20.50 Х/ф «Мужчины и все 

остальные». 
22.15 «Классические 

дуэты». 
23.00 «Москва - Тбилиси 

- Сан-Франциско - 
Бостон». Телемост. 1

00.20 «Музыкальная 
мозаика». 

04.00 «Поет Николай 
Гнатюк». 

телеКлуБ
19.00 Сериал «Автобус». 4 

с. «Беглец». 1
20.00 Сериал «Бомж». 

11 с. 1
21.00 Сериал «Паутина-5». 

Ф 2 «Ставка». 4 с. 1
22.00 Сериал «Д’Артаньян 

и три мушкетёра». 2 с. 
«Подвески королевы». 1

23.30 Сериал «Д’Артаньян 
и три мушкетёра». 3 с. 
«Приключения про-
должаются». 1

01.00 Сериал «Автобус». 
5 с. «Сельская моло-
дежь». 1

02.00 Сериал «Бомж». 
12 с. 1

03.00 Сериал «Паутина-5». 
Ф 3 «Коллекционер». 
1 с. 1

TV 1000
03.00 Комедия «Дрянные 

девчонки»
04.50 Драма «Умереть 

заново»
06.50 Драма «Я - Сэм»
09.10 Комедия «Страна 

чудаков»
11.00 Драма «Банда Келли»
13.00 Мультфильм «Пла-

нета 51»
15.00 Фантастика «Пять 

детей и волшебство»
17.00 Комедия «Синоптик»
19.00 Комедия «Prada и 

чувства»
20.45 Драма «Крестный 

отец»
23.45 Гангстерское кино 

«Крестный отец 2»

«2+2»
06.00 Телемагазин
08.00, 08.45, 09.30 М/

сериал «Хроники 
валькирий»

09.55 «Проспорт»
10.00, 11.05, 12.10 Сериал 

«Охотники за древ-
ностями»

13.15 Улётное видео по-

русски
13.45, 14.50, 15.55 Сериал 

«Версия»
17.00 ЧУ 9 тур Днепр - 

Черноморец. Прямая 
трансляция

19.30 ЧУ 9 тур Металлист 
- Ворскла. Прямая 
трансляция

21.30 Новое улётное 
видео по-русски

22.15 «Облом UA»
23.00 Сериал «Спартак. 

Кровь и песок» (3)
00.05, 01.10 Сериал 

«Секретные материа-
лы-6» (2)

02.00 Х/ф «Основной 
инстинкт-2. Жажда 
риска» (3)

03.45 Х/ф «Апокалипсис» 
(2)

05.15 Мультфильмы

TV1000 AcTIon
04.00 Фильм ужасов «Аку-

лоосьминог»
06.00 Комедия «Плохой 

Санта»
07.50 Драма «Бобби»
10.00 Боевик «Шанхайские 

рыцари»
12.00 Триллер «Снайпс»
14.00 Боевик «Урок вы-

живания»
16.00 Фильм ужасов «Про-

клятие 3»
18.00 Боевик «Вавилон 

н.э.»
20.00 Фильм ужасов 

«Мгла»
22.20 Фильм ужасов «Из 

под земли»
00.00 Мягкая эротика «Лю-

бимчик учителей»
01.30 Мягкая эротика 

«Безбашенные кра-
сотки»

доМ КИно
03.00 Сериал «Танго с 

ангелом», 19 с. (1)
03.50 Сериал «Вызов», 

13 с. (1)
04.40 Х/ф «72 метра» (1)
06.40 Драма «Время и 

семья Конвей»
08.10 Комедия «Завтрак 

на траве»
10.30 Х/ф «Рассказы о 

любви»
11.55, 19.00, 02.55 «Окно 

в кино»
12.00 Х/ф «Пёс, сметана и 

труба»
12.15 Детектив «Из жизни 

начальника уголовного 
розыска»

13.50 Мелодрама «Не мо-
гу сказать «прощай»

15.20 Комедия «Реальный 
папа»

16.50 Мелодрама «Безы-
мянная звезда»

19.05 Сериал «Танго с 
ангелом», 20 с.

20.00 Драма «Дневник его 
жены» (1)

21.45 Муз.фильм «Апло-
дисменты, аплодис-
менты...»

23.00 Х/ф «По тонкому 
льду»

01.50 Х/ф «Бросок, или Всё 
началось в субботу»

ГуМор тБ
05.00 Комедия «Как 

поссорились Иван 
Иванович с Иваном 
Никофоровичем»

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 «Детектив 

по-русски»
13.00 Гуморины из 

торбины
15.00 Комедия «Возвраще-

ние Фантоцци»
18.55 Клуб юмора
20.05 «Милицейская 

академия»
20.40 Комедия «Юбилей 

прокурора»

mAXXI-TV
06.30, 17.30, 01.15 

MaxxiМузыка
07.50 «Сделано руками»
08.30, 18.05 Йога
09.20, 12.30, 14.55 Союз-

мультфильм
10.50 «Выдающиеся 

мужчины»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.50 «Сейшн»
13.00 Тур-Гламур
15.25 Телеювелирторг
17.55 «Ukrainian Fashion 

Week»
18.55 Х/ф «Карусель»
21.05 «Женские откро-

вения»
21.55 «Все про все»
22.10 «КиноМакси»
22.50 Х/ф «Человек, кото-

рый закрыл город»

трК «КрИворІЖЖЯ»
09:00 – 09:20 Кривбасс-

Центр
09:20 – 09:35 Новости 

регионов
09:35 – 09:45 Новый курс
09:45 – 10:00 Азбука здоро-

вья 19:00 – 19:20 
Новости регионов

19:20 – 19:35 Календарь 
событий

19:35 – 20:00 Новая волна

Субота, 15 вересня
Cхід 6.34 Захід 19.11
Тривалість дня 12.37

Схід 5.43 
Захід 18.26

ДіваАнтоній
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 07.55, 09.00, 

14.25, 16.10, 17.30, 18.15, 
22.50, 23.30 Погода

06.10 Мультфильм
06.20 Шаг к звездам
07.05 Д/ф фестиваля 

«Фокров» «Обитель 
Святого Антония»

07.35 Сельский час
08.00 Укравтоконтинент
08.20 Полезные советы
08.30 Футбол Украины
09.05 Армия
09.20 Смешной и еще 

смешнее
09.45 Кто в доме хозяин?
10.05 Шаг к звездам. Евро-

видение
10.45 Страну - народу!
11.05 Караоке для 

взрослых
12.05 Шеф-повар страны
12.55 Ближе к народу
13.30 Внезапная слава
14.00 Как это?
14.30 Х/ф «Обелиск»
16.15 Золотой гусь
16.45 Честь имею при-

гласить
17.35 Деловой мир. 

Неделя
18.20 Летняя шутка с 

М.Лукинским
18.50 Витас. Новый 

концерт
20.40 Официальная 

хроника
20.50, 01.55 Главный 

аргумент
21.00, 01.20 Итоги недели
21.35 Точка зрения
22.00 Фольк-music
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00 Эра бизнеса. Итоги
23.35 Олимпийский 

вызов
23.50 Д/ф фестиваля «По-

кров» «Братия»
02.05 Кабмин: событие 

недели
02.15 Фестиваль «По-

кров». «Ноев ковчег»
02.40 Д/ф «Группа под-

держки. Американский 
миф»

03.30 Х/ф «Последняя 
граница» 2с

05.00 М/сериал «Сан-
докан»

05.30 Околица

Канал «1+1»
06.00 Мультфильм 

«Дельфин - история 
мечтателя»

07.15, 07.40 М/сериал 
«Тимон и Пумба»

08.05 «Ремонт +»
09.00 Лотерея «Лото-за-

бава»
10.20 «Кулинарные курсы 

с Юлией Высоцкой 2»
10.45 Х/ф «Голубка»
19.30, 23.25 «ТСН-неделя»
20.15 «Мой сможет 2»
22.10 «Светская жизнь»
00.10 Х/ф «Каддилак 

Рекордз»(2)
02.30 Х/ф «Давай поже-

нимся»
03.50 Х/ф «Психи в тюря-

ге»(2)

Интер
04.00 Сериал «О тебе...» (1)
04.45 «Знак качества»
06.50 М/сериал «Винкс» (1)
08.25 «Глянец»
09.25 «Школа доктора 

Комаровского»
10.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ С 

«КВАРТАЛОМ»»
11.05 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» (1)
13.10 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине» (1)
15.20 Х/ф «Исчезнувшая 

империя»
17.55, 21.00 Сериал «Я при-

ду сама»
20.00, 02.40 «Подробности 

недели»
23.05 «Что? Где? Когда?»
00.20 Х/ф «Дракула Брэма 

Стокера» (2)
03.20 Х/ф «Земля против 

паука» (3)

ICTV
05.25, 05.45 Погода
05.30 Факты
05.50 Квартирный вопрос
06.45 Анекдоты по-

украински
07.15 Дача
07.45 Твой счет
08.45 Смотреть всем!
09.50 ОлимпиЛяпы
11.00 Козырная жизнь
12.00 Другой футбол

12.25 Спорт
12.30 Стоп-10
13.30 Наша Russia
14.15 Х/ф «Мистер Няня»
16.15 Х/ф «Черная молния»
18.45 Факты недели
19.30 Х/ф «Профессионал»
21.55 Х/ф «Тринадцать» (2)
00.00 Х/ф «Забирая жизни» 

(2)
02.00 Интерактив. Еже-

недельник
02.15 Битва наций
04.40 Свитанок

трК «рудана»
06.00, 08.40 «Бодрое утро»
06.30 «Контакт»
07.00 «В гостях у Ладика и 

Маши»
07.15, 15.35, 20.15 «Рас-

суждалки»
07.25 «Мини-путеше-

ствия»
07.30, 12.00, 20.30, 01.30 

«Мiсто. Тиждень»
08.00, 11.00, 12.30, 18.20, 

21.00, 22.55 «Погода»
08.05, 12.40, 16.30, 21.05 

Телегазета
08.10 «Телеспортклуб»
09.10 Х/ф «Принц и нищий» 

1 категория
10.30 «Косметичка»
11.05 Д/ф «Двi сiм’ї»
11.35 «Интеркласс»
11.50 «Пiдземка»
12.45 «Книжная полка»
13.15 «Беседы о вечном»
13.45 «Мульт-сюрприз от 

Ладика и Маши»
15.15 «Медицинский 

тележурнал»
15.45, 19.00 «Близкие 

Путешествия»
16.00 «Сделано руками»
16.35, 03.15 Х/ф «Учитель» 

1 категория
18.25 «Перчинка»
18.55 «Шаг навстречу»
19.15 Д/ф «Творець з 

божою iскрою»
19.45 «Мир увлечений»
21.10, 02.00 Хит-парад «На 

все 100»
22.00 «Резонанс»
22.15 Мультфильм
22.25 «Зооквартал»
23.00 «Я i мiй дiм»
00.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
03.00 Док.сериал
05.00 «Музыкальный 

калейдоскоп»

новый Канал
06.05 Сериал «Последний 

аккорд»
06.55, 08.25 Светлые 

головы
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
09.15 М/сериал «Кунг-фу 

Панда: Удивительные 
легенды»

09.50 М/сериал «Пингви-
ны из Мадагаскара»

10.10 ЛОЛ
11.40 Сериал «Счастливы 

вместе»
13.30 Мультфильм «Илья 

Муромец и Соловей 
разбойник»

15.15 Х/ф «Код Да Винчи»
18.15 Х/ф «Три мушкетера»
20.45 Х/ф «Ангелы и 

Демоны»
23.50 Спортрепортер
23.55 Х/ф «Крутящий 

момент» (2)
01.40 Сериал «Ясновидя-

щий-4» (2)
03.00 Зона ночi Культура
03.05 Катерина Бiлокур 

Послання
03.55, 04.55, 05.25 Зона 

ночi
04.00 Українцi Любов
05.00 Зима надiї

СтБ
05.45 «Наши любимые 

мультфильмы: Маугли» 
(1)

06.50, 01.15 Х/ф «Воскрес-
ный папа» (1)

08.40 «Завтрак с Юлией 
Высоцкой»

08.50 «Едим дома»
10.00, 00.15 «Невероятные 

истории любви»
11.05 «Караоке на Май-

дане»
12.05 «МастерШеф-2»
16.05 «Х-Фактор-3»
19.00 «Битва экстрасен-

сов»
20.05 Х/ф «Мамочка 

моя» (1)

тонИС
06.00, 04.05 Чудаки
06.30 Мультфильмы
06.40, 19.00, 05.15 Водная 

планета (1)
07.35, 20.35 Светские 

хроники
08.00 Социальный пульс 

выходных
08.40, 12.10, 16.35, 18.55, 

20.05 Погода
09.00 Константин Райкин. 

Театр строгого режима
10.00, 02.40 Ронин. 

Ток-шоу с Дмитрием 
Выдриным

10.40 Ф-стиль
11.05 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Иосиф Кобзон
12.15 Х/ф «Соломенная 

шляпка» (1)
14.40 За семь морей
15.30 Арт City
16.25, 20.00 Цивилизация 

Incognita
17.20, 04.50 Неизвестная 

планета (1)
17.55, 01.55 Будь в курсе!
18.30, 02.15 Мир за неделю
20.10 Кумиры
21.00 Прощай! Прости... 

ХХ век (1)
22.00 Кинофан: Х/ф «Ко-

нец игры» (2)
00.10 Х/ф «Опасный грех 

любви» (3)
03.10 Лица купюр

тет
06.00 ТЕТ
06.25 М/сериал «Приклю-

чения Дага»
07.15 М/сериал «Лунтик»
07.35 Твинисы
07.55 Телепузики
08.35 Лентяево
09.00 Мультик с Лунтиком
09.35 М/сериал «Черный 

плащ»
10.35 Х/ф «Приключения 

Буратино»
13.35 Х/ф «История вечной 

любви, или Золушка»
16.00 Сериал «Моя пре-

красная няня»
17.05 Х/ф «Zолушка»
19.00 Мистер Трололо
19.55 Даешь молодежь!
20.20 Х/ф «Ночной до-

зор» (2)
22.50 FAQ. Как снять дев-

чонку и т.д
23.00 Сериал «Ходячие 

мертвецы» 7 с. (3)
00.50 Дурнев + 1
01.15 Х/ф «Я никогда не 

буду твоей» (2)
02.50 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00, 05.00 Серебряный 

апельсин
06.50 События
07.10 Х/ф «Сердце дракона: 

Новое начало» (1)
09.00 Добро пожаловать
10.00 Герои экрана
11.00 Х/ф «Страшная краса-

вица» (1)
13.00, 04.10 Сериал «До-

рожный патруль - 9» (1)
15.00 Сериал «Преступле-

ние будет раскрыто» (1)
17.00 Сериал «Бигль» (1)
19.00, 03.40 События 

недели
19.30 Сериал «Интерны» 

(1)
22.15 Ток-шоу «Великий 

футбол»
00.15 Сериал «Ментовские 

войны - 5» (2)
02.10 Х/ф «Кровные 

узы» (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, 
09.10, 10.55, 11.15, 13.10, 
14.10, 14.55, 15.10, 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 «В кабинетах»
09.20 «Окно в Америку»
10.10 «Феерия стран-

ствий»
11.20 «Трансмиссия-

тест»
12.10 «Жизнь интересная»
13.15 «Мотор»
14.20 «Игра судьбы»
15.15 «Машина времени»
16.15 «Фактор безопас-

ности»
17.15 «Палата»
17.30 «Новости Киев-

щины»
18.15, 04.40 «Большая 

политика»
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, 03.00 «Время-тайм»
22.00, 03.40 «Территория 

закона»
22.35 «Кино с Яниной Со-

коловой»
23.40 «Рекламная кухня»
00.30, 03.35, 04.35 «Обзор 

прессы»
04.10 «Новости Киев-

щины
04.30 «Хроника недели» 

нтн
06.00 «Легенды бандит-

ского Киева»
07.15 Сериал «Однажды в 

Ростове» (1)
11.30 «Легенды уголовно-

го розыска». Съемщики
12.00, 03.40 «Агенты 

влияния»
13.00 Сериал «Раскол»
15.10 Сериал «Крутые 

берега»
19.00 Сериал «Каменская 

- 3»
22.50 Х/ф «Крестный отец 

- 3» (2)
02.05 «Речовий доказ»
05.05 «Уроки тетушки 

Совы»
05.35 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 Мультфильм «Чер-

ный котел» (1)
09.00 М/сериал «Приклю-

чения мишек Гамми» (1)
10.00 Х/ф «Оливер Твист «
12.00 Х/ф «Джинсы-та-

лисман»
14.15 «Секреты судьбы»
15.10 Сериал «Часы 

любви»
19.05 «КВН»
21.40 Сериал «Сверхъе-

стественное» (2)
00.00 Сериал «Корабль»
01.35 «Ночная жизнь»

11 Канал
06.05 Сериал «Последний 

аккорд»
06.55, 08.25 Светлые 

головы
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
09.15 М/сериал «Кунг-фу 

Панда. Удивительные 
легенды»

10.00 «Бюро адвокатских 
расследований»

10.15 «Родительский 
клуб»

10.30 «Просто собака»
11.00 «Свадебные 

хлопоты»
11.40 Сериал «Счастливы 

вместе»
13.30 Мультфильм «Илья 

Муромец и Соловей 
разбойник»

15.15 Х/ф «Код Да Винчи»
17.30 «36,6»
18.00 «О рыбалке всерьез»
18.30 «Реальный отпуск»
19.00 «Новости недели»
19.40 «Рекламная кухня»
20.00 «Автострасти с 

Ларисой Максименко»
20.30 «Дело вкуса»
21.00 «Перевоплоще-

ние»
22.00 Х/ф «Ангелы и 

Демоны»
23.50 Спортрепортер
23.55 Х/ф «Крутящий 

момент»
01.40 Сериал «Ясновидя-

щий-4»
03.00 Зона ночi Культура
03.05 Катерина Бiлокур 

Послання
03.55, 04.55, 05.25 Зона 

ночi
04.00 Українцi Любов
05.00 Зима надiї

Планета-СнГ
05.00 «Вся Россия»
05.10 Х/ф «Мамочка моя»
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 «Небесные 

родственники»
13.20 Местное время. 

Вести-Москва
13.30, 03.45 «Его знали 

только в лицо». Нико-
лай Парфенов

14.10 «Городок»
15.05, 02.10 Х/ф «Человек с 

другой стороны»
17.00 «Смеяться раз-

решается»
19.00 Вести недели
20.30 Х/ф «Девушка в при-

личную семью»
22.30 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым»

00.20 Х/ф «Терапия лю-
бовью»

нтв-МИр
07.00, 09.00, 12.00, 15.00 

«Сегодня»
07.20 «Сказки Баженова» 

«Бедная мыша»
07.50 «Живут же люди!»
08.20 «Их нравы»
09.20 «Первая передача». 

Автомобильная про-
грамма

09.50 «Неопознанные 
живые объекты»

10.20 «Едим дома!»
10.55 «Дачный ответ»
12.25 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-10». 
«Свободный выгул», 
«Изнаночная петля»

14.10 «Развод по-русски»
15.25 «Следствие вели...»
16.20 «И снова здрав-

ствуйте!»
17.20 «Золотая пыль»
18.00 «Сегодня. Итоговая 

программа» с Кирил-
лом Поздняковым

19.00 «Чистосердечное 
признание»

20.35 «Тайный шоу-
бизнес»

21.35 «Метла». Ток-шоу 
Наталии Метлиной

22.30 Фильм «Тайна смер-
ти Монгола» из цикла 
«Важняк»

00.20 Сериал «Час Волко-
ва» «Книга - источник 
знаний», «Сватовство 
гусара»

02.10 «Ты суперстар. Бене-
фис. Валерий Леонтьев. 
Книга судьбы»

04.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор 
за неделю»

Первый Канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ну, погоди!»
06.25 Х/ф «За витриной 

универмага»
08.05 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. 

ПИН-код»
08.50 «Здоровье»
10.10 «Непутевые за-

метки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Да ладно!»
12.50 «Игорь Кириллов. 

Жизнь в прямом 
эфире»

13.55 Сериал «Личные 
обстоятельства»

17.40 «Кумиры. Анна 
Герман»

18.45 «ДОстояние РЕспу-
блики: Анна Герман»

21.00 «Время»
22.00 Х/ф «8 первых 

свиданий»
23.45 Х/ф «Интердевочка»
02.15 Сериал «Сердце 

Марии»
03.00 Х/ф «Странная исто-

рия доктора Джекила и 
мистера Хайда»

Первый Канал. СнГ
03.00, 07.00, 09.00 Новости
03.10 «Евгений Моргунов. 

Невыносимый балагур»
04.05 Х/ф «Роботы»
05.30 «Служу Отчизне!»
06.00 «Здоровье»
07.15 «Непутевые за-

метки»
07.30 «Пока все дома»
08.20 Фазенда
08.45 «Смешарики. 

ПИН-код»
09.15 «Да ладно!»
09.50 «Игорь Кириллов. 

Жизнь в прямом 
эфире»

10.50 Сериал «Личные 
обстоятельства»

14.15 Ералаш
14.50 «Кумиры. Анна 

Герман»
15.50 «ДОстояние РЕспу-

блики: Анна Герман»
18.00 «Время»
19.00 Х/ф «8 первых 

свиданий»
20.30 Х/ф «Кожа, в которой 

я живу»
22.30 Х/ф «Школа выжива-

ния выпускников»
23.55 Х/ф «Время летних 

отпусков»
01.30 Контрольная 

закупка

RTVI
06.00, 08.40, 01.30 «Муль-

тфильмы»
07.00 Х/ф «Всадник без 

головы»
09.00 «Сканер»
10.00 Сериал «Из жизни 

капитана Черняева». 
Фильм 1 «Отпуск в 
январе» 1 с.

11.00 Сериал «Из жизни 
капитана Черняева». 
Фильм 1 «Отпуск в 
январе» 2 с.

12.00 «Страна и люди»
13.00, 03.00 Х/ф «Разные 

судьбы»
15.00, 02.00 Сериал 

«Жизнь и смерть Лёнь-
ки Пантелеева». 4 с.

16.00, 01.00 «Арт-
навигатор»

16.30 Премьера програм-
мы «Euromaxx. Окно в 
Европу»

17.00 Сериал «Агентство 
«Золотая пуля». 10, 
05.00 с. «Дело о пропав-
шем бизнесмене»

18.00 «Без дураков»
19.00 «Грани недели» с 

Владимиром Кара-
Мурзой

20.00 Сериал «Из жизни 
капитана Черняева». 
Фильм 1 «Отпуск в 
январе» 3 с.

21.00 «В Нью-Йорке с 
В.Топаллером»

22.00 Сериал «Из жизни 
капитана Черняева». 
Фильм 1 «Отпуск в 
январе» 4 с.

23.00 Х/ф «Следопыт»

TBI
07.00, 10.00, 16.30, 17.30 

Вокруг света
07.45 Цивилизация. 

Товарищ Филби
09.00, 14.00 Правдивые 

истории. Ужас Амити-
вилля с.2

09.30 Великие истории 
любви 20 века. Дуглас 
Фербенкс и Мэри 

Пикфорд
11.00 Ювелир ТВ
12.00 Семь чудес Украины
12.10 Игра в слова и не 

только
13.00 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
13.30 Деловая кухня
14.30 Вечер с Николаем 

Княжицким
18.15 Цивилизация. Диа-

на. История принцессы
19.30 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
20.00 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
20.30 Итоги с Вахтангом 

Кипиани
21.30 Выборы 2012. С 

другой стороны
22.30 Jazz с Алексеем 

Коганом
23.30 Великие истории 

любви 20 века. Мэри-
лин Монро и Джо Ди 
Маджо

00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.00 Клипы Jazz с Алексе-

ем Коганом
04.30 Х/ф «Верная река»

тв Центр
04.00 Мультпарад
05.05 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторонним 
вход воспрещен»

06.20 Крестьянская 
застава

06.55 «Взрослые люди»
07.30 «Фактор жизни»
08.00 Д/ф «Сердце 

львицы».
08.45 Наши любимые 

животные
09.15 «Барышня и 

кулинар»
09.45 «Сто вопросов 

взрослому»
10.30, 22.55 События
10.50 Д/ф «Мимино»
11.20 Х/ф «Мимино»
13.20 «Приглашает Борис 

Ноткин»
13.50 Московская неделя
14.25 «Доказательства 

вины. Женихи с боль-
шой дороги»

15.15 Д/ф «Ольга Остроу-
мова. Любовь земная»

16.05 Х/ф «Школа для 
толстушек».

20.00 «В центре событий»
21.00 Сериал «Чисто 

английский детектив. 
Инспектор Льюис».

23.15 «Временно до-
ступен». Александр 
Шилов.

00.15 Х/ф «Грозовой пере-
вал». (1)

02.20 Х/ф «Встретимся у 
фонтана».

03.55 Д/ф «Квартирное 
рейдерство». (1)

Энтер-ФИльМ
05.45 Мультфильм СССР
07.45 Утренняя почта (1)
08.20 Вокруг смеха
10.00 Док.фильм «Траге-

дия Фроси Бурлако-
вой» (1)

11.05 Док.фильм «Любовь 
Полищук. Женщина- 
праздник» (1)

12.10 Худ.фильм «Обыкно-
венное чудо» (1)

14.50 Худ.фильм «Табор 
уходит в небо» (1)

16.35 Худ.фильм «Дело 
было в Пенькове» (1)

18.35 Худ.фильм «Дожи-
вем до понедельника» 
(1)

20.35 Худ.фильм «Город-
ские подробности» (1)

22.30 Худ.фильм «Забав-
ная мордашка» (1)

00.15 Худ.фильм «Охран-
ник для дочери» (2)

03.15 Киноляпы
04.05 Саундтреки
04.55 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Комедия 

«Сочинение ко дню 
Победы» 

10.55, 18.55, 02.55 Мело-
драма «Последнее 
метро» 

13.10, 21.10, 05.10 Ме-
лодрама «Молодая 
Виктория» 

15.00, 23.00, 07.00 Комедия 
«Троцкий» 

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Сказка 

«Умные вещи». 2с. 
06.10, 10.10, 14.10 М/сериал 

«Крокодил и солнце», 
ф 6.  Мультфильм «Дом, 
который построили 
все».  «Мойдодыр».  
«Сказка про доброго 
носорога». 

07.00, 11.00 Х/ф «Фрак для 
шалопая». 

08.10, 12.10 Сказка «Три 
толстяка».  Мультфильм 
«Времена года». 

15.00 Х/ф «Пока бьют 
часы». 

16.20 М/сериал «Спасибо, 
доктор!», ф 7.  Муль-
тфильм «Жирафа и 
очки».  «Ежик должен 
быть колючим?». «При-
ключение на даче». 

17.00 Мультфильм 
«Левша».  Мультфильм 
«Ивашка из Дворца 
пионеров». 

18.00 Сказка «Царевна-
лягушка».  Мультфильм 
«Вагончик». 

наше КИно
07.00 Х/ф «Петровка, 38» 
09.00 Х/ф «Игры мотыль-

ков» 1
11.00 Х/ф «Женатый 

холостяк» 
13.00 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе» 
14.30 Х/ф «Цыганское 

счастье» 
16.00 Х/ф «Куда исчез 

Фоменко?» 
17.30 Х/ф «Всего один 

поворот» 
19.00 Х/ф «Огарева, 6» 
21.00 Х/ф «Пиры Валтасара, 

или Ночь со Стали-
ным» 1

23.00 Х/ф «Самолет летит в 
Россию» 

01.00 Х/ф «Верность» 
02.30 Х/ф «Забавы мо-

лодых» 
04.00 Х/ф «Матрос Желез-

няк» 1 с. 1
05.30 Х/ф «Матрос Желез-

няк» 2 с. 1

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Бобёр» 
08.00 Х/ф «Смелый боль-

шой панда» 
10.00, 02.00 Х/ф «Воды 

слонам!» 
12.10, 04.10 Х/ф «Телохра-

нитель» 
14.00 Х/ф «Носители» 1
16.00 Х/ф «Сансет бульвар» 
18.00 Х/ф «Мумия: Принц 

Египта» 
20.00 Х/ф «Пупупиду» 1
22.00 Х/ф «Смертельная 

доза» 1
00.00 Х/ф «Убежище» 

ноСтальГИЯ
05.00 «Михаил Ульянов 

читает рассказы Васи-
лия Шукшина». 

06.10 «Утренняя почта» в 
Одессе. 

06.45 Телеспектакль «Кто 
есть кто?». 

08.00, 02.00 «Петерс поп-
шоу». 

09.00 «Колба времени». 1
10.00 «Кинопанорама». 
11.00 «До и после...». 1
12.20 «КВН». 
14.10 Д/ф «Майкл Джексон 

в Москве». 
14.50 Х/ф «Мужчины и все 

остальные». 
16.15 «Классические 

дуэты». 
17.00 «Музыкальный 

ринг». 1
18.00, 03.00 «Рожденные в 

СССР». 1
19.00 «Голубой огонек». 
20.00 «Вокруг 

смеха»Ателье юмора». 
21.30 «Театральный 

концерт». 
22.35 Х/ф «Стрекозиные 

крылья». 
23.00 «Камера смотрит в 

мир». 1
00.50 Х/ф «Короли и 

капуста». 1
04.00 «Взгляд». 

телеКлуБ
19.00 Сериал «Автобус». 

5 с. «Сельская моло-
дежь». 1

20.00 Сериал «Бомж». 
12 с. 1

21.00 Сериал «Паутина-5». 
Ф 3 «Коллекционер». 
1 с. 1

22.00 Сериал «Д’Артаньян 
и три мушкетёра». 3 с. 
«Приключения про-
должаются». 1

23.30 Сериал «Секретный 
фарватер». 1 с. 1

01.00 Сериал «Автобус». 6 
с. «Ворон ворону». 1

02.00 Сериал «Дюжина 
правосудия». 1 с. 1

03.00 Сериал «Паутина-5». 
Ф 3 «Коллекционер». 
2 с. 1

TV 1000
03.00 Драма «Банда Келли»
05.00 Мультфильм «Пла-

нета 51»
07.00 Фантастика «Пять 

детей и волшебство»
09.00 Комедия «Синоптик»
10.50 Драма «Разомкнутые 

объятия»
13.10 Комедия «Prada и 

чувства»
15.00 Комедия «Мертвец в 

колледже»
17.00 Комедия «Клуб 

первых жен»
19.00 Боевик «Цена 

страха»
21.10 Гангстерское кино 

«Крестный отец 2»
00.50 Драма «Генераль-

ская дочь»

«2+2»
06.00, 05.00 Телемагазин
08.00 Журнал Лиги Чемпи-

онов УЕФА 2012-2013
08.45, 09.30 М/сериал 

«Хроники валькирий»
10.00, 11.05, 12.10 Сериал 

«Охотники за древ-
ностями»

13.15 Улётное видео по-
русски

13.40 «Бессмертие»
14.45 «Телепатия»

15.55 «10 процентов чуда»
17.00, 18.10, 19.15, 20.20 

Сериал «Грозовые 
врата» (2)

21.30 ПРОФУТБОЛ
22.40, 00.05 Сериал «Спар-

так. Кровь и песок» (3)
01.15 Х/ф «Планета страха» 

(3)
02.55 Х/ф «Город ведьм» (2)
04.25 Сумасшедшая 

скрытая камера

TV1000 AcTIon
04.00 Драма «Бобби»
06.05 Боевик «Шанхайские 

рыцари»
08.10 Научная фантастика 

«Монстры «
09.50 Приключения «Граф 

Монте-Кристо»
12.10 Фильм ужасов «Про-

клятие 3»
14.00 Драма «Эхо»
16.00 Боевик «Вавилон 

н.э.»
18.00 Триллер «Наркоз»
20.00 Триллер «Развер-

стые могилы»
21.45 Фильм ужасов 

«Мгла»
00.00 Мягкая эротика 

«Безбашенные кра-
сотки»

01.30 Мягкая эротика 
«Сексуальные ми-
лашки «

доМ КИно
03.00 Сериал «Танго с 

ангелом», 20 с.
03.55 Драма «Дневник его 

жены» (1)
05.40 Комедия «Хорошо 

сидим!» (1)
06.55 Кинороман «Моя 

улица»
08.10 Драма «Меланхоли-

ческий вальс»
09.25 Комедия «Дети Дон-

Кихота»
10.40 Х/ф «Две пары и 

одиночество»
11.55, 19.00, 02.55 «Окно 

в кино»
12.00 Комедия «Девушка 

без адреса»
13.25 Мелодрама «Най-

дёныш»
15.10 Трагикомедия 

«Старый Новый год»
17.25 Х/ф «Мы из будущего 

- 2» (1)
19.05 Сериал «Танго с 

ангелом», 21 с.
20.00 Комедия «Человек с 

бульвара Капуцинов»
21.35 Драма «Портрет в 

сумерках» 
23.25 Комедия «Амни-

стия»
00.45 Драма «Водитель 

автобуса»

ГуМор тБ
05.00 Комедия «Насред-

дин в Бухаре»
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 «Призрак 

моего дома»
13.00 Гуморины из 

торбины
15.00 Комедия «Фан-

тоцци»
18.55 Клуб юмора
20.05 «Милицейская 

академия»
20.40 Комедия «Герой ее 

романа»

mAXXI-TV
06.30, 17.50, 23.55 

MaxxiМузыка
07.50 «Сделано руками»
08.30, 18.30 Йога
09.20, 11.50 Союзмуль-

тфильм
10.20 «В поисках новых 

впечатлений»
10.50 «Выдающиеся 

мужчины»
11.00 «Кухня на шпильках»
12.10 «Трудный вопрос»
13.00, 22.05 «Все про все»
14.20 Детский музыкаль-

ный Фестиваль «ТВ 
Старт»

15.15 Телеювелирторг
17.15 «Тур-Гламур»
18.05 «Ukrainian Fashion 

Week»
19.05 Х/ф «Человек, кото-

рый закрыл город»
21.15 «Женские откро-

вения»
22.10 Портретные 

очерки. Александр 
Демьяненко

23.05 «КиноМакси»

трК «КрИворІЖЖЯ»
09:00 – 09:20 Новости 

регионов
09:20 – 09:35 Календарь 

событий
09:35 – 10:00 Новая волна
19:00 – 19:30 День за днем
19:30 – 19:45 Мир про-

фессий
19:45 – 20:00 Украина в 

кадре

Неділя, 16 вересня
Cхід 6.36 Захід 19.09
Тривалість дня 12.33

Схід 7.00 Захід 18.51
Повний місяць

ТерезиПетро, Василиса
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20 Телебачення
•Червоний гірник• середа, 5 вересня 2012 року

ПОНЕДІЛОК, 10 вересня ВІВТОРОК, 11 вересня СЕРЕДА, 12 вересня ЧЕТВЕР, 13 вересня П’ЯТНИЦЯ, 14 вересня СУБОТА, 15 вересня НЕДІЛЯ, 16 вересня
СПорт 1

06.30, 16.35 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Утрехт - 
Фейенорд

08.20, 19.15 Футбол. Чемпионат 
мира 2014. Квалификаци-
онный раунд. Молдова 
- Англия

10.15, 21.10 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

10.50, 21.45 Футбол. Чемпионат 
мира 2014. Квалификаци-
онный раунд. Нидерланды 
- Турция

12.40, 14.00 Телемагазин
13.00, 02.15 Гольф. Обзор турни-

ра Kharkov Open 2012
14.20, 03.35 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Зенит - Динамо (М)

18.30, 05.25 Гольф. Портреты
23.40 Бокс. WSB Events 2011-

2012. 1/4 финала. Мумбаи 
- Баку

03.05 Чемпионат мира по 
гонкам на катерах Класса 1 
2012р. Габон. Обзор

СПорт 2
06.25, 19.25 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Зенит - Динамо (М)

08.15 Теннис. АТР. Winston-
Salem Open. Северная 
Каролина, США. 1/2 финала. 
Тсонга - Иснер

10.45, 21.20 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Утрехт - 
Фейенорд

12.30 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012, 
02.30 - 2013. Ноттингем 
Форест - Чарльтон

14.25, 23.30 Теннис. АТР. 
Winston-Salem Open. Север-
ная Каролина, США. Финал. 
Иснер - Бердых

17.30, 04.25 Футбол. Чемпионат 
мира 2014. Квалификаци-
онный раунд. Нидерланды 
- Турция

EurosporT
09.30, 11.45, 02.15 Мотоспортив-

ный уикенд. 
09.45 Автоспорт. Чемпионат 

мира в классе Туринг. 
Журнал. 

10.15 Супербайк. Чемпионат 
мира. Германия. Заезд 1. 

11.00 Супербайк. Чемпионат 
мира. Германия. Заезд 2. 

11.55 Технология чемпионов. 
Журнал. 

12.00 Велоспорт. Гран-при 
Квебека. 

13.00 Велоспорт. Гран-при 
Монреаля. 

13.45 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 21. 

14.45, 20.00, 00.30 Теннис. 
Открытый чемпионат США. 
Финал. Мужчины. 

16.30, 18.00, 18.45 Футбол. Ква-
лификация к Чемпионату 
мира 2014. 

17.15 Футбол. Квалификация 
к Чемпионату мира 2014. 
Обзор матчей. 

19.30 Теннис. Матс пойнт. 
Журнал. 

19.55 Бизнес класс. Журнал. 
21.45, 02.00 Вот это да!!! 
22.00 Про рестлинг. Обзор 

WWE (World Wrestling 
Entertainment). 

22.30 Про рестлинг. Vintage 
Collection. США. 

23.30 Сильнейшие люди пла-
неты. Чемпионаская лига. 
Голландия. 

02.30 Технический перерыв. 

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 10.00, 21.00, 22.40, 

00.55, 03.00 Футбол NEWS
06.15 Германия - Фарерские 

о-ва. Отбор к ЧМ-2014
08.15, 15.15 Россия - Сев. Ирлан-

дия. Отбор к ЧМ-2014
10.15, 17.15 Журнал Лиги 

Чемпионов
10.45, 22.55 Дания - Чехия. От-

бор к ЧМ-2014
12.45 Шотландия - Сербия. 

Отбор к ЧМ-2014
14.45 Futbol Mundial
17.45 Украина - Мальта. Отбор 

к ЧЕ-2013 (U21)
19.45, 22.10 Футбол LIVE
20.10 LIVE. Швеция - Украина. 

Отбор к ЧЕ-2013 (U21)
01.10 Швеция - Украина. Отбор 

к ЧЕ-2013 (U21)
03.15 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
04.15 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
05.15 Промо + Новости

СПорт 1
06.15, 17.10 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Аякс - АЗ

08.05, 02.05 Футбол. Чемпионат 
мира 2014. Квалификаци-
онный раунд. Нидерланды 
- Турция

10.00, 16.05 Гольф. Обзор турни-
ра Kharkov Open 2012

11.00, 13.20 Телемагазин
11.25, 00.05 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Ростов - Анжи

13.40, 04.20 Футбол. Чемпионат 
мира 2014. Квалификаци-
онный раунд. Молдова 
- Англия

15.35 Чемпионат мира по 
гонкам на катерах Класса 1 
2012р. Габон. Обзор

19.00 Гольф. PGA. BMW 
Championship Обзор

20.00 Бокс. WSB Events 2011-
2012. 1/4 финала. Астана 
- Мехико

21.55 Футбол. Чемпионат мира 
2014. Квалификационный 
раунд. Шотландия - Македо-
ния. LIVE

03.55 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

06.10 Первый украинский 
гольф опыт

СПорт 2
06.25, 17.45 Теннис. АТР. 

Winston-Salem Open. Север-
ная Каролина, США. Финал. 
Иснер - Бердых

09.30, 20.50 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

10.00 Футбол. Чемпионат мира 
2014. Квалификационный 
раунд. Молдова - Англия

12.00, 23.15, 04.50 Гольф. Обзор 
турнира Kharkov Open 2012

13.00 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012, 
21.20 - 2013. Кардифф Сити - 
Хаддерсфилд Таун

14.50, 03.00 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Ростов - Анжи

17.00, 02.10 Гольф. Портреты
00.15 Футбол. Чемпионат мира 

2014. Квалификационный 
раунд. Шотландия - Маке-
дония

EurosporT
09.30, 16.45 Теннис. Открытый 

чемпионат США. Финал. 
Мужчины. 

11.00, 16.15 Теннис. Матс пойнт. 
Журнал. 

11.30 Маунтин байк. Чемпионат 
мира. Австрия. 

12.30 Вот это да!!! 
13.30 Конноспортивный 

журнал. 
13.45, 14.45, 15.30 Футбол. 

Квалификация к Чемпионату 
мира 2014. 

18.00 Футбол. Квалификация 
к Чемпионату мира 2014. 
Иордания - Австралия. 

20.00 Футбол. Кубок Данон. 
21.00 Бокс. Бои в тяжелом весе. 

США.
22.00 Бокс.
00.00 Автоспорт. Академия 

GTA. Дорога к Дубаи. 
Журнал. 

00.15 Футбол. Квалификация 
к Чемпионату мира 2014. 
Обзор матчей. 

01.15 Автоспорт. Суперкубок 
Порше. Монца (Италия). 

01.45 Супербайк. Чемпионат 
мира. Германия. Заезд 2. 

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 22.30, 23.40, 01.10, 

03.10 Футбол NEWS
06.10 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
07.05 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
08.15 Швеция - Украина. Отбор 

к ЧЕ-2013, 13.15 (U21)
10.00, 15.40, 20.45 ФУТБОЛ 

NEWS. LIVE
10.15, 15.10, 00.00, 03.40 Futbol 

Mundial
10.45, 18.00 Россия - Сев. Ирлан-

дия. Отбор к ЧМ-2014
12.45 Журнал Лиги Чемпионов
16.00 Германия - Фарерские 

о-ва. Отбор к ЧМ-2014
19.55 LIVE. Израиль - Россия. 

Отбор к ЧМ-2014
21.50 LIVE. Польша - Молдова. 

Отбор к ЧМ-2014
00.25 LIVE. Уругвай - Эквадор. 

Отбор к ЧМ-2014
02.25 Израиль - Россия. Отбор 

к ЧМ-2014

СПорт 1
06.45, 16.00, 03.20 Футбол. 

Чемпионат Нидерландов. 
Эредивизие. Сезон 2012-
2013. Фейенорд - Херенвен

08.40, 19.00, 05.35 Футбол. 
Чемпионат мира 2014. 
Квалификационный раунд. 
Шотландия - Македония

10.35, 15.00 Телемагазин
11.00, 21.00 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. ЦСКА - Зенит

13.00 Футбол. Чемпионат мира 
2014. Квалификационный 
раунд. Нидерланды - Турция

15.25, 02.50 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

17.55 Гольф. Обзор турнира 
Kharkov Open 2012

22.55 Бокс. WSB Events 2011-
2012. 1/4 финала. Москва 
- Лейпциг

01.00 Футбол. Чемпионат мира 
2014. Квалификационный 
раунд. Молдова - Англия

05.05 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Обзор

СПорт 2
06.00, 21.55 Футбол. Чемпионат 

мира 2014. Квалификаци-
онный раунд. Шотландия 
- Македония

07.55 Гольф. Портреты
08.45, 18.10, 01.15 Футбол. 

Чемпионат Нидерландов. 
Эредивизие. Сезон 2012-
2013. Аякс - АЗ

10.45 Футбол. Чемпионат мира 
2014. Квалификационный 
раунд. Нидерланды - Турция

12.40, 05.20 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

13.15 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012, 
20.00 - 2013. Лидс - Вулвер-
хэмптон

15.10, 00.15 Гольф. Обзор тур-
нира Kharkov Open 2012

16.15, 03.05 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. ЦСКА - Зенит

EurosporT
09.30 Футбол. Квалификация 

к Чемпионату мира 2014. 
Иордания - Австралия. 

10.15, 11.15, 12.00, 12.45 Футбол. 
Квалификация к Чемпиона-
ту мира 2014. 

13.45, 18.00 Футбол. Квалифи-
кация к Чемпионату мира 
2014. Обзор матчей. 

14.45 Вот это да!!! 
15.30, 01.45 Велоспорт. Гран-

при Валлонии. 
18.45 Теннис. Матс пойнт. 

Журнал. 
19.15, 19.20, 19.25 Бизнес класс. 

Журнал 
19.30, 01.10 Избранное по 

средам. 
19.35 Конный спорт. Кубок на-

ций. Дублин (Ирландия). 
20.35 Новости конного спорта. 
20.40 Гольф. USPGA. Barclays 

Classic. 
21.40 Гольф. USPGA. Deutsche 

Bank Championship. 
22.40 Гольф. Европейский тур. 

KLM Open. 
23.10 Гольф. Европейский тур. 

British Open. Женщины. 
00.10 Гольф. Европейский тур. 

Swedish Open. Женщины. 
00.20 Гольф клуб. Новости 

гольфа. 
00.25, 01.00 Выбор месяца. 

Журнал. 
00.30 Парусный спорт. Rolex 

Cup. 

тК «ФутБол»
06.15, 08.00, 00.50, 03.00 Фут-

бол NEWS
06.30, 12.15, 21.30 Futbol 

Mundial
07.00, 14.40, 03.15 Чемпионат 

Германии. Обзор тура
08.15, 16.30, 22.50 Израиль - 

Россия. Отбор к ЧМ-2014
10.00, 15.40, 22.30 ФУТБОЛ 

NEWS. LIVE
10.15 Польша - Молдова. Отбор 

к ЧМ-2014
12.40 Уругвай - Эквадор. Отбор 

к ЧМ-2014
16.00 Журнал Лиги Чемпионов
18.30, 20.55 Футбол LIVE
18.55 LIVE. Севастополь - Буко-

вина. Чемпионат Украины. 
Первая Лига

22.00 «Один на один с Гамулой». 
Ю. Розанов. Премьера

01.05 Перу - Аргентина. Отбор 
к ЧМ-2014

04.15 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

05.15 Промо + Новости

СПорт 1
07.30, 17.05, 01.25 Футбол. 

Чемпионат Нидерландов. 
Эредивизие. Сезон 2012-
2013. Неймеген - Аякс

09.25, 19.35 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Динамо (М) - Спартак

11.25, 19.00 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

12.00, 14.20 Телемагазин
12.25 Футбол. Чемпионат мира 

2014. Квалификационный 
раунд. Шотландия - Маке-
дония

14.45, 03.45 Футбол. Англия. 
Кубок Лиги. Ноттингем 
Форест - Уиган

16.35, 05.30 Первый украин-
ский гольф опыт

21.35 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Нортхэмптон - Вулвер-
хэмптон

23.30 Бокс. WSB Events 2011-
2012. 1/4 финала. Милан 
- Париж

03.15 Настольный теннис. Pro 
Tour Grand Finals. Лондон. 
Финал. Женщины. Пары

СПорт 2
07.45 Футбол. Англия. nPower 

Championship. Сезон 2012 - 
2013. Лидс - Вулверхэмптон

09.40, 19.40 Футбол. Чемпионат 
мира 2014. Квалификаци-
онный раунд. Шотландия 
- Македония

11.35, 21.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Фейенорд 
- Херенвен

13.40 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012, 
04.15 - 2013. Болтон - Нот-
тингем

15.40, 00.20 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Динамо (М) - Спартак

17.40 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Ноттингем Форест 
- Уиган

23.40 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

02.20 Футбол. Чемпионат мира 
2014. Квалификационный 
раунд. Молдова - Англия

EurosporT
09.30 Автоспорт. Академия 

GTA. Дорога к Дубаи. 
Журнал. 

09.45, 11.00, 16.30, 01.00 Вот 
это да!!! 

09.55 Технология Чемпионов. 
Журнал. 

10.00 Велоспорт. Гран-при 
Валлонии. 

12.00 Футбол. Квалификация 
к Чемпионату мира 2014. 
Иордания - Австралия. 

13.00, 14.00, 14.45, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.15 Футбол. Ква-
лификация к Чемпионату 
мира 2014. 

20.00 Паркур. Лондон. Журнал. 
20.30 Паркур. Санторин. 

Журнал. 
21.00 Боевые искусства. 

Тотальный нокаут.
22.00 Боевые искусства. Бой-

цовский клуб.
00.00 Покер. Европейский тур.
01.30 Футбол. Квалификация 

к Чемпионату мира 2014. 
Обзор матчей. 

02.30 Технический перерыв. 

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 00.50, 03.00 Фут-

бол NEWS
06.10, 12.15, 03.15 Чемпионат 

Англии. Обзор тура
07.10, 04.15 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
08.15, 01.05 Севастополь - Буко-

вина. Чемпионат Украины. 
Первая Лига

10.00, 15.40, 22.30 ФУТБОЛ 
NEWS. LIVE

10.15 Перу - Аргентина. Отбор 
к ЧМ-2014

13.15, 20.30 «Один на один с 
Гамулой». Ю. Розанов

13.40 Израиль - Россия. Отбор 
к ЧМ-2014

16.00 Швеция - Украина. Отбор 
к ЧЕ-2013, 22.50 (U21)

18.00 Польша - Молдова. Отбор 
к ЧМ-2014

05.00 Промо + Новости

СПорт 1
06.05, 14.15, 21.05 Футбол. 

Чемпионат мира 2014. 
Квалификационный раунд. 
Шотландия - Македония

08.00, 13.45, 20.30 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

08.35, 16.50, 01.45 Футбол. 
Чемпионат Нидерландов. 
Эредивизие. Сезон 2012-
2013. Эраклес - Фейенор

10.25, 18.40, 04.25 Футбол. 
Россия. Премьер-Лига. 
Сезон 2012-2013. Кубань - 
Краснодар

12.15 Гольф. Обзор турнира 
Kharkov Open 2012

13.20 Телемагазин
16.10 Бадминтон. World 

Superseries Finals 2011. День 
четвертый. Финал. Женщи-
ны. Пары

23.00 Бокс. WSB Events 2011-
2012. 1/4 финала. Мехико 
- Астана

03.45 Гольф. Портреты

СПорт 2
06.15, 19.25 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Неймеген 
- Аякс

08.05, 16.55 Футбол. Чемпионат 
мира 2014. Квалификаци-
онный раунд. Молдова 
- Англия

10.05, 18.50 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

10.45, 02.05 Футбол. Англия. 
Кубок Лиги. Ноттингем 
Форест - Уиган

12.40 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012, 
22.25 - 2013. Блекберн - 
Лестер

14.35, 00.15 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Кубань-Краснодар

16.20 Чемпионат мира по 
гонкам на катерах класса 1 
2012 г. Габон. Обзор

21.20 Гольф. Обзор турнира 
Kharkov Open 2012

04.15 Футбол. Чемпионат мира 
2014. Квалификационный 
раунд. Шотландия - Маке-
дония

EurosporT
09.30, 12.45 Футбол. Квалифи-

кация к Чемпионату мира 
2014. Обзор матчей. 

10.00, 13.30, 14.30, 15.15 Футбол. 
Квалификация к Чемпиона-
ту мира 2014. 

10.45, 16.00 Спидвей. Гран-при. 
Польши. 

11.45, 17.00, 01.30 Спидвей. 
Гран-при. Хорватии. 

18.00 Паркур. Лондон. Журнал. 
18.30 Паркур. Санторин. 

Журнал. 
19.00, 19.30 Timbersports Series. 

Чемпионат мира. Норвегия. 
20.00 Боулинг. PBA. 
21.00 Сильнейшие люди 

планеты. Чемпионская лига. 
Португалия. 

22.00 Бокс. 
00.00 Конноспортивный 

журнал. 
00.15 Вот это да!!! 
01.15 Автоспорт. Академия 

GTA. Дорога к Дубаи. 
Журнал. 

02.30 Технический перерыв. 

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 00.55, 03.10 Футбол 

NEWS
06.15 Чемпионат Германии. 

Обзор тура
07.10, 12.15 Чемпионат Испа-

нии. Обзор тура
08.15, 16.00 Перу - Аргентина. 

Отбор к ЧМ-2014
10.00, 15.40, 22.15 ФУТБОЛ 

NEWS. LIVE
10.15 Швеция - Украина. Отбор 

к ЧЕ-2013, 01.10 (U21)
13.15 Польша - Молдова. Отбор 

к ЧМ-2014
15.15 «Один на один с Гамулой». 

Ю. Розанов
18.00 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
19.00 Израиль - Россия. Отбор 

к ЧМ-2014
20.55 Futbol Mundial. Премьера
21.25 LIVE. Аугсбург - 

Вольфсбург. Чемпионат 
Германии

23.25 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру. Пре-
мьера

23.55 Чемпионат Италии. Пре-
дисловие к туру. Премьера

00.25 Чемпионат Англии. Пре-
дисловие к туру. Премьера

03.30 Аугсбург - Вольфсбург. 
Чемпионат Германии

05.30 Промо + Новости

СПорт 1
06.15, 17.40 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Гронинген 
- ПСВ

08.10, 16.35, 04.15 Гольф. Обзор 
турнира Kharkov Open 2012

09.10 Гольф. Портреты
10.00, 02.25 Футбол. Чемпионат 

мира 2014. Квалификаци-
онный раунд. Шотландия 
- Македония

11.55 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

12.25 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
LIVE

14.35, 05.10 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Ноттингем 
Форест - Чарльтон

19.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Аякс - 
Валвейк. LIVE

21.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Фейенорд - 
Зволле. LIVE

23.50 Бокс. WSB Events 2011-
2012. 1/4 финала. Баку 
- Мумбаи

СПорт 2
06.10, 14.45, 02.05 Гольф. 

European Tour Weekly. Обзор
06.45 Футбол. Чемпионат мира 

2014. Квалификационный 
раунд. Молдова - Англия

08.40 Теннис. АТР. Winston-
Salem Open. Северная 
Каролина, США. Финал. 
Иснер - Бердых

11.45, 19.10 Гольф. Обзор турни-
ра Kharkov Open 2012

12.50, 20.15, 04.40 Футбол. 
Англия. Кубок Лиги. Норт-
хэмптон - Вулверхэмптон

15.20, 22.10 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013

17.15 Футбол. Чемпионат мира 
2014. Квалификационный 
раунд. Шотландия - Маке-
дония

00.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Аякс - 
Валвейк

02.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Фейєнорд 
- Зволле

EurosporT
09.30, 14.00 Вот это да!!! 
10.30 Вот это да!!! Специальный 

выпуск. 
10.40 Технология чемпионов. 
10.45, 16.00 Спидвей. Гран-при. 

Италии. 
11.45, 17.00 Спидвей. Гран-при. 

Британии. 
12.45 Автоспорт. Мировая се-

рия Рено. Венгрия. Заезд 1. 
15.00 Футбол. Квалификация 

к Чемпионату мира 2014. 
Обзор матчей. 

18.00 Автоспорт. World 
Endurance Championship. 
Сан-Паулу (Бразилия). 

22.00 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Лозанна 
(Швейцария). 

23.15 Конноспортивный 
журнал. 

23.30 Ралли. IRC. Украина. 
День 1. 

00.00, 01.00, 02.00 Боевые ис-
кусства. Тотальный нокаут.

03.00 Технический перерыв. 

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 01.00, 03.15 Футбол 

NEWS
06.15 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру
06.45 Чемпионат Италии. Пре-

дисловие к туру
07.15 Чемпионат Англии. Пре-

дисловие к туру
08.15 Аугсбург - Вольфсбург. 

Чемпионат Германии
10.00, 14.25, 16.40, 19.45, 21.45 

ФУТБОЛ NEWS. LIVE
10.20 Израиль - Россия. Отбор 

к ЧМ-2014
12.20 Street Style
12.30 Швеция - Украина. Отбор 

к ЧЕ-2013 (U21)
14.40 LIVE. Норвич - Вест Хем. 

Чемпионат Англии
16.55 LIVE. Ильичевец - Волынь. 

Чемпионат Украины
18.55 LIVE. Заря - Шахтер. 

Чемпионат Украины
20.55 LIVE. Хетафе - Барселона. 

Чемпионат Испании
22.55 LIVE. Севилья - Реал. 

Чемпионат Испании
01.15 Заря - Шахтер. Чемпионат 

Украины
03.30 Ильичевец - Волынь. 

Чемпионат Украины
05.30 Промо + Новости

СПорт 1
07.15, 05.50 Футбол. Чемпионат 

мира 2014. Квалификаци-
онный раунд. Молдова 
- Англия

09.10, 19.15 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

09.40, 21.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Аякс - 
Валвейк

11.35 Гольф. Портреты
12.15, 01.40 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Фейенорд 
- Зволле

14.10 Гольф. Обзор турнира 
Kharkov Open 2012

15.10 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 
2012-2013. Вулверхэмптон - 
Лестер. LIVE

17.15, 19.50, 03.25 Футбол. Рос-
сия. Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013

23.40 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 
2012-2013. Вулверхэмптон 
- Лестер

05.10 Бадминтон. World 
Superseries Finals 2011. День 
четвертый. Финал. Женщи-
ны. Пары

СПорт 2
06.45, 15.00, 04.00 Футбол. 

Чемпионат Нидерландов. 
Эредивизие. Сезон 2012-
2013. Аякс - Валвейк

08.40 Гольф. Обзор турнира 
Kharkov Open 2012

09.45, 21.20 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013

11.40, 16.55, 23.15 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

12.15, 00.00 Футбол. Чемпионат 
мира 2014. Квалификаци-
онный раунд. Шотландия 
- Македония

14.10 Гольф. Портреты
17.30 Футбол. Англия. nPower 

Championship. Сезон 2012, 
01.55 - 2013. Вулверхэмптон 
- Лестер

19.20 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Фейєнорд 
- Зволле

EurosporT
09.30 Ралли. IRC. Украина. 

День 1. 
10.00 Спидвей. Гран-при. 

Британии. 
11.00, 15.00 Олимпийские игры. 

Велоспорт. Гонка с раздель-
ного старта. Мужчины. 

12.00, 18.00, 00.15 Академи-
ческая гребля. Чемпионат 
Европы. Италия. Финалы. 

13.15, 19.30 Вот это да!!! 
14.00 Автоспорт. Мировая се-

рия Рено. Венгрия. Заезд 2. 
15.30, 20.30, 01.30 Велоспорт. 

Чемпионат мира. Нидер-
ланды. Гонка с раздельного 
старта. 

22.00 Бокс.
23.30 Ралли. IRC. Украина. 

Обзор. 
23.55 Технология чемпионов. 

Журнал. 
00.00, 02.15 Мотоспортивный 

уикенд. 
02.30 Технический перерыв. 

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 23.45, 02.00, 04.10 

Футбол NEWS
06.15 Хетафе - Барселона. 

Чемпионат Испании
08.15 Севилья - Реал. Чемпио-

нат Испании
10.00, 13.10, 17.15, 19.45, 21.25 

ФУТБОЛ NEWS. LIVE
10.25 Журнал Лиги Чемпионов. 

Премьера
10.50, 12.55 Street Style
11.00 Док.фильм «Лучшие 

футболисты всех времен»
12.00, 04.25 Futbol Mundial
12.30, 04.55 Журнал Лиги 

Чемпионов
13.25, 15.55, 18.25, 20.55 Футбол 

LIVE
13.55 LIVE. Металлург З - Говер-

ла. Чемпионат Украины
16.25 LIVE. Металлург Д - Арсе-

нал. Чемпионат Украины
18.55 LIVE. Таврия - Кривбасс. 

Чемпионат Украины
21.40 LIVE. Торино - Интер. 

Чемпионат Италии
00.00 Металлург З - Говерла. 

Чемпионат Украины
02.15 Металлург Д - Арсенал. 

Чемпионат Украины
05.25 Промо + Новости

g Офіційно
Публічні слухання

На виконання розпорядження міського го-
лови від 13.08.2012 №188р 11.09.2012 о 16.00 у 
муніципальному центрі послуг м. Кривого Рогу 
(пл. Радянська,1) відбудуться публічні слухання з 
обговорення громадянами, суб’єктами господа-
рювання регуляторного акта – проекту рішення 
міської ради «Про внесення змін до Порядку пе-
реведення жилих будинків і приміщень (квартир) 
у нежилі  в м. Кривому Розі» та аналізу його регу-
ляторного впливу.

З вищезазначеними документами можна озна-
йомитися на офіційній сторінці виконкому міської 
ради у мережі Інтернет у підрозділі «Регуляторна 

політика» www.kryvyirig.dp.ua, міській комунальній 
газеті «Червоний гірник» від 29.08.2012 №64 та у 
розробника – управління благоустрою та житлової 
політики виконкому міської ради за адресою: 
50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1 з 8.30 до 17.00, 
перерва з 12.30 до 13.00 (крім вихідних та святко-
вих днів), тел. 74-09-41, 71-89-16.

Запрошуємо громадян, суб’єктів господарю-
вання, їх об’єднання, громадські організації, 
наукові установи та консультативно-дорадчі 
органи відповідно до процедури здійснення 
державної регуляторної політики взяти участь у 
обговоренні.
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З турботою про місто

Постановили:
За результатами підбиття підсумків визнати 
переможцями в організації та проведенні свят:
по районах:

і місце  – Інгулецький район;
іі місце – Жовтневий район;
ііі місце – Тернівський район.
Відзначити підготовку районів до свят: 

Центрально-Міського, Дзержинського, Сакса-
ганського та Довгинцівського.

В номінації «Кращий житловий мікрора
йон»:

і місце – мікрорайон металургів та гірників 
по вулиці Ярославській – голови ОСББ Демчен-
ко А.В., Ворожбит Л.І., Свириденко Т.І., директор 
КП «ЖЕО №20» Позднякова О.В. (Інгулецький 
район);

іі місце – 44 квартал вулиця Мусоргського – 
директор КП «ЖЕО №31» Шарах О.Л. (Жовтне-
вий район);

ііі місце – житловий масив «Даманський» – 
директор ТОВ «Уют» Хворост І.А. (Тернівський 
район);

відзначити: мікрорайон «Східний-1» – ди-
ректор КП «ЖЕО №45» Зеленко С.В. (Довгинців-
ський район); квартал № 346, житловий мікро-
район Всебратське-2 – директор КП «ЖЕО №20» 
Позднякова О.В. (Центрально-Міський район); 
вулиця Постишева, будинки 1-11, вулиця Рево-
люційна, будинки 8-12 – голова будинкових ко-
мітетів Легкобит Л.О., директор КП «ЖЕО № 8» 
Приймак Р.І. (Дзержинський район); мікрорайон 
Ювілейний – директор КП «ЖЕО №35» Аксьоно-
ва Н.А. (Саксаганський район).

В номінації «Кращий проспект, площа, ву
лиця, майдан»:

і місце – площа Радянська – директор КП 
«Сансервіс» Качагін В.О. (Дзержинський район);

іі місце – вулиця Мусоргського – директор 
КП «ЖЕО №31» Шарах О.Л. (Жовтневий район); 
проспект Південний – директор КП «ЖЕО №20» 
Позднякова О.В., директор КП «Сансервіс» Ка-
чагін В.О., директор ТОВ «Весташляхбуд» Мілю - 
ков В.М., ВАТ «Південний ГЗК» голова правління 
Короленко М.К. (Інгулецький район);

ііі місце – вулиця Доватора – директор ТОВ 
«Уют» Хворост І.А. (Тернівський район);

відзначити: проспект Карла Маркса – ди-
ректор ТОВ «Весташляхбуд» Мілюков В.М., 
начальник дільниці Центрально-Міського 
району КП«Сансервіс» Коваленко О.В. (Цент-
рально-Міський район); вулиця Дніпропетров-
ське шосе – директор КП «ЖЕО №45» Зеленко 
С.В. (Довгинцівський район); вулиця Мелешкіна 
– директор КП «ЖЕО №35» Аксьонова Н.А. (Сак-
саганський район).

В номінації «Краща вулиця сектора індиві
дуальної забудови»:

і місце – вулиця Виноградова – голова квар-
тального комітету № 6 Шевченко С.Л. (Жовтне-
вий район)

іі місце – вулиця Енергетиків – голова вулич-
ного комітету житлового масиву Закарпатський 
Капралець В.А. (Тернівський район); вулиця 
Под лєпи – голова вуличного комітету Борисен-
ко К.В. (Інгулецький район);

ііі місце – вулиця Лугова – голова органу са-
моорганізації населення Лукіна Л.С. (Довгинців-
ський район);

відзначити: вулиця Красноводська – го-
лова вуличного комітету Барсуков А.В. (Сак-
саганський район); вулиця Балхаська – го-
лова квартального комітету №71 Отян Ю.О. 
(Центрально-Міський район); вулиця Залізоруд-
на (житловий масив «Побєда») – голови квар-
тального комітету Крилова Н.В., Дударенко В.С. 
(Дзержинський район).

В номінації «Кращий будинок сектора інди
відуальної забудови»:

і місце – вулиця Зарічна,№39 – власник Гага-
лушко І.Й. (Центрально-Міський район);

іі місце – вулиця 50-річчя Перемоги, №33 – 
власник Маслюк В.А. (Жовтневий район);

ііі місце – вулиця Подлєпи, №15 – власник 
Зюков Л.М. (Інгулецький район);

відзначити: вулиця 40-років Жовтня, №72 
– голова органу самоорганізації населення Фу-

клєва О.В. (Довгинцівський район); вулиця Мі-
сячна,№19 – власник Дровозюк М.І., голова ву-
личного комітету ж.м. Горького Стариченко Л.В. 
(Тернівський район); вулиця Виноградна, №34 
– власниця Горюнова Т.І. (Саксаганський район); 
вулиця Сімферопольська, №8 – власник Жоло-
бов В.І. (Дзержинський район).

В номінації «Краща прибудинкова тери
торія»:

і місце – вулиця Савицького, №№3,5 – голо-
ви будинкових комітетів Чепка С.М., БіляєваГ.М., 
директор КП «ЖЕО №20» Позднякова О.В. (Інгу-
лецький район);

іі місце – вулиця Сахарова,№7 – голова бу-
динкового комітету Погорєльська Р.І. (Довгин-
цівський район);

ііі місце – мікрорайон Всебратське – 2, 
№№50, 51, 52 – директор КП «ЖЕО №20» По-
зднякова О.В. (Центрально-Міський район);

відзначити: вулиця Косигіна, №17 – дирек-
тор КП «ЖЕО №14» Вишнева Л.А. (Тернівський 
район); вулиця Коротченка,№13 – голова ОСББ 
«Цереус 5» Деомідова Т.М. (Жовтневий район); 
вулиця Пришвіна, №8 – АТЗТ НВО «Созідатель» 
(Саксаганський район); вулиця Бородіна, №2 – 
директор КП «ЖЕО № 8» Приймак Р.І., голова бу-
динкового комітету Матіс В.М. (Дзержинський 
район).

В номінації «Кращий парк»:
і місце – парк ім. Савицького І.І., проспект 

Південний – директор КП «Сансервіс» Кача - 
гін В.О., ВАТ «Південний ГЗК» голова правління 
Короленко М.К. (Інгулецький район);

іі місце – парк імені Комсомолу України, 
вул. Короленка – генеральний директор ПАТ 
«ПівнГЗК» Шпилька А.М. (Тернівський район);

ііі місце – Парк Героїв, проспект Металургів – 
директор КП «Сансервіс» Качагін В.О. (Дзержин-
ський район);

відзначити: парк ім. 50-річчя Радянської 
України, вулиця Ватутіна – директор КП «ЖЕО 
№31» Шарах О.Л. (Жовтневий район); парк куль-
тури і відпочинку ім. Газети «Правда» – голо-
ва благодійного фонду «Громадська ініціатива 
мешканців Кривбасу» Соколовський С.В. (Цент-
рально-Міський район); парк «Ювілейний», ву-
лиця Димитрова – директор КП «Сансервіс» Ка-
чагін В.О. (Довгинцівський район); паркові алеї 
ПК ім. Артема, вулиця Бикова – директор ПК ім. 
Артема Мігуша С.В. (Саксаганський район).

В номінації «Кращий сквер»:
і місце – сквер на кільці 44 кварталу, вули-

ця Мусоргського – генеральний директор ПАТ 
«Центральний гірничо-збагачувальний комбі-
нат» Тимошенко П.Г. (Жовтневий район);

іі місце – сквер біля виконкому Інгулецької 
районної у місті ради, площа 60-річчя СРСР – 
директор КП «Сансервіс» Качагін В.О., директор 
ТОВ «Весташляхбуд» Мілюков В.М., ВАТ «Півден-
ний ГЗК» голова правління Короленко М.К. (Інгу-
лецький район);

ііі місце – Сквер біля пам’ятної дзвіниці ра-
дянським воїнам, загиблим у роки Великої Ві-
тчизняної війни у м. Кривому Розі, проспект 
Миру – директор КП «Сансервіс» Качагін В.О. 
(Дзержинський район);

відзначити: сквер на вулиці Пушкіна – де-
путат Криворізької міської ради, директор ТОВ 
«Криворіжелектромонтаж» Ткаченко Г.І. (Цент-
рально-Міський район); сквер на вулиці Ма-
линовського – начальник дільниці озеленення 
Тернівського району КП «Сансервіс» Терьохіна 
О.І. (Тернівський район); сквер Героїв Чорноби-
ля, вулиця Мелешкіна – директор КП «Сансер-
віс» Качагін В.О. (Саксаганський район); сквер 
біля виконкому Довгинцівської районної в місті 
ради, вулиця Дніпропетровське шосе – дирек-
тор КП «Сансервіс» Качагін В.О. (Довгинцівський 
район).

В номінації «Кращий пляж»:
і місце – «Золотий пляж» – зона відпочинку 

біля води у районному парку ім. 50-річчя Радян-
ської України – директор ДП «Спорт-Майстер» 
ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний 
комбінат» Баландін В.В. (Жовтневий район); 
пляж у парку 50 років ВЛКСМ, вулиця Каткова 
– шефи ПАТ «Інгулецький ГЗК» генеральний ди-

ректор Левіцький А.П. (Інгулецький район);
іі місце – зона відпочинку Ленінського жит-

лового масиву – генеральний директор ПАТ 
«КЗРК» Караманиць Ф.І. (Тернівський район);

ііі місце – пляж, розташований у парку куль-
тури та відпочинку ім. Газети «Правда» – ФОП 
Кузнєцов А.В. (Центрально-Міський район);

відзначити: місце відпочинку біля води на 
балці Калетіна (Саксаганський район).

В номінації «Кращий фонтан»:
і місце – світодинамічний фонтан на пл. Ра-

дянській – директор КП «Сансервіс» Качагін В.О., 
директор КА «Кривбасводоканал» Гончаренко А.І. 
(Дзержинський район);

іі місце – Фонтан у сквері біля райвиконко-
му, площа 60-річчя СРСР – ВАТ «Південний ГЗК» 
голова правління Короленко М.К. (Інгулецький 
район);

ііі місце – світлодинамічний фонтан у сквері 
на кільці 44-го кварталу на вул. Мусоргського – 
генеральний директор ПАТ «Центральний ГЗК» 
Тимошенко П.Г. (Жовтневий район);

відзначити: фонтан «Каскад», парк ім. Ком-
сомолу України, вулиця Короленка – генераль-
ний директор ПАТ «Північний ГЗК» Шпилька 
А.М. (Тернівський район); фонтан на вул. Леніна, 
28 – голова Центрально-Міської районної ор-
ганізації «Партія регіонів» Левандовський П.А. 
(Центрально-Міський район); фонтан біля Па-
лацу культури шахти «Родіна», вул.Світлогірська 
– голова правління ПАТ «Криворіжзалізрудком» 
Караманиць Ф.І. (Саксаганський район).

В номінації «Кращий дитячий майданчик»:
і місце – у парку культури та відпочинку ім. 

газети «Правда» – депутат Криворізької міської 
ради Малачевський О.В. (Центрально-Міський 
район);

іі місце – у сквері «Чебурашка», вулиця Туха-
чевського – начальник будівельно-монтажного 
управління ЗАТ «Мирівське акціонерне спеціа-
лізоване підприємство» Бірець С.А. (Жовтневий 
район);

ііі місце – у парку Піонерський, вулиця Груні 
Романової – директор КП «Сансервіс» Качагін В.О., 
голова правління ПрАТ «Криворіжаглобуд»  
Філоненко О.О., голова правління ПАТ «Крив-
басвибухпром» Монаков В.Ф. (Інгулецький 
район);

відзначити: на вулиці Сестроріцькій, біля 
КЗОШ № 40 – генеральний директор ПАТ «Пів-
нічний ГЗК» Шпилька А.М. (Тернівський район); 
вулиці Балакіна, №4 – директор КП «ЖЕО №35» 
Аксьонова Н.А. (Саксаганський район); у парку 
«Ювілейний», вулиця Будьонного – директор 
КП «ЖЕО №45» Зеленко С.В. (Довгинцівський ра-
йон); на вулиці Семашка,№9 – генеральний ди-
ректор ПАТ «Криворіжгаз» Вакуленко І.Є. (Дзер-
жинський район).

В номінації «Кращий спортивний майданчик»:
і місце – територія Криворізької загальноос-

вітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4 з 
поглибленим вивченням іноземних мов, вулиця 
Димитрова, 15 – директор Новиков М.Л. (Дзер-
жинський район);

іі місце – у парку ім. Савицького І.І. – голова 
правління ВАТ «Південний ГЗК» Короленко М.К. 
(Інгулецький район); майданчик для скейтбор-
ду в парку ім. Комсомолу України – генеральний 
директор ПАТ «Північний ГЗК» Шпилька А.М. 
(Тернівський район);

ііі місце – гуманітарно-технічний ліцей № 129, 
вулиця Пензенська, 39 – директор Погрібна Н.С. 
(Довгинцівський район);

відзначити: майданчик для баскетболу та 
міні футболу, скейтборду на вулиці Мусоргсько-
го – генеральний директор ПАТ «Центральний 
ГЗК» Тимошенко П.Г. (Жовтневий район); спор-
тивний майданчик СК «Форест», вулиця Ра-
кетна, 2Б – директор Гончар О.В. (Центрально-
Міський район); територія КЗОШ №35, вулиця 
Співдружності,№84а – директор КЗОШ №35 Ли-
сенко Р.С. (Саксаганський район).

В номінації «Кращий стадіон»:
і місце – стадіон ВАТ «ПівдГЗК», вулиця Пана-

са Мирного – голова правління ВАТ «Південний 
ГЗК» Короленко М.К. (Інгулецький район);

іі місце – стадіон шахти «Октябрська» ПАТ 

«Криворіжзалізрудком», вулиця Іртишська,1 – 
голова правління ПАТ «Криворіжзалізрудком» 
Караманиць Ф.І. (Жовтневий район);

ііі місце – стадіон ПАТ «ПівнічнийГЗК» вулиця 
Черкасова – директор ТОВ «Спорт-Майстер» Ба-
ландін В.В. (Тернівський район);

відзначити: стадіон «Металург», проспект 
Металургів, 5 – директор Сутункін Д.С. (Дзер-
жинський район); стадіон спортивного клубу 
«Спарта», вулиця Єгорова,7 – генеральний ди-
ректор Литовченко Р.В. (Центрально-Міський 
район); стадіон «Локомотив», вулиця Кирилен-
ко,№19 – директор Курач О.О. (Довгинцівський 
район); стадіон ДЮСШ №10, вулиця Бикова,4 
– директор Ремінський В.І. (Саксаганський ра-
йон).

В номінації «Кращий дитячий або спор
тивний майданчик, створений мешканцями 
міста»:

і місце – вулиця Перлинна,50 – депутат міськ-
ради Ткаченко Г.І. (Тернівський район);

іі місце – вулиця Ярославська,№15 – голова 
правління ВАТ «Південний ГЗК» Короленко М.К., 
голова ОСББ «Ярославська-19» Демченко А.В. 
(Інгулецький район);

ііі місце – спортивний майданчик, мікрора-
йон Всебратське-2, буд. №№ 50,51,52 – депутат 
Центрально-Міської районної у місті ради Біло-
конний С.П. (Центрально-Міський район);

відзначити: вулиця Косіора,№14 – голова 
будинкового комітету Гінц В.А. (Дзержинський 
район); спортивний майданчик на вул. Рзянкіна, 
№11 – голова будинкового комітету Оні щук О.П., 
директор КП «ЖЕО №31» Шарах О.Л. (Жовтне-
вий район); вулиця Спаська, №№8-10 – голова 
будинкового комітету будинку №10 на вулиці 
Спаській Моісеєнко С.І. (Саксаганський район); 
вулиця Косіора,№101 – голова будинкового ко-
мітету Шевченко А.П. (Довгинцівський район).

В номінації «Краща впорядкована пам’ят
ка історії і культури»:

і місце – братська могила «Стелла «На лінії 
вогню» на вулиці 23 Лютого – начальник дільни-
ці озеленення Тернівського району КП «Сансер-
віс» Терьохіна О.І. (Тернівський район);

іі місце – пам’ятник загиблим воїнам у пар-
ку ім. Савицького І.І. – директор КП «Сансервіс» 
Качагін В.О., голова правління ВАТ «Південний 
ГЗК» Короленко М.К. (Інгулецький район);

ііі місце – монумент військової Слави Ве-
ликої Вітчизняної війни, проммайданчик ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» на вулиці Орджо-
нікідзе – генеральний директор Поляков А.І. 
(Дзержинський район);

відзначити: пам’ятник Богдану Хмельниць-
кому на вулиці Ватутіна,№№20-22 – голова 
правління ПАТ «Криворіжзалізрудком» Карама-
ниць Ф.І. (Жовтневий район); пам’ятник Олек-
сандру Пушкіну, вулиця Пушкіна – директор ДП 
ДПІ «Кривбаспроект» Перегудов В.В. (Централь-
но-Міський район); пам’ятний знак до 66-річчя 
визволення України, майдан 30-річчя Перемоги 
– директор КП «Сансервіс» Качагін В.О. (Сакса-
ганський район); пам’ятний знак воїнам 353, 15, 
28 стрілецьких дивізій, які визволяли м. Кри-
вий Ріг, вулиця Акціонерна,№1, (територія ПАТ 
«Хайдельнберг-Цемент Україна») – виконавчий 
директор Журавльов А.Ю. (Довгинцівський ра-
йон).

В номінації «Краще підприємство, уста
нова»:

і місце – ПАТ «Центральний гірничо-збага-
чувальний комбінат» – генеральний директор 
Тимошенко П.Г. (Жовтневий район);

іі місце – ПАТ «Північний гірничо-збагачу-
вальний комбінат» – генеральний директор 
Шпилька А.М.  (Тернівський район);

ііі місце – ВАТ «Південний гірничо-збагачу-
вальний комбінат» – голова правління Королен-
ко М.К. (Інгулецький район);

відзначити: Виконком Саксаганської ра-
йонної у місті ради, вулиця Мелешкіна,№32 – 
голова районної у місті ради Беззубченко В.В. 
(Саксаганський район); ПрАТ «Криворізький 
міськмолокозавод № 1», вулиця Окружна, 9 – 
директор Хохлова Л.В. (Центрально-Міський 
район); ПП «Восход», вул. Цимлянська,№5-в – 
директор Павлушин О.Г. (Дзержинський район); 
«Криворізька пасажирська вагонна дільниця» 
ДП «Придніпровська залізниця», вулиця Ленін-
ського комсомолу,№2 – начальник Шуба С.О. 
(Довгинцівський район).

В номінації «Кращий об’єкт малого та се
реднього бізнесу»:

і місце – розважальний комплекс «Околиця», 
вулиця Купріна,№134 – директор Лаговсь  ка Ю.Л. 
(Центрально-Міський район);

іі місце – кафе «Біля млина», вулиця 23 Люто-
го,№168 – директор Данильченко С.С. (Тернів-
ський район);

ііі місце – кафе «Каліфорнія» вулиця 
Мусоргського,№19-а – ФОП Анненко А.В. (Жовт-
невий район);

відзначити: ТОВ «Міжнародний центр Еспе-
ранто», проспект Гагаріна,№14 – директор Са-
моніна В.А. (Дзержинський район); торговель-
ний комплекс «Ідеал», проспект Седнєва,№25 
– ФОП Голуб А.В. (Інгулецький район); кафе 
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«Стоп Опіум», провулок Бульварний,№13-а – 
ФОП Будько К.В. (Саксаганський район); ресто-
ран «Абсолют», вулиця Водоп’янова,№5-а – ди-
ректор Ковальчук Н.І. (Довгинцівський район).

В номінації «Краща фінансова установа»:
і місце – Криворізьке регіональне відділення 

«Райффайзен Банк Аваль», вулиця Волгоград-
ська,№ 1д – управляюча Колядинцева Л.П. (Сак-
саганський район);

іі місце – Інгулецьке відділення Приватбан-
ку, проспект Південний,№26 – завідувач Інгу-
лецьким відділенням Ласкіна О.М. (Інгулецький 
район);

ііі місце – ПАТ «Укрсиббанк», вулиця 23 
Лютого,№93-а – начальник відділу № 473 АТ 
«Укр сиббанк» Григор’єва І.В. (Тернівський район);

відзначити: відділення № 10003/0342 ПАТ 
«Державний ощадний банк України», вулиця 
Ватутіна,№34 – начальник відділення Зозуле-
вич Г.І. (Жовтневий район); Криворізьке відді-
лення № 2 Дніпропетровської філії АТ «Брок-
бізнесбанк», вулиця Пушкіна,№3/17 – керуюча 
Сінчук І.А. (Центрально-Міський район); ФАБ 
«Південний», вулиця Тбіліська,№2 – началь-
ник Рубан І.І. (Дзержинський район); ПАТ «Укр-
сиббанк», проспект Гагаріна,№58 – начальник 
Шеєв В.М. (Довгинцівський район).

В номінації «Кращий дошкільний навчаль
ний заклад»:

і місце – комунальний дошкільний навчаль-
ний заклад №216, вулиця Черкасова – директор 
КДНЗ № 216 Кофанова Т.М. (Тернівський район);

іі місце – комунальний дошкільний навчаль-
ний заклад №133, вулиця Лісового, 9-а – заві-
дувач Шеремет Н.В. (Довгинцівський район);

ііі місце – комунальний дошкільний на-
вчальний заклад №60, вулиця Руденко,№14 – 
заві дуюча Кузьма Н.В. (Жовтневий район);

відзначити: дошкільний навчальний заклад 
№241, проспект Миру,№18 – завідувач Федо-
ренко О.Ф. (Дзержинський район); комуналь-
ний комбінований дошкільний навчальний за-
клад №101, вулиця Подлєпи,№41 – завідувач 
Коник К.В. (Інгулецький район); комунальний 
комбінований дошкільний навчальний заклад 
№6, мікрорайон Всебратське-2,№60 – заві-
дуюча Вигулярна О.В. (Центрально-Міський 
район); комунальний дошкільний навчальний 
заклад №190, мікрорайон Сонячний, №8-а – за-
відуюча Нагній А.В. (Саксаганський район).

В номінації «Кращий загальноосвітній на
вчальний заклад»:

і місце – Криворізька загальноосвітня школа 
№114, вулиця Каткова,№35 – директор Харько-
ва Л.В. (Інгулецький район);

іі місце – Криворізька гімназія №49, вулиця 
Шурупова,№3 – директор Тимофієва Л.Є. (Жов-
тневий район);

ііі місце – Криворізька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №85 Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області, мікрорайон 
Всебратське-2,№65б – директор Косяченко О.Д. 
(Центрально-Міський район);

відзначити: Криворізька гімназія №95, 
вулиця Косіора,№20а – директор Шепіл-
ко А.І. (Дзержинський район); Криворізь-
кий науково-технічний металургійний 
ліцей №81, вулиця Симонова,№10 – дирек-
тор Прищепа О.І. (Довгинцівський район); 
Криворізька загальноосвітня школа №35, 
вулиця Співдружності,№84а – директор 
Лисенко Р.С. (Саксаганський район); Криво-
різька загальноосвітня школа №40, вулиця 
Сестроріцька,№2-а – директор КЗШ № 40 Усті-
нова О.Г. (Тернівський район).

В номінації «Кращий позашкільний на
вчальний заклад»:

і місце – комунальний позашкільний на-
вчальний заклад «Дитяча юнацька спортивна 
школа №2», вулиця Груні Романової,№21-а – ди-
ректор Малиш П.П. (Інгулецький район);

іі місце – комунальний заклад «Станція юних 
натуралістів», вулиця І.Сірка,№52 – директор 
Недотопа І.А. (Тернівський район);

ііі місце – комунальний позашкільний на-

вчальний заклад «Станція юних натуралістів», 
вулиця Кропивницького,№9 – директор Шепе-
туха Н.М. (Жовтневий район);

відзначити: комунальний позашкільний на-
вчальний заклад «Центр позашкільної освіти 
«Зміна», вулиця Пушкіна,№8 – директор Ширшо-
ва Т.Т. (Центрально-Міський район); комуналь-
ний позашкільний навчальний заклад «Станція 
юних техніків», вулиця Димитрова,№74 – ди-
ректор Сільченко О.А. (Довгинцівський район); 
комунальний позашкільний навчальний заклад 
«Центр дитячої та юнацької творчості Дзержин-
ського району», вулиця Революційна,№13 – ди-
ректор Щербань Н.І. (Дзержинський район); 
комунальний позашкільний навчальний заклад 
«Центр дитячо-юнацької творчості «Сонях», мі-
крорайон Гірницький, №50-а – директор Дра-
ченко Л.М. (Саксаганський район).

В номінації «Кращий вищий навчальний 
заклад»:

і місце – ДВНЗ «Криворізький національний 
університет» Криворізький технічний універ-
ситет, вулиця ХХІІ Партз’їзду, №11 – в.о. ректора 
Ступнік М.І. (Дзержинський район);

іі місце – Криворізький факультет Дніпро-
петровського університету внутрішніх справ, 
мікрорайон 7-й Зарічний,№24 – начальник Че-
ревач О.М. (Жовтневий район);

ііі місце – Криворізький коледж Національ-
ного авіаційного університету, вулиця Туполє-
ва,№1 – начальник Андрусевич А.О. (Централь-
но-Міський район);

відзначити: Інгулецький технікум Держав-
ного вищого навчального закладу «Криворізь-
кий національний університет», вулиця Кат-
кова,№8 – директор Шолох А.М. (Інгулецький 
район); Криворізький державний комерційно-
економічний технікум, вулиця Курчатова,№13 
– директор Резниченко Н.М. (Саксаганський 
район); Індустріальний технікум КНУ, вулиця 
Юрія Смирнова,№47 – директор Куковець Ю.В. 
(Тернівський район); ВАТ «Науково-дослідний 
проектний інститут «Механобрчормет», вулиця 
Телевізійна, №3 – директор Воробйов М.К. (До-
вгинцівський район).

В номінації «Краща спортивна установа»:
і місце – Палац спорту фізкультурно-оздо-

ровчого комплексу ВАТ «Південний ГЗК», вулиця 
Кармелюка, №35 – голова правління Короленко 
М.К., начальник фізкультурно-оздоровчого комп-
лексу Михайленко Л.П. (Інгулецький район);

іі місце – спортивний клуб «Молодість», 
вулиця Вознесенського, №1-а – директор ДП 
«Спорт-Майстер» ПАТ «Центральний ГЗК» Ба-
ландін В.В. (Жовтневий район);

ііі місце – ТОВ «Спорт-Майстер», вулиця Чер-
касова – директор ТОВ «Спорт-Майстер» Балан-
дін В.В. (Тернівський район);

відзначити: Палац водних видів спорту, ву-
лиця Косіора,№2 – директор Юнацький О.П. 
(Дзержинський район); комунальний поза-
шкільний заклад «Дитячо-юнацька спортивна 
школа № 9», проспект Гагаріна, №74 – директор 
Юріцин С.В. (Довгинцівський район); СРК «Ес-
коріал» ТОВ «Чемпіон», вулиця Мелешкіна,№23 
– директор Москаленко С.Р. (Саксаганський ра-
йон); СКА «Лідер», військове містечко №35, гар-
нізонний будинок офіцерів – генеральний тре-
нер Биков О.В. (Центрально-Міський район).

В номінації «Кращий лікувальний заклад»:
і місце – радонове відділення комунального 

закладу «Криворізька міська лікарня №11» Дні-
пропетровської обласної ради, вулиця Савиць-
кого,№15 – головний лікар Бондар В.М. (Інгу-
лецький район);

іі місце – КЗ «Криворізький перинатальний 
центр зі стаціонаром» Дніпропетровської об-
ласної ради, вулиця Азізбекова,№1-д – голо-
вний лікар Бобровник Н.О. (Жовтневий район); 
профілакторій ПАТ «КЗРК», вулиця 23 Лютого, 
№80-б – головний лікар Лік Е.В. (Тернівський 
район);

ііі місце – клініка «Медіком», мікрорайон Со-
нячний,№59 – директор Діжур А.П. (Саксаган-
ський район);

відзначити: ОКЗ «Криворізький Центр про-

філактики та боротьби зі СНІДом, вулиця Ніко-
польське шосе,№4 – головний лікар Кругленко 
Г.Л. (Дзержинський район); ОКЗ «Криворізький 
онкологічний диспансер», вулиця Дніпропе-
тровське шосе,№41 – головний лікар Сідак Є.Р. 
(Довгинцівський район); КЗ «Криворізька місь-
ка лікарня № 3» Дніпропетровської обласної 
ради, вулиця Пушкіна,№13 – головний лікар 
Яременко І.О.(Центрально-Міський район).

В номінації «Кращий заклад інтернатного 
типу»:

і місце – комунальний заклад «Дитячий бу-
динок №2», мікрорайон 5-й Зарічний,№78-а – 
директор Любченко Т.А. (Жовтневий район);

іі місце – дитячий будинок №4, вулиця 
Доватора,№1-б – завідувач Карленко Л.І. (Тер-
нівський район);

ііі місце – комунальний навчально-вихов-
ний комплекс загальноосвітня школа-інтер-
нат №9 з посиленою спортивною підготовкою 
Криворізької міської ради, вулиця Груні Рома-
нової,№13 – директор Кутаєв О.М. (Інгулецький 
район);

відзначити: КЗ «Притулок для дітей «Про-
лісок», вулиця Кириленка, №31 – завідувач Лу-
ценко Г.М. (Довгинцівський район); КЗ «Центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей», 
вулиця Озерна,№17 – директор Станкова С.Г. 
(Саксаганський район); КЗ «Притулок для дітей 
№2 служби у справах дітей» виконкому Кри-
ворізької міської ради, вулиця Ушакова,№2-а 
– директор Лисиця С.А. (Центрально-Міський 
район); Криворізька загальноосвітня школа-
інтернат І-ІІ ступенів №1, вулиця Косіора,№20 – 
директор Козуб Т.П. (Дзержинський район).

В номінації «Кращий об’єкт науки»:
і місце – Криворізький ботанічний сад НАН 

України, вулиця Маршака,№50 – директор Ма-
зур А.Ю. (Тернівський район);

іі місце – ДВНЗ «Криворізький національний 
університет», вулиця 22 Партз’їзду,№11 – в.о. 
ректора Ступнік М.І. (Дзержинський район);

ііі місце – ландшафтний природоохоронний 
заказник місцевого значення «Візирка» – ПАТ 
«Інгулецький ГЗК» генеральний директор Ле-
віцький А.П. (Інгулецький район);

відзначити: Академія гірничих наук, ву-
лиця Пушкіна,№37 – віце-президент Станков 
О.П. (Центрально-Міський район); ДП «Укра-
їнський науково-дослідний інститут промис-
лової медицини», вулиця Виноградова,№40 – 
директор Ковальчук Т.А. (Жовтневий район); 
Державний науково-дослідний гірничоруд-
ний інститут Криворізького Національного 
університету, проспект Гагаріна,№57 – ди-
ректор Бабець Є.К. (Саксаганський район); 
ВАТ «Науково-дослідний проектний інститут 
«Механобрчормет», вулиця Телевізійна,№3 
– директор Воробйов М.К. (Довгинцівський 
район).

В номінації «Кращий об’єкт культури»:
і місце – ДП «Овація» ПАТ «Центральний 

гірничо-збагачувальний комбінат», вулиця 
Мусоргського,№19 – директор Василевська 
О.Д. (Жовтневий район); Палац культури ПАТ 
«Інгулецький гірничо-збагачувальний комбі-
нат» дочірнього підприємства «Овація» ВАТ 
«ЦГЗК», проспект Перемоги,№2-а – заступ-
ник директора ДП «Овація» ПАТ ЦГЗК Палацу 
культури ПАТ «ІнГЗК» Кічук П.І. (Інгулецький 
район);

іі місце – Палац культури ПАТ «Північний 
гірничо-збагачувальний комбінат», вули-
ця Маршака,№1-в – генеральний директор 
Шпилька А.М. (Тернівський район);

ііі місце – КП ТРК «Рудана», проспект Гагарі-
на,№68 – директор Некрасова І.Ф. (Довгинців-
ський район);

відзначити: ДП «Криворізький державний 
цирк», вулиця 22 Партз’їзду, №10 – директор Ка-
баков С.Б. (Дзержинський район); Палац куль-
тури «Саксагань», проспект Дзержинського, 
№54-а – директор Махецька Л.І. (Саксаган-
ський район); Криворізький вищий навчаль-
ний заклад «Криворізьке обласне музичне 
училище», вулиця Грабовського,№12 – дирек-
тор Рякитянська Л.В. (Центрально-Міський ра-
йон).

В номінації «Кращий об’єкт соціального 
обслуговування»:

і місце – комунальна установа «Територі-
альний центр соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) в Інгулецькому 
районі, вулиця Панаса Мирного,№9 – дирек-
тор Шевченко О.В. (Інгулецький район); ко-
мунальна установа «Територіальний центр 
соціального обслуговування (надання соці-
альних послуг) у Жовтневому районі», вулиця 
Електрозаводська,№22-а – директор Фролова 
С.О. (Жовтневий район);

іі місце – комунальна установа ««Терито-
ріальний центр соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) у Саксаганському 
районі», бульвар Вечірній,№22 – директор Куді-
сова О.С. (Саксаганський район);

ііі місце – комунальна установа «Терито-

ріальний центр соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) у Центрально-
Міському районі», вулиця 10-річчя Жовтня,№15 
– директор Воронова А.В. (Центрально-Міський 
район);

відзначити: будинок милосердя, вулиця Ад-
мірала Головка,№66 – директор Толпигіна Н.М. 
(Тернівський район); комунальна установа «Те-
риторіальний центр соціального обслуговуван-
ня (надання соціальних послуг) у Дзержинсько-
му районі», вулиця Димитрова,№55 – директор 
Дубицький С.М. (Дзержинський район); кому-
нальна установа «Територіальний центр соці-
ального обслуговування (надання соціальних 
послуг) у Довгинцівському районі», вулиця Ре-
волюційна,71 – директор Бунєва Т.П. (Довгин-
цівський район).

В номінації «Кращий об’єкт нового будів
ництва»:

і місце – пам’ятник воїнам-інтернаціона-
лістам по вулиці Малиновського – голова 
громадської організації «Тернівське районне 
об’єднання ветеранів Афганістану і військових 
конфліктів в інших країнах «Гепард» Яхно С.В. 
(Тернівський район);

іі місце – пам’ятник ліквідаторам Чорно-
бильської аварії у сквері на вулиці Кармелюка 
– ВАТ «Південний ГЗК», голова правління Коро-
ленко М.К. (Інгулецький район);

ііі місце – ТК «Терра» ПАТ «Акта», мікрора-
йон 5-й Зарічний,№11-к – керуюча Буянова Г.А. 
(Жовтневий район); Церква святої мучениці Те-
тяни УПЦ, вулиця Мелешкіна – настоятель ієрей 
отець Антоній (Саксаганський район);

відзначити: житлові будинки, вулиця Гутов-
ського, 15, 17, ПАТ «АрселорМіттал-Кривий Ріг» 
(Довгинцівський район); центр діагностики ав-
томобілів ТОВ «Д.І.О. Трейдер Інтернаціонал», 
вулиця Вокзальна,№27-б – директор Зарем-
ба О.М. (Дзержинський район); Супермаркет 
«Сільпо», ТОВ «Фоззі-ФУД», магазин «Технопо-
ліс», площа Визволення, 1-к, керуюча Гармаш 
К.В., директор Векленко Д.С. (Центрально-Місь-
кий район).

В номінації «Кращий об’єкт реконструкції»:
і місце – житловий будинок №6 на вул. Куста-

найська – директор КП «ЖЕО № 35» Аксьонова 
Н.А. (Саксаганський район);

іі місце – парк імені Комсомолу України, ву-
лиця Короленка – генеральний директор ПАТ 
«Північний ГЗК» Шпилька А.М. (Тернівський ра-
йон);

ііі місце – парк «Дитячий», вул. Ногіна – го-
лова правління ПАТ «Кривбасзалізрудком» Ка-
раманиць Ф.І. (Жовтневий район); проспект 
Седнєва – ПАТ «Інгулецький ГЗК», генеральний 
директор Левіцький А.П. (Інгулецький район);

відзначити: кафе «Автограф», проспект Гага-
ріна, № 44 – директор Тищенко О.В. (Дзержин-
ський район); кафе «Два гуся», ТОВ «Тріада», 
проспект Карла Маркса, №25/8 – директор Ба-
бич О.Г. (Центрально-Міський район); пакуваль-
на лінія ПАТ «Хайдельберг-Цемент Україна», ву-
лиця Акціонерна, №1 – виконавчий директор 
Журавльов А.Ю. (Довгинцівський район).

В номінації «Кращий в’їзд у місто»:
і місце – Дніпропетровське шосе, поклонний 

хрест «Спаси и сохрани», начальник дільниці 
ТОВ «Весташляхбуд» Шрамко М.І., начальник 
дільниці КП «Сансервіс» Подоляка Т.І. (Довгин-
цівський район);

іі місце – в’їзд в місто з боку м. Жовті Води 
– генеральний директор ПАТ «Північний ГЗК» 
Шпилька А.М. (Тернівський район);

ііі місце – в’їзд з боку станції Коломойцеве 
– директор ТОВ «Весташляхбуд» Мілюков В.М. 
(Жовтневий район); Кіровоградське шосе, в’їзд 
на вулицю Джамбула – генеральний директор 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Поляков А.І. 
(Саксаганський район);

відзначити: в’їзд у місто з боку смт Широке 
– директор ТОВ «Весташляхбуд» Мілюков В.М. 
(Інгулецький район); Кіровоградське шосе – ди-
ректор ТОВ «Весташляхбуд» Мілюков В.М. (Цен-
трально-Міський район).

В номінації «Краща тематична вистав
ка»:

і місце – парк ім. Комсомолу України (Тер-
нівський район), парк ім. 50-річчя Радянської 
України (Жовтневий район) та сквер біля Пала-
цу культури ПАТ «Інгулецький ГЗК» і парк ВАТ 
«Південного ГЗК» (Інгулецький район);

іі місце – парку ім. Артема (Саксаганський 
район) та парк «Ювілейний» (Довгинцівський 
район);

ііі місце – парк ім. Б.Хмельницького (Дзер-
жинський район) та парк культури та відпо-
чинку ім. Газети «Правда» (Центрально-Міський 
район).

В номінації «Краща тематична виставка»:
Відзначити високий ступінь та належний рі-

вень організації, активну участь суб’єктів госпо-
дарювання, мешканців міста у створенні тема-
тичних виставок до Дня незалежності України у 
всіх районах міста.

Управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради.

Результати оглядуконкурсу благоустрою міста,
присвяченого Дню незалежності України 
(Закінчення. Початок на 21 стор.)
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Володимир БУхтіяРОВ (тел.: 097-2801876).

g Война закончилась на Востоке

Полковник н.а.Шпинь – непосредственный 
уча ст ник тех далеких событий. там, в райо-
не Дальнего Востока и тихого океана, закон-
чилась Вторая мировая, а для наших фрон-
товиков и соотечественников – Великая 
Отечественная война. николай архипович 
прислал нам свои воспоминания. Публику-
ем их в сокращении языком оригинала.

Когда наша страна и на-
род обливались кровью на 
западном театре военных 
действий, японская воен-
щина постоянно угрожа-
ла восточным границам 
СССР. Самураи дважды 
испытывали на себе мощь 
Красной Армии. Особенно 
им досталось на Халхин-
Голе в 1939 году. Страна 
Восходящего Солнца так 
и не смогла оправиться от 
того поражения на тер-
ритории дружественной 
нам Монголии. И все же 
на протяжении 1941-1945 
годов (самых тяжелых 
для нас) японцы держали 
в Маньчжурии крупную 
группировку в составе бо-
лее 40 дивизий. В августе 
1945 года, согласно дого-
воренности с союзниками, 
пришло время разобрать-
ся с планами Квантунской 
армии. Боевые действия 
начались на просторах 
вдвое больших, чем терри-
тория Германии, Италии 
и Японии вместе взятых.

Тем походом пришлось 
пройти и мне, молодому 
офицеру, имевшему бое-
вой опыт в боях с фаши-
стами. Мы праздновали 
Победу, а война для мно-
гих из нас, как оказалось, 
еще не закончилась. На 
восток я попал в составе 
124-й стрелковой диви-
зии. Ее полки пошли гора-
ми (высота до 1,8 тыс. м) 
Большого Хингана, а по-
том – песками безводной 
Гоби. Даже трудно себе 

представить: ни капли 
воды с неба за все годы 
метеорологических на-
блюдений. Губительная то 
пустыня – Гоби. Наш 622-й 
стрелковый полк шел по 
горной дороге. На севе-
ро-запад от нас маячили 
вершины Мана-Ула. Про-
тивник, очевидно, хорошо 
пристрелял эту местность. 
Он открыл по нашей ко-
лонне губительный огонь. 
Страшное это дело – по-
пасть под кинжальный 
свинец на горном пути. 
Простора для маневра 
никакого. Местность от-
крытая, все вокруг прос-
матривается и прострели-
вается. Как оказалось, этот 
опорный пункт обороны 
являлся частью мощного 
укрепления. Участок, на 
который напоролся наш 
полк, имел 4-амбразурный 
дот, выносные пулемет-
ные площадки и развитую 
систему ходов сообщения, 
а еще – колья в три ряда 
из колючей проволоки. 
Самураи вцепились в эту 
систему мертвой хваткой. 
Командование 622 СП 
приняло решение уничто-
жить японцев и овладеть 
высотой. Меня и коман-
дира роты автоматчиков 
старшего лейтенанта Ни-
китина через вестовых 
вызвали к штабной ма-
шине. Я тогда командовал 
полковой ротой противо-
танковых ружей (ПТР). 
Нам предстояло возгла-
вить штурмовую группу. 

А ребята у нас 1927 года 
рождения, ранее в боях не 
участвовали. Все это очень 
тревожило. Однако бое-
вая задача поставлена, и 
ее необходимо выполнить. 
Свою роту я выдвинул на 
хребет близлежащего при-
горка, поближе к высотам 
противника. Три взвода 
изготовились к стрельбе. 
В сторону японцев наце-
лены 27 длинноствольных 
ружей. В умелых руках это 
очень опасное и эффек-
тивное оружие. Мы стали 
наблюдать за линией обо-
роны японцев. Засекли ог-
невые точки. Вражья рать 
расположилась выше нас 
метров на 500 и вела огонь 

по нашим ротам. Мои бро-
небойщики заняли удоб-
ные позиции, а к этому 
времени подтянулась ба-
тарея 76-миллиметровых 
орудий. Мы с их комбатом 
согласовали совместные 
действия. А рота автомат-
чиков как раз готовилась 
к броску вперед. Бойцы 
ожидали, пока артилле-
ристы и петеэровцы пре-
кратят огонь. Поднимаю 
бинокль, вижу, что пехота 
заняла позиции у колючей 
проволоки. Там произошло 

некоторое замешательство. 
Стрелки то одного оття-
гивают от частокола, то 
другого. Понял: раненые 
или убитые. Ко мне про-
бился связной штаба пол-
ка и передал приказ: сроч-
но прибыть к начальнику 
штаба. За себя оставляю 
командира первого взвода. 
Командир полка сообщил, 
что старший лейтенант 
Никитин тяжело ранен и 
мне предстоит возглавить 
его роту. Бойцов следовало 
подготовить к решитель-
ной атаке высоты и, после 
короткой артподготовки, 
ворваться на нее.

– Беглый огонь, – уточ-
нил начальник штаба ма-
йор Лебедев, – будет длить-
ся не более двух-двух с 
половиной минут. За это 
время взводы автоматчи-
ков должны успеть проде-
лать проходы в проволоке.

– Успеем? – спрашиваю.
– Должны успеть.
Отдал честь и бросился 

выполнять задание. До-
брался до залегшей роты и 

подозвал к себе команди-
ров взводов. Сообщил им, 
что назначен командиром 
роты автоматчиков. Очень 
волнуюсь. Мне не доводи-
лось командовать пехотой. 
Взводные подали сигнал, 
что готовы к броску. До-
стаю ракетницу, даю сиг-
нал. Вся местность загуде-
ла, задрожали горы. Это 
подали голос наши пуш-
кари и мои бронебойщи-
ки. Шквал огня накрыл за-
нятую самураями высоту. 
Она покрылась фонтанами 
от взрывов. Словом, кро-
мешный ад. Командиры 
взводов Скрипник, Анти-
пов и Жегло выделили по 
отделению для проделыва-
ния проходов в этой про-
волочно-кольевой чехарде. 
Осколки от взрывов едва 
ли не накрывают своих. Все 
обошлось. После последне-
го разрыва вскакиваю:

– В атаку! Вперед!
За мной эти команды по-

вторяют командиры взво-
дов.

Бойцы бросились к про-

ходам, завязалась жестокая 
схватка в траншеях. Вижу, 
что мои из роты ПТР ве-
дут интенсивный огонь по 
амбразурам дотов. Это ох-
ладило пыл сынов микадо. 
Впереди шел взвод Анти-
пова, за ним – Скрипника. 
Овладение высотой прош-
ло более-менее успеш-
но. Можно докладывать. 
Охотно это делаю. Между 
тем, главный японский дот 
прижал взвод Жегло к зем-
ле. Невероятное совершил 
ефрейтор Сысоев. Он про-
брался к боковой амбразу-
ре и метнул туда гранату. 
Это спасло третий взвод. 
Сопротивление врага осла-
бело. Вскоре японцы ушли 
с позиций. Нашей дивизии 
открылся путь на Халун-
Аршан. Сюда по горной 
дороге тронулся и 622-й 
стрелковый полк.

Меня за этот бой награ-
дили орденом Отечест-
венной войны 2 степени. 
Потом много лет отдал 
службе в воздушно-десан-
тных войсках.

Мой путь через Гоби и Хинган

 Автор воспоминаний – справа. Кривой Рог (1965)

 Бойцам  124й.

СІЛьСьКА  
МАДОННА

СТОМлеНе 
СеРЦе

Прожито довге 
життя. Від його 
«сюрпризів» сто-
милося серце. 
На фото: Оксана 
Климівна Вергун 
(1883-1973). Дру-
жина Георгіївсь-
кого кавалера 
часів 1-ї світової 
П а н т е л е й м о н а 
Вергуна і мати 
Героя Радянсько-
го Союзу, визво-
лителя Кривбасу 
Якова Вергуна. 
Збережемо й ми 
про неї пам’ять.

ПЕРЕД ПУСКОМ
ЗаВТРа СЮДИ ПРИйДУТь  
ПРОКаТНИКИ

1958-й. Уже завтра свою першу продукцію ви-
дасть прокатна лінія заводу «Криворіжсталь». 
Бригада будівельників під керівництвом Ганни 
Армашової видала «під ключ» потужний цех. 
Через два роки легендарний бригадир стане Ге-
роєм Соціалістичної Праці. Фото передала уча-
сниця тих подій, член бригади Г.Армашової Га-
лина Кучма (перша праворуч у верхньому ряду).

НА ШЛЯХАХ  
ВІйНи
У ТРаВНі 42-го

Праворуч – Ольга При-
ходько, інгульчанка. З рід-
ними вона зустрінеться 
тільки через чотири роки. А 
поки – Північно-Західний 
фронт. І Ольга, і її подруга 
Клавдія Захарова – фронто-
ві сестри милосердя. 

Публікується вперше.

ПАМ’ЯТІ ПАТРІОТІВ
МіСЦе ВічНОГО СПОКОЮ

Під цією пли-
тою лежить лікар-
патріот з Інгульця 
Степан Жовтоног. 
Фашисти довго 
його катували, а 
потім розстріляли 
в Казанці. Там він 
і знайшов вічний 
спокій.
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Життя як життя

Він зайшов до маршрутки 
та зайняв вільне місце, 
обережно притримуючи 
фірмовий пакет з ембле-

мою піцерії однією рукою, а ін-
шою тримаючи пакунок з парою 
зеленуватих пляшок. За мить до 
того, як мікроавтобус рушив, до 
салону вскочила руда дівчина 
та всілася навпроти нього. Вона 
його кілька хвилин уважно роз-
глядала й раптом промовила:

– Значить, неодружений ти, 
хоча у твої роки вже мав би бути.

– Чого б це раптом? – не зрозу-
мів випадковий співрозмовник. 
Не в тому розумінні, чого вона 
так вирішила, а чого ним заці-
кавилась. Натомість дівча пере-
інакшило все:

– Та це видно неозброєним 
оком. Оскільки вже вечір, то 
швидше всього повертаєшся з 
роботи додому. Пошерхлі руки 
говорять, що ти – робітник, так 
би мовити, робітник звичайний. 
А якщо взяв піцу, то вдома їсти 
зовсім нічого. Тобто вдома жін-
ка тебе не чекає, та й від матері 
живеш окремо. Пара пива в па-
кунку завершує повну картину. 
Отже, ти – одинак, ні сім’ї немає, 
ні родини поруч, – зробила свій 
висновок.

– То, може, жінка кудись пої-
хала, на відпочинок, скажімо, а 
мене самого лишила, – раптом 
зацікавився молодик розмовою, 
вже мало звертаючи увагу на ін-
ших пасажирів, яким, зрештою, 
було байдуже до базікання двох 
молодих людей.

– Ні, – наморщило дівча лоба, 
– жінки точно немає. Коли б 
була, то від цієї гидоти, – кивок у 
бік піцерійного пакунка, – вона б 
тебе швидко відучила своїми до-
машніми наїдками. А якщо спе-
ціально вийшов посеред доро-
ги – а якоїсь промисловості на-
вколо не спостерігається, – аби 
придбати піцу, то такої пересто-
роги в тебе просто немає. Біль-
ше того, оскільки пива тільки дві 
пляшки, то це означає, що везеш 
його не для якоїсь компанії – ма-
лувато буде, а виключно собі, 
аби себе, коханого, побалувати.

Подивилась на нього й гордо 
продовжила:

– Ну давай, хвали мене. Кажи, 
яка розумниця і красуня.

– Та ні, я про інше міркую.
– Про що саме?
– Скільки зараз нирки кошту-

ють чи там печінка або підшлун-
кова?

– Вони тут до чого? – здивува-
лась співбесідниця.

– А як інакше пояснити, що 
гарна й розумна, непогано впа-
кована, якій варто лишень паль-
чиком повести й кожен за нею 
побіжить, присікалась до зви-
чайного роботяги? Тільки зара-
ди того, аби заманити того до-
вірливого кудись у темний кут, 
звідкіля вискочать трійко дебе-
лих мужланів у білих халатах і 
повирізають у бідолахи всі ор-
гани на продаж. Інакшого пояс-
нення особисто я не 
бачу.

– Уїв, – погодилась 
руда. – Вважатимемо, допоки ні-
чия – 1:1. План дійсно цікавий, 
треба буде якось обмізкувати – 
непоганий заробіток може ви-
йти. Ще чимось здивуєш?

– А якщо серйозно, то вміння 
спостерігати й аналізувати в та-
кому юному віці свідчить про те, 
що свого часу довелось пережити 
щось непоправне й донині повніс-
тю оговтатись не можеш. Через це 
довелось довго працювати, аби ді-
йти із собою внутрішньої згоди.

– 2:1 на твою користь, прони-
кливий ти наш.

– Не ваш, але за людьми дійсно 
знічев’я полюбляю спостерігати 
й доходити якихось висновків.

– Що ж маємо в підсумку?
– «Москва сльозам не вірить».
– Тобто? – не зрозуміла та.
– Той епізод в електричці, тіль-

ки з точністю до навпаки.
– Он ти про що, дійсно схоже, 

– зі смішком згадала епізод ді-
вчина. І зовсім нелогічно додала: 
– Чи не пригостиш дівчину пі-
цою з пивком? Давно такого не 
куштувала, а дуже хочеться.

– У гості напрошуєшся?
– У жодному разі. Можна ви-

йти на найближчій зупинці й 
десь у затінку поласувати…

– … цією гидотою, – досить 
схоже перекривив він її.

– Саме так, – посміх-
нулася та у відповідь.

***
– «Перший», я – 

«третій», веду об’єкт. 
Разом ще з кимсь 

вони зайшли за зупинку і, 
здається, нині смакують пивом 
із піцою. Від стеження втекти не 
намагалися, отже, наше перебу-
вання поруч не викрито. Продо-
вжую стежити.

– Продовжуйте, про всі зміни 
ситуації навколо об’єкта одразу 
доповідайте мені.

– Який до біса «об’єкт»? – уві-
рвався в ефір суворий голос 
боса. – Це моя дитина і в разі 
чого я вам голови повідкручую! 
Ви мене зрозуміли?

– Дуже добре зрозуміли, Іва-
не Борисовичу, – враз погодився 
«третій». – Тільки не зрозуміли, 
що саме нам потрібно робити й 
в якій саме ситуації?

– Якби я сам це знав, – видих-
нув той. – Допоки просто стеж-
те й ні в якому разі не дайте себе 
викрити раніше потрібного. Кі-
нець зв’язку.

– Ще б до пуття зрозуміти, 
коли саме цей «потрібний мо-
мент» настане, – звернувся кер-
мувальник сріблястої «Ауді» до 
свого напарника, ховаючи ра-
цію. Той незрозуміло повів пле-
чима, продовжуючи стежити за 
парою крізь тоноване скло.

***
Після першої пляшки пива 

спілкування стало більш розку-
тим. Руда підморгнула:

– Ну, то що, напоїв дівчину, 
то, може, вже час і познайоми-

тись? Мене звуть 
Валентина, для 

друзів – Валя, 
а тебе – як?

– Ну це 
вже зну-

щ а н н я 
якесь.

– Себто?
– Дозвольте відреко-

мендуватись: мене звуть Вален-
тин, для добрих друзів – Валя.

– Справді?
– Що, документ показати, сло-

вам уже віри не ймеш?
– От дивина так дивина, – роз-

сміялася Валентина, дивлячись 
на Валентина. – За це треба ви-
пити. Зганяй у ларьок за пивом, 
бо в мене з наліком проблема – 
останні гроші віддала за марш-
рутку.

– А ти мій шматок піци не 
з’їси?

– Йди вже, тезко, не переймай-
ся – нічого з твоєю піцою не ста-
неться. Тим більше, що вона вже 

захолола й стала більше на гуму 
схожа.

Валентин приніс ще пару ба-
нок прохолодного пива, одним 
залпом видудлив свою частину 
й похмуро запитав:

– Тепер кажи – що тобі на-
справді потрібно? Тільки не тре-
ба цих жіночих кривлянь та ін-
шого вашого лахміття. Я в ко-
штовностях розбираюся сла-
бенько, але навіть мого розумін-
ня досить, аби усвідомити, що 
цього, – він кивнув на каблуч-
ку на пальці та сережки у вухах, 
– досить, щоб купити не лишень 
маршрутку, якою ми їхали, а й, 
певно, всенький автопарк. Крім 
того, громадським транспортом 
користуватись ти явно не зви-
кла, бо сіла й розкарячилась, 
ніби у власному авто. Навіть по-
при те, що в штанях, жінки, які 
їздять громадським транспор-
том, так не сідають. Звикли інак-
ше, на відміну від тебе. Тому по-
вторюся – що тобі треба?

– Я з дому втекла, – просто 
відповіла Валентина. – Мене за-
між хочуть видати за Костю, а 
він «кокс» нюхає. Не хочу й не 
буду. А батько в мене такий, ну 
такий, як тобі пояснити. Він…

– Олігарх, чи що?
– Ну щось таке, тільки місце-

вого масштабу.
– А Костя – це син якоїсь 

впливової особи?
 – Він син Петровича, мого 

батька друзяко-конкурент. Вони 
вже давно вирішили поріднити-
ся, чекали, доки ми підростемо. 
Ось і виросли, на свою голову. 
І про непоправну втрату ти та-

кож вгадав – коли ще маленькою 
була, то моя мати загинула. Ав-
томобільна катастрофа. Тільки 
не повинна була мама в тій ма-
шині їхати. Мабуть, на батька за-
мах готували, але загинула вона.

– Шкода, – підсумував Вален-
тин.

– Давня історія, я вже й забула 
її, в усякому разі, намагаюсь час-
то не згадувати.

– Я не про це, а про твою вте-
чу. Без грошей, без притулку, без 
певного плану. Шкода мені тебе.

– Чого це без грошей? – обу-
рилась Валентина. – Наліка дій-
сно немає, але картка «Віза-Пла-
тінум» завжди при собі. Грошей 
там удосталь, тому не хвилюйся 
за мене – я собі раду дам.

– Не даси. Десь читав, що в 
такі дорогі банківські картки за 
бажанням клієнта можна вста-
вити мікрочіп, який не тільки 
дає змогу її дистанційно забло-
кувати, а й показує пересуван-
ня самої картки. Щось на зразок 
радіомаяка. І щось мені підказує, 
що твій батько – а він зовсім не 
дурний, коли зміг так піднятися, 
– саме так і вчинив.

– Не дурний, – ошелешено по-
годилась Валентина. – Ти хо-
чеш сказати, що моя втеча – це 
пшик? Інспірована самим бать-
ком, аби його донька відчула по-
дих волі, але кожної миті її мож-
на було повернути?

– Особисто я не здивуюсь, 
якщо в котрійсь із цих іномарок 
кілька пар очей уважно стежать 
за нами. А перевірити це просто.

– Як? – не могла дійти до тями 
руда.

– Вийди на узбіччя й махни в 
їхній бік рукою. Котрась напев-
не під’їде.

***
– Шеф, це «третій», нас «ви-

пасли», – пролунало по рації. – 
Об’єкт підійшов до краю дороги 
й махає нам рукою. Що робити?

– Забирайте Валю та везіть її 
вже додому, – стомлено відпо-
вів Іван Борисович. – Пінкерто-
ни бісові, а не служба безпеки. 
Сам не знаю, за що я вам стіль-
ки плачу…

***
Читач уже, напевне, спрогно-

зував подальший розвиток по-
дій, що, мовляв, Валя та Валя не-
вдовзі зустрілись вдруге й стали 
жити разом.

Тільки нічого подібного. Валя 
дійсно вийшла заміж, але за Кости-
ного брата Ігоря, комп’ютерника, 
широковідомого у вузьких колах 
альфа-тесторів під ніком Ironman. 
У них народилась донечка, яку за 
примхою жінки назвали Валенти-
ною. Щодо цього Ігор нерідко по-
сміхався:

– У всіх сім’я як сім’я, а в мене, 
виходить, Валентина в квадраті.

А Валентин зустрів жінку з 
дитинкою, вони зійшлися, хоча 
розписалися дуже нескоро. Але 
герої наші дійсно якось побачи-
лись, точніше кажучи, Валенти-
на крізь вікно автівки побачила 
Валентина, який якраз перехо-
див вулицю, ведучи за руку на-
званого сина. Обличчя ніби зна-
йоме, але хто це – згадала не од-
разу. А як згадала, то посміхну-
лася своїй колишній пригоді.

Щоправда, ця згадка швид-
ко витіснилася поточними про-
блемами, адже життя як життя – 
воно постійно в русі, не зупиня-
ється ні на мить.

Е. МіСцЕвИй.

Валя2
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g  «Зірковий» рецепт

«Пінгвінів»  
холодець
вправного кулінара, 
полярника Миколу 
Маковея на ринку 
добре знають 
продавці курей. 
Для своєї ко-
ронної страви – 
холодцю він обирає тільки старих 
півня й курку.

– О, пінгвін іде по курей, мабуть, знову 
холодець варитиме! – приязно вітають його 
жіночки.

Власним фірмовим рецептом Микола 
Іванович поділився з журналістами, а ми, у 
свою чергу, охоче переповідаємо його вам.

– Якщо я готую холодець, мені ніхто 
не повинен заважати, – зауважує Мако-
вій. – На ринку вибираю нежирну свиня-
чу ніжку, старого півня й курку. Чому ста-
рого? Бо з молодого ні смаку, ні пахощів 
не буде. На ніч м’ясо замочую. При при-
готуванні додаю дві цілі, очищені цибу-
лини (лушпиння зіпсує колір), лавровий 
лист, побільше перчику-горошку. І так він 
кипить, вірніше, ледь-ледь булькотить на 
малесенькому вогні 5,5-6 годин. Жодно-
го разу не зливаю, інакше можна втрати-
ти желатин. Солити треба так, щоб юшка 
була трохи солонуватою, інакше, коли ви-
тягнеш м’ясо, холодець здається недосо-
леним. За 20 хвилин до того, як зняти ка-
струлю з вогню, витягніть проварені ци-
булини, а дві нових вкиньте (для запаху). 
Далі витягаєте м’ясо і даєте юшці трохи 
охолонути, бо часник не можна кидати в 
окріп (він втратить свій аромат). Часнич-
ку не жалійте. Юшка має постояти 15 хви-
лин, поки ви розкладете м’ясо в лотки. Та-
кий холодець застигає стовідсотково, ви-
ходить світлим, прозорим і смачним.

На смакоту кухар-оригінал не скупиться: 
варить одразу відрову каструлю на 14 лот-
ків. За сімейною традицією, Маковеїв холо-
дець розподіляється на всіх родичів: по два 
лотки – для тітки, бабусі, тещі, решта – для 
своїх домашніх. Мало того, кожен судок 
призначається конкретному їдокові: дочка 
більше любить когутову ніжку, сам кулінар 
– кінцівки ратичок.

Скуштувавши страви гурмана-полярни-
ка, чоловіки нерідко докоряють своїм дру-
жинам: «От бачиш, життя прожила, а тако-
го холодцю приготувати не вмієш». Отож, 
дорогі жіночки, беріть рецепт від «пінгві-
на» на озброєння!

Тетяна Дрєєва.

За матеріалами вітчизняних видань.

g  Про запас

Томатна паста без барвників і консервантів
Звичайно ж, томатну пасту можна придбати в магазині, ко-

штує вона недорого і вибір широкий. Ми ж пропонуємо звари-
ти її в домашніх умовах. Готувати таку пасту просто, а якість 
вас приємно здивує. Різницю з купованою важко не помітити.

Отже, беремо багато стиглих по-
мідорів, пропускаємо їх через со-
ковижималку. Відтиснений сік ви-
ливаємо в чистий мішок з цукру і 
підвішуємо так, щоби з нього по-
вільно витікала зайва вода. Це кра-
ще зробити на ніч. Вранці вміст 
торбини викласти в каструлю. Маса 
має бути схожою на повидло.

Закип’ятіть її, постійно помішу-
ючи, дайте протомитися на повіль-
ному вогні 15 хвилин і додайте тро-
хи солі на ваш смак. Довго варити 
не потрібно, оскільки маса почне 
бухтіти і стріляти – можна обпек-
ти руки. Томатну пасту швидко роз-
класти в простерилізовані баночки, 
закатати, перевернути і закутати до 

повного вичахання. Стерилізувати 
не потрібно.

А ось ще рецепт домашнього 
кетчупу. Без барвників і консер-
вантів. Спробуйте його – і мага-
зинних уже не захочете.

Вам знадобиться 10-літрове 
відро стиглих помідорів, 1 літро-
ва банка цукру, 3,5 ст. л. солі, 2 ст. 
л. тертого часнику, 1 ст. л. меле-
ного перцю, 350 г оцту, 2 ст. л. ко-
ріандру. 

Помідори помити, дати стекти, 
почистити і пропустити через со-

ковижималку. Вийде близько 7-8 
літрів томатного соку-пюре. Став-
те пюре варити на середній во-
гонь, бажано в алюмінієвому по-
суді. Додайте цукор, сіль, часник, 
перець, оцет. Варіть годину, по-
мішуючи. Кетчуп увариться, ста-
не густішим.

Потім візьміть зерна коріан-
дру, перетріть їх за допомогою ка-
вомолки і додайте в масу, варіть 
ще 40 хвилин. Розлийте в банки і 
швидко закрутіть. Закутайте бан-
ки, перевернувши догори дном.

Наша кухня

g  До сезону

Смакуємо досхочу
Нині наші столи багаті на овочі: помідори, баклажани, перець. Звісно, 
треба заготовити їх на зиму. але й зараз треба ласувати смачними й ко-
рисними овочами досхочу. Пропонуємо добірку рецептів.

Помідори,  
фаршировані  
грибами і рисом

100 г зеленої цибулі, 200 г 
печериць, 125 г рису, 2 ст. л. 
вершкового масла, 1 бульйон-
ний кубик, 8 м’ясистих помі-
дорів, сіль, перець, 100 г тер-
того сиру.

На вершковому маслі про-
тушкувати подрібнені цибу-
лю і гриби, додати рис, вли-
ти 300 мл води і закип’ятити. 
Розчинити в суміші бульйон-
ний кубик. Тушкувати ще 20 
хвилин.

Зрізати верхню частину 
помідорів і вийняти вміст. 
Нарізати кубиками м’якоть, 
перемішати з 1/3 суміші і по-
класти у жаротривку форму. 
Посолити і поперчити помі-
дори зсередини. Змішати сир 
із залишками суміші й ви-
класти начинку в помідори. 
Покласти їх у форму і запі-
кати 20 хвилин при 180 гра-
дусах.
Помідори  
із сирною начинкою 

250 г макаронів, сіль, 8 
м’ясистих помідорів, 2 ци-
булини, 100 г чорних оливок 
без кісточок, 250 мл овочево-
го бульйону, 2 ст. ложки олії, 
100 г свіжозамороженого го-
рошку, 150 г тертого сиру, 2 
ст. ложки зелені пет рушки, 
перець.

Відварити макарони до на-
півготовності. Відкинути на 
друшляк і дати воді стекти. 
Зрізати з кожного помідора 
«кришечку» і вийняти з пло-
дів частину м’якоті. Наріза-
ти кубиками м’якоть помідо-
рів, оливки та цибулю. Про-
тушкувати цибулю в мас-
лі, додати помідори, оливки, 
горошок і тушкувати 5 хви-
лин. Нагріти духовку до 175 
градусів. Змішати макарони, 
овочі, сир і петрушку. При-

правити і розкласти по помі-
дорах. Поставити їх у форму, 
змащену жиром, і накрити 
«кришечками». Влити буль-
йон і запікати 20 хвилин.

Перець,  
фарширований 
бринзою

6 шт. солодкого перцю,  
400 г бринзи, 100-150 г верш-
кового масла, 2-4 зубчики час-
нику, зелень.

Для начинки змішати по-
дрібнені бринзу, часник, зе-
лень петрушки або будь-яку 
іншу зелень і вершкове мас-
ло. Приправити сіллю.

Перець вимити, зрізати 
верхівку, видалити насіння, 
заповнити фаршем і постави-
ти в холодильник на 2-3 годи-
ни. Перед подачею на стіл пе-
рець порізати кружальцями 
завтовшки 1-1,5 см.

Баклажани,  
фаршировані  
овочами

3 баклажани, 2 цибулини, 1 
морквина, 1 болгарський пе-
рець, 2 помідори, 1-2 зубчи-
ки часнику, олія, сіль, перець, 
сир, майонез – за смаком.

Баклажани вимити, вида-
лити плодоніжки і розрізати 
вздовж на 2 половинки. При-
готувати соляний розчин з 
розрахунку 1 ч. ложка солі на 
1/2 склянки води, витримати 

в ньому половинки баклажа-
нів, злегка обсушити. За до-
помогою ложки з баклажанів 
вийняти м’якоть.

Приготувати начинку: на 
олії спасерувати моркву і ци-
булю, додати порізані бол-
гарський перець і м’якоть, 
вийняту з баклажанів, все 
обсмажити. Наприкінці до-
дати подрібнені помідори і 
часник, посолити і поперчи-
ти.

Кожну половинку ба-
клажана наповнити отри-
маним овочевим фаршем 
і викласти на змащений  
олією лист. Зверху можна по-
лити майонезом і посипати 
тертим сиром. Поставити в 
нагріту духовку і готувати 30 
хвилин.

«Жар-птиця»
500 г баклажанів, 70-100 г 

бекону, 1-2 помідори, 1 бол-
гарський перець, 100 г твер-
дого сиру, майонез, часник, 
зелень петрушки або кінзи, 
сіль, перець.

Баклажани вимити, обсу-
шити і розрізати кожен ба-
клажан уздовж на 2 половин-
ки (хвостики можна відріза-
ти). Кожну половинку порі-
зати уздовж так, щоб вийшло 
віяло, при цьому розрізати 
потрібно не до кінця, щоб у 
держака часточки залишали-
ся нерозділеними. У розрізах 
баклажани посипати сіллю 
і залишити на 30 хв. Потім 

змити з них сіль і обсушити.
Бекон нарізати смужками. 

Болгарський перець вимити 
й нарізати довгими смужка-
ми. Помідори вимити й на-
різати кільцями або півкіль-
цями. Сир порізати скибоч-
ками.

Викласти підготовлені по-
ловинки баклажанів в зма-
щену маслом форму або на 
деко. Нашпигувати баклажа-
ни, вкладаючи в розрізи бе-
кон, помідори, перець і сир. 
Майонез змішати з подрібне-
ним часником, подрібненою 
зеленню, сіллю і перцем.

Зверху добре намастити 
майонезною сумішшю (мож-
на просто майонезом), нама-
гаючись потрапляти в розрі-
зи. Баклажани поставити в 
нагріту до 180 градусів духо-
вку на 30 хвилин. Можна по-
давати гарячими або холод-
ними.
Баклажани  
з помідорами

350 г баклажанів, 350 г по-
мідорів, 350 г сиру моца-рел-
ла, 4 ст. ложки олії, чорний 
мелений перець, невеликий 
пучок базиліку, кетчуп.

Наріжте баклажани й по-
мідори кільцями, сир – тон-
ко. Змастіть шматочки ба-
клажана олією і підсмаж-
те, щоб вони зарум’янилися 
з обох боків. Поперчіть. На 
кожен шматочок баклажана 
покладіть листочок базиліку, 
по шматку помідора й сиру. 
Зробіть у такий спосіб вежу. 
Скріпіть «будову» тонкою 
довгою шпажкою. Полийте 
кетчупом. Покладіть у сково-
рідку. Запікайте в дуже розі-
грітій духовці 10-15 хвилин.

g  візьміть на замітку
Кліпси для посуду

 До цього моменту ви навіть не замислювались про 
існування такої дрібнички, але після ї ї використання не 
захочете повертатися до старих методів. Яскраві кліп-
си з основою з нержавіючої сталі призначені для крі-
плення черпаків, лопаток, ложок під час приготування 

їжі або просто після того, як ви витягнули ці предмети з 
каст рулі. Вони легко та надійно кріпляться до стінок по-
суду, а крап лі супу, бульйону, соусу, компоту більше не 
опиняться на плиті або робочій поверхні. Вони будуть 
акуратно стікати назад у каструлю чи сотейник.
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Жіночий клуб

g Не дрібниці

Скажемо целюліту «Ні!»
Помітивши у себе ознаки цього захворю-
вання, не сидіть склавши руки. Користуй-
теся спеціальною косметикою, зай майтеся 
спортом, правильно харчуйтеся, і пози-
тивний результат не змусить себе довго 
чекати.

Целюліт не дуже роз-
бірливий у виборі жертв. 
З’являється він і в худих, 
і у повних, у молодих ді-
вчат і в жінок зрілого 
віку. Від целюліту страж-
дає 8 із 10 жінок. «Апель-
синова шкірка» найчасті-
ше з’являється на стегнах, 
сідницях і животі.

Проблема жінок
А виною всьому цьо-

му є недостатня підшкір-
на мікроциркуляція. Іше-
мія тканин призводить 
до порушення обміну ре-
човин, відбувається над-
мірне накопичення води 
в жирових клітинах і 
з’являються характерні 
підшкірні горбки.

У чоловіків целюліт зу-
стрічається вкрай рід-
ко. Жінки більш схильні 
до цього захворювання, 
оскільки будова тіла жін-
ки сприяє відкладенню 
жиру на стегнах, сідницях 
та животі.

Встановити  
точний діагноз

Перш ніж взятися до 
боротьби із целюлітом, 
переконайтеся, що він у 
вас справді є. Адже дуже 
часто целюлітом помил-
ково вважають стан шкі-
ри, яка втратила пруж-
ність і гладкість внаслідок 
різкого схуднення і втра-
ти м’язової маси, а також 
при появі жирових скла-
док.

Точний діагноз може 
встановити професійний 
косметолог, дерматолог 
або ендокринолог. Важ-
ливо правильно визна-
чити причину хвороби. 
А нею може бути навіть 
плоскостопість, оскіль-
ки це захворювання пе-
решкоджає правильній 
циркуляції крові та лім-
фи. У цьому випадку ко-
ректуюча гімнастика і но-
сіння спеціальних устілок 
для взуття принесе біль-
ше користі, аніж дорого-
вартісна антицелюлітна 
терапія.

Методи боротьби
У салоні краси вам за-

пропонують процедури, 
які допоможуть позбути-
ся цієї недуги. Це можуть 
бути процедури для схуд-
нення, різноманітні об-
гортання.

У домашніх умовах, са-
мотужки ви можете ви-
користовувати антице-

люлітні креми, гелі, мас-
ки. Ці препарати, як пра-
вило, містять екстракти 
трав (хвощ, плющ, чай, 
кінський каштан), які 
роб лять шкіру пружною 
і сприяють схудненню, а 
також фруктові кислоти. 
До їх складу часто вхо-
дить кофеїн, що приско-
рює спалювання жирів, 
та екстракти морських 
водоростей, які постача-
ють у клітини шкіри мі-
кроелементи. Перед ви-
користанням засобу при-
йміть контрастний душ, 
щоб покращити крово-
постачання шкіри.

Раз-двічі на тиждень 
очищуйте шкіру за допо-
могою скрабу. Після цієї 
процедури шкіра набага-
то краще всмоктує актив-
ні інгредієнти косметич-
ного засобу.

На прогулянку  
по красу

Піші прогулянки – чу-
дова вправа для тих, у 
кого немає часу для за-
нять спортом. Під час 
ходьби активізуються ті 
ж м’язи, що й під час бігу, 
але при цьому ризик по-
шкодження суглобів чи 
зв’язок значно знижуєть-
ся. 45-хвилинна швидка 
ходьба 4 рази на тиждень 
дозволяє скинути 6 кіло-
грамів за рік.

Ходьба має також ряд 
інших суттєвих переваг:
стимулює кровообіг;
зміцнює м’язи стегон 

і сідниць;
запобігає розвитку 

остеопорозу;
коливальні рухи рук 

при ходьбі примушують 
працювати м’язи плечей, 

грудної клітки і живота.

Не забуваємо  
про спорт

Тканини, уражені це-
люлітом, отримують не-
достатньо кисню, тому не 
можна раптово давати ве-
ликі навантаження.

Найкраща підготовка до 
аеробіки – попередня роз-
тяжка м’язів, яка покращує 
кровопостачання, рухли-
вість м’язів і суглобів, а та-
кож готує організм до ди-
намічніших рухів. Якщо 
тренуватися систематич-
но, шкіра та м’язи будуть 
пружними й еластичними.

Якщо маєте змогу – від-
відуйте басейн. Плаван-
ня, особливо брасом, чу-
дово зміцнює м’язи рук 
(ця зона, до речі, також 
часто піддається целюлі-
ту). Дуже корисною є вод-
на аеробіка, джакузі із під-
водним масажем, сауна.

Правильне  
харчування
Зменшіть споживан-

ня продуктів, які довго і 
важко перетравлюються.
Відмовтесь від жир-

ного м’яса, сала та сирів 
на користь пісного м’яса, 
риби, яєць.
Не зловживайте со-

лодким.
Строго контролюйте 

вживання майонезу, соу-
сів на жировій основі, ма-
каронних виробів та рису.
Не вживайте міцних 

алкогольних напоїв, міц-

ного чаю та кави.
Споживайте сезонні 

овочі та фрукти, які легко 
засвоюються організмом.
Пийте негазовану мі-

неральну воду та фрукто-
ві чаї.

Ванна краси

Аби шкіра була гладкою 
та пружною, достатньо 
приймати будь-яку із цих 
ванн протягом 15 хвилин 
раз на тиждень. Темпера-
тура води повинна бути 
не більше 36 градусів.

З нагідками. 100 г су-
шених квіток залийте хо-
лодною водою, доведіть 
до кипіння і томіть на во-
дяній бані 15 хвилин. У 
відварі розчиніть 5 ст. ло-
жок меду і вилийте у ван-
ну із теплою водою.

Чайна. Змішайте 3 ст. 
ложки сушеної шавлії і 
3 ст. ложки чайних лист-
ків. Залийте 1 л холодної 
води і підігрівайте протя-
гом 20 хвилин, не доводя-
чи до кипіння. Цей аро-
матний відвар вилийте у 
теплу ванну.

У курс лікування доб-
ре також включити вод-
ні процедури – підводний 
масаж, душ Шарко, цир-
кулярний душ, а також 
ванни, збагачені киснем.

g Спробуйте

Красивий і плоский животик
Пропонуємо вам нескладний комплекс 
вправ, що дозволяє швидко побачити  
реальні результати.

При виконанні цих 
вправ задіяні не тільки 
основні групи м’язів пресу, 
а й руки, спина, ноги, а це 
особливо важливо, тому 
що разом із животиком ви 
зможете покращити й ці 
частини тіла.

1. Сядьте на підлогу, 
притягніть коліна до гру-
дей, стопи не повинні тор-
катись підлоги. Обхопіть 
руками гомілки. Тепер пе-
реверніться на лівий бік, 
спираючись на підлогу 
двома руками. Почніть по-
вільно витягувати ноги в 
бік, а потім поверніть їх у 
початкове положення.

Цю ж вправу повторіть 
із правого боку. Зробіть 30 
поворотів. Ця вправа для 
пресу, ніг і сідниць.

2. Прийміть упор лежа-
чи, спираючись на перед-

пліччя і носки, витягніть 
тіло в пряму лінію. Почніть 
піднімати таз, підтягуючи 
одну із зігнутих в коліні ніг 
до грудей. Поверніть тіло в 
початкове положення і по-
вторіть те ж саме з другою 
ногою. Виконайте 20 разів. 
Ця вправа робить красиві-
шими прес, сідниці, плечі й 
руки.

З. Для формування кра-
сивої і тонкої талії дуже 
важливо виконувати впра-
ви для косих м’язів пресу. 
Станьте на коліна і відве-
діть пряму ліву ногу в бік, 
при цьому носок цієї ноги 
повинен дивитися вперед. 
Руки схрестіть за головою, 
а лікті розведіть вбоки. Те-
пер нахиліться вліво, не 
змінюючи положення по-
переку, і поверніться в по-
чаткове положення.

Зробіть 15 таких нахилів 
і повторіть вправу, відві-
вши в бік праву ногу.

4. Ляжте на підлогу, а 
прямі руки відведіть за 
голову. Максимально на-
пружте прес і притягніть 
до грудей коліна, при цьо-
му треба також відірвати 
від підлоги й верхню час-
тину тіла. Коли ви при-
тягли коліна, вхопіться за 
стопи й утримуйте себе в 
такому положенні впро-
довж десяти секунд. Потім 
розслабтеся і знову опус-
тіться на підлогу. Всього 
зробіть 15 повторень.

g Згодиться
І ручки  
красивішають...

Манікюр слід робити не 
тільки з естетичної точки 
зору, а й із гігієнічної теж. 
Якщо ви володієте певни-
ми його навичками, то змо-
жете правильно доглядати 
за руками в домашніх умо-
вах. Манікюр включає в себе 
комплекс нескладних про-
цедур, які потрібно робити 
раз на тиждень і виконан-
ня яких зазвичай  приносить 
задоволення.
Підпилювати нігті за-

вжди потрібно в одному на-
прямку. Бажано не викорис-
товувати металеві пилочки.

Відпарювати руки тре-
ба в теплій воді, додавши в 
неї морську сіль, рідке мило, 
відвар трав.
Витріть руки сервет-

кою і нанесіть довкола ніг-
тів гель, крем або скраб для 
розм’якшення і видалення 
кутикули. Через кілька хви-
лин за допомогою пластмасо-
вої палички видаліть залиш-
ки шкіри.
Нанесіть масажними 

ру хами на руки крем і ба-
жано зволожуючу олію для 
кутикули. Перед покриттям 
нігтів лаком потрібно зне-
жирити їх засобом для вида-
лення лаку.

Спочатку нанесіть осно-
ву або лікувальний лак, який 
особливо рекомендується 
для проблемних нігтів. Осно-
вний лак наносьте у два шари 
і покрийте закріплювачем. 
Якщо на шкірі залишилися 
сліди лаку, скористайтеся ко-
ректором для манікюру.
Оптимальним варіан-

том як на щодень, так і для 
урочистих випадків є фран-
цузький манікюр (френч) – 
покриття кінчиків нігтів бі-
лим кольором, а нігтьової 
пластини – прозорим, бе-
жевим, блідо-рожевим, пас-
тельним, персиковим, пер-
ламутровим тощо. Зроби-
ти френч можна класичним 
способом за допомогою бі-
лого матового лаку.

За матеріалами вітчизняних видань.

g цікаво
У всі страви –  
гострі приправи
Деякі смакові вподобання жінок різних країн 
допомагають їм залишатися стрункими і 
привабливими.

Китаянки, приміром, люблять пікантну їжу і дода-
ють майже в усі страви гострі приправи. Саме така при-
страсть і є секретом стрункості. Річ у тім, що гостра їжа 
значно прискорює обмін речовин в організмі і підвищує 
розхід калорій.

А ще китайці їдять багато страв із рису. Уже більше 
7 тисяч років вони вирощують цей смачний і корисний 
злак. Відмінна особливість рису у тому, що він добре на-
сичує і при цьому є зовсім не шкідливий для фігури.

Делікатні індіанки приправляють їжу своїм улюбле-
ним йогуртовим соусом, який містить велику кількість 
кальцію, що перешкоджає засвоєнню жирів.

Незважаючи на пристрасну любов до макаронів та 
піци, в італійок дуже красиві фігури. Секрет їх у тому, 
що і того, й другого (макаронів і піци) вони їдять зовсім 
мало. В основному ж налягають на овочі – кабачки, ба-
клажани, які добре перетравлюються і не псують фігуру.
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Самолет посреди тропического леса в Коста-
Рике - это не последствия авиакатастрофы, 

а четырехзвездочный отель «Коста Верде». В 1965 году этот 
Боинг 727 курсировал над Южной Африкой и Латинской Аме-
рикой, а сейчас в нем - две спальни, бар и холл с телевизо-
ром. Располагается отель-самолет на краю национального 
парка на 15-метровом пьедестале у побережья Тихого оке-
ана. Одна ночь в нем стоит более 100 долларов.

Трубы канализации, церкви, подъемные краны, 
авианосцы, мельницы и тюрьмы – теперь это отели

незвичний ракурс

Переночевать в церкви обычно про-
сятся нищие, но в Бельгии это при-

вилегия богатых. В городе Мехелене недавно открыли 
гостиницу в помещении францисканского монастыря 
ХІХ века. В 1990 годах монашеский орден оставил 
страну, а церковь продал. Стены в здании отштукату-
рили, мозаику в окнах заменили, а внутри постави-
ли дорогую мебель. Теперь все комнаты гостиницы 
забронированы на несколько месяцев вперед, а одна 
ночь в отеле-церкви стоит от 200 до 400 евро.

Китайский отель «Киев» - бывший совет-
ский авианосец, проданный Китаю в 1996 

году. Первое время он был частью парка аттракционов на 
пляже Багуа, на окраине Тяньцзиня: дети беспрепятствен-
но ползали по торпедам и ракетным установкам. А в этом 
году авианосец переоборудовали в гостиницу. На том месте, 
где раньше располагались 18 боевых самолетов и вертоле-
тов, теперь - 148 номеров, среди которых три президент-
ских люкса стоимостью по 30 тысяч юаней (4700 долларов) 
каждый.

Провести ночь 
в тесной кают-

ке действующего подъемного 
крана обойдется в 319 евро. 
В единственном номере люк-
сового отеля «Кранхотел» в 
голландском порту Харлинген 
только две комнаты, в одной 
едва уместилась двухместная 
кровать и душевая кабинка, а 
в другой - стул и рычаг управ-
ления. Надоел вид на Север-
ное море из окна? Просто 
дерни ручку, и портовый кран 
высотой с пятиэтажку развер-
нется в другую сторону.

Для любителей острых ощу-
щений отлично подойдет 

шведский отель-тюрьма «Лангхольмен». 
Владельцы гостиницы купили здание в 
1975 году после закрытия местного СИЗО и 
решили внутри ничего не менять. На окнах 
по-прежнему висят решетки, а в комнатах 
стоят нары. В стоимость входит полосатая 
пижама и завтрак, который подают через 
окошко. Только вот охранников с вышек 
сняли: гости могут и в город выйти, и на 
пляже полежать.

Когда с мая по октябрь фермеры в Швейцарии 
выгоняют днем свои стада на альпийские 

луга, конюшни и коровники без дела не простаивают. 
В них живут туристы. 240 фермерских хозяйств, уча-
ствующих в программе «Сон в соломе», готовы впус-
тить в свои амбары всего за несколько евро. Правда, 
спать приходится без удобств – в спальных мешках на 
сеновале. И будьте осторожны: вашим соседом может 
оказаться настоящий козел.

Тот, кто хоть раз путешествовал плац-
картом, в отеле «Аврора Экспресс» на 

Аляске почувствует себя королем. С виду это 
обычный поезд, неподвижно стоящий 
посреди леса, но внутри – бархатные 
шторы, золотая вышивка на кроватях и крес-
лах. Наконец, потолки расписаны вручную 
местными художниками. Одна ночь в таком 
поезде стоит 200 долларов, а главное, каждо-
му пассажиру полагается своя ванная комната.

Отель «Им Вассер-
турм» в Кёльне 

(Германия) расположился в крупней-
шей водонапорной башне Европы. 
140-летнее сооружение переделать 
в гостиницу решился местный ди-
зайнер Андре Путман. Внутри – 78 
номеров стоимостью до 500 евро в 
день, а также сауна, фитнес-центр, 
солярий и спа. Трейлерный парк «Эйрстрим» в Калифор-

нии (США) – идеальное место для тех, кто 
любит предаваться ностальгии с комфортом. Вагончики 
оборудованы всем необходимым: удобными кроватями, 
кухней и телевизором. Но стоит выйти наружу – вокруг 
лишь первозданная дикая природа.

Эта мельница стоит неподалеку от города Бат в графстве Сомерсет (Ве-
ликобритания) с начала 1800-х годов. Последний владелец, который 

использовал ее по назначению, разорился и продал сооружение. Десятилетия она пус-
товала, пока одна семейная пара из Лондона 20 лет назад не выкупила старую мельницу 
без крыльев для своей гостиницы. Убрав изнутри все мельничные детали, они раздели-
ли здание на пять комнат, поставив в них гигантские кровати и телевизоры.

«Трубохотел» расположен в Мексике, в де-
ревне Тепостлан. Бетонная труба, два с 

половиной метра в ширину и три с половиной в длину, расс-
читана на двух человек, но жить в ней может неограниченное 
количество людей. За каждого «лишнего» гостя – доплата в 
100 песо (к общей стоимости от 300 до 700 за трубу). Всего в 
гостинице 20 номеров, а из удобств – электричество и два 
банных домика. Полотенце и шампунь привозите с собой.

Хотите нести свет людям? Отправляйтесь 
в Хорватию. Там всего за несколько сотен 

евро сдают на выходные маяк. Только будьте готовы к даль-
ней дороге: в основном маяки расположены на отвесных 
скалах небольших островков в Адриатическом море.

______________________________________________________________________________________________________________ За матеріалами інтернет-видань.
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g  Реклама

g  Думка спеціаліста

Без хвороб

Як в умовах модернізації 
охорони здоров’я  
надається невідкладна 
медична допомога  
мешканцям області?

При загостренні хронічних хвороб па-
цієнт звертається до найближчої амбула-
торії до свого лікаря загальної практики 
(сімейного лікаря, терапевта, педіатра) 
або викликає його додому. Лікар загальної 
практики надає первинну медичну допо-
могу та у разі необхідності направляє паці-
єнта до вузькопрофільного спеціаліста або 
в стаціонар. У разі гострого болю, а також 
при тяжких станах пацієнт має викликати 
швидку допомогу. 

Завдяки тому, що з 1 січня 2012 року 
на Дніпропетровщині діє єдина система 
роботи швидкої допомоги, на виклик при-
їжджає «швидка» з найближчого пункту 
базування незалежно від місцезнахо-
дження пацієнта (принцип екстериторі-
альності). Раніше «швидка», яка знаходи-
лася, наприклад, у Кривому Розі, не могла 
виїхати на виклик у Широківський район, 
що знаходиться поруч із містом, тому що 
була адміністративно закріплена за даною 
територіальною одиницею і фінансувалась 
з бюджету міста, а не району. Наразі фінан-
сування «швидкої» у Дніпропетровській 
області відбувається з обласного бюджету.

Крім того, у 2012 році в рамках модер-
нізації охорони здоров’я на Дніпропетров-
щині майже у 8 разів збільшено фінансу-
вання одного виклику швидкої медичної 
допомоги – із 3 грн. до 25 грн. Це дало 
змогу на 100% забезпечити необхідними 
медичними препаратами пацієнтів при 
наданні екстреної медичної допомоги.

Є ПиТАння  
ЩоДо 
МоДЕРніЗАції  
оХоРони ЗДоРоВ’я?  
ЗВЕРТАйТЕСя!
Телефон «гарячої» лінії 
Головного управління  
охорони здоров’я Дніпропетровської 
облдержадміністрації:

0-800-50-72-50

g Приємно та корисно

Цілющі властивості хвойних  
і трав’яних ванн
коли кажуть: «лікувальна ванна», то ми 
одразу згадуємо поїздку до санаторію 
– «на води» або «на грязі». Та для цього 
треба все-таки дочекатися відпустки! 
Проте організувати лікувальну ванну 
можна й удома. Для цього необхідно 
зовсім небагато: бажання, відповідний 
концентрат і звичайний термометр.

– Цілюща дія ванни за
лежить від складу води й 
температури, – пояснює 
кандидат фармацевтич
них наук Василь Ткачен
ко (свого часу відомий 
наш земляк вів у «Черво
ному гірнику» популяр
ну рубрику «Зціли себе 
сам», – авт.). – Лікуваль
ні ванни поділяються на 
холодні (до 20°С – тоні
зуючі), прохолодні (21
33°С – стимулюючі обмін 
речовин), теплі (3739°С 
– знімають м’язову на
пругу), гарячі (49°С й 
вищі – розслабляючі) та 
індиферентні (3436°С – 
знеболюючі). Температу
ра в приміщенні, призна
ченому для приймання 
холодних ванн, не пови
нна бути нижчою плюс 
13 градусів за Цельсієм, 
а для теплих – нижчою 
16 градусів. Особливо 
сприяють ефективному 
очищенню контрастні 
процедури. Ляжте у ван
ну з гарячою водою так, 
аби вона покривала все 

тіло, на 20 хвилин. Потім 
швидко, за одну хвили
ну облийтесь холодною 
водою. Не обтирайтесь, 
робіть енергійні рухи 
руками й присідання до 
тих пір, поки шкіра ви
сохне й зігріється. Бла
женний спокій вам за
безпечить розслабляюча 
ванна. Для неї необхідні: 
тепла кімната, ванна, на
повнена водою кімнатної 
температури, в яку дода
ють спеціальні масла або 
ароматичні кульки. Для 
максимального комфор
ту варто підкласти під го
лову гумову подушечку. 
Ногами краще не впира
тися. Дихання має бути 
рівним і спокійним. Усю 
увагу зафіксуйте на вди
ханні й сконцентруйтесь 
на плавному похитуванні 
вашого тіла у воді.

А ось уже в лікуваль
ну ванну категорично не 
можна занурюватись по
вністю. Над водою по
винні постійно залиша
тись не тільки голова та 

шия, а й верхня частина 
тулуба. Під голову добре 
б покласти надувну по
душечку, а ноги повинні 
впиратись у край ванни. 
Можна приймати й сидя
чі напівванни, часткові: 
для рук, ніг, голови і на
віть очей. Тепла сидяча 
ванна чудово прогріває 
органи малого тазу й жи
вота. А головне – допо
магає при різних захво
рюваннях цієї частини 
тіла. Теплі ванни ніг зі
грівають усе тіло, гарячі – 
підвищують імунітет при 
ГРВІ. Ванна для голови 
піднімає тонус судин го
ловного мозку.

– Коли найкраще при-
ймати ванни і скільки?

– Найліпше вранці, 
після сну. Якщо так вам 
незручно, перенесіть цю 
процедуру на будьякий 
інший час. Зазвичай, спе
ціалісти не радять лежати 
у ванні більше 1520 хви
лин, особливо в гарячій 
воді. Для холодних ванн 
час вимірюється секун
дами й залежить від інди

відуальної підготов
леності. Перед тим, 
як зануритись у воду, 
корисно розтертися 
грубим рушником, 

аби видалити змертвілі 
клітини шкіри. Тоді дія 
цілющих речовин буде 
помітніша. А чого не вар
то робити, так це занурю
ватись у воду на повний 
шлунок. Треба зачекати 
кілька годин.

– А чим корисні 
трав’яні ванни?

– Скажімо, ванни з від
варом кореня валеріани 
(500 грамів на об’єм по
вної ванни) допомагають 
при безсонні та серцево
судинних захворюваннях. 
Регулюють серцебиття, 
понижують артеріальний 
тиск, заспокоюють нерво
ву систему. Ванни з на
стоянкою арніки гірської 
(24 столові ложки насто
янки на 1 літр води) за
стосовують при лікуван

ні травм, вони знімають 
біль та втому в ногах. Не
рідко використовуються 
ванни з морською сіллю 
(250500 грамів морської 
солі), серія з 1520 про
цедур (тривалість кож
ної – 1215 хвилин) бла
готворно діє на обмін 
речовин. Така ванна має 
зміцнюючу функцію, вга
мовує болі в ногах. У єм
ності з водою розчиніть 

трохи морської солі й за
нурте туди п’ятки ніг. Є 
також крохмальні ванни, 
в яких використовують 
звичайний крохмаль, по
передньо розведений у 
гарячій воді. В розрахунку 
100 грамів крохмалю на 10 
літрів води. Отриманий 
розчин додають у воду. 
Тривалість ванни – 2030 
хвилин, достатньо 1015 
процедур. Крохмальна 
ванна пом’якшує шкіру, 
ліквідує свербіння та по
дразнення.

Вражає рогату худобу сибірка…
нещодавно по українських телеканалах демон-
струвались сюжети про випадки захворювання на 
сибірку в Запорізькій області. це гостре інфекційне 
захворювання виявлене у свійської рогатої ху-
доби. Тож, зрозуміло, місце зараження негайно 
локалізували, встановили карантин. А, між тим, 
це не так і далеко від кривого Рогу – якихось 200-
250 кілометрів. Тому важливо нагадати, що ж со-
бою являє сибірська виразка, котра, в основному, 
реєструється в країнах зі спекотним кліматом.

– Сибірська виразка з’являється 
там, де температура грунту  
сприяє тривалому збереженню та 
вегетації її спор, – застерігає на
чальник управління ветеринарної 
медицини Кривого Рогу Анатолій 
Гудим. – Вона протікає з вираже
ною інтоксикацією, лихоманкою 
та утворенням карбункулів на 
шкірі тварин, або ж у вигляді сеп
сису (з переважним ураженням 
легень, кишечнику, мозкових обо
лонок).

Зараження тварин відбувається 

на пасовищах, де раніше спостері
галось це захворювання, оскільки 
спори сибірки можуть десятками 
років зберігатися в грунті. Від лю
дини до людини сибірська вираз
ка не передається. Джерело інфек
ції – хворі тварини, найчастіше 
– велика рогата худоба та вівці

 Схильні до сибірки коні, віслю
ки, олені та інші травоїдні. Рідше 
– м’ясоїдні: собаки, кішки та інші 
домашні тварини. Для тварин ти
пові септичні форми хвороби з 
ураженням шлункового тракту. 

Це пов’язано з механізмом 
їх інфікування при вживанні за
раженого корму. Хвороба швид
ко прогресує й закінчується за
гибеллю тварин протягом 315 
днів. Заражені тварини виділя
ють збудники в довкілля з сечею 
та випорожненнями.

– Анатолію Георгійовичу, на-
звіть, будь ласка, шляхи інфі-
кування.

– Це аерозольний та аліментар
ний. Останній шлях зараження 
здійснюється при вживанні інфі
кованого мяса та м’ясопродуктів, 
які не піддавалися достатній тер
мічній обробці. Були також ві
домі харчові спалахи сибірської 
виразки, викликані вживанням у 
їжу овочів, інфікованих у резуль
таті поховання на городах тва
рин, які загинули від сибірської 
виразки. Можливе зараження й 
шляхом неспецифічної трансмісії 

при укусах кровоссаль
них комах – мухжигалок, 

ґедзів. У деяких ситуаціях аеро
зольний та аліментарний шляхи 
зараження призводять до роз
витку важких генералізованих 
форм хвороби. Аерозольний 
виникає при вдиханні, коли, зо
крема, спори сибірки містяться 
у виробничих приміщеннях для 
обробки сировини тваринного 
походження. Це шкурки, вовна, 
хутро, щетина, кістки та кістко
ве борошно. Усе це може бути в 
будівлях для тварин. Траплялися 
випадки зараження працівників, 
пов’язаних з обробкою звалищ
ного ганчір’я, вовни. У зв’язку з 
цим недугу називають «хворо
бою ганчірників».

– Який же основний механізм 
зараження людини?

– Контактний. Спори сибірки 
потрапляють через мікротравми 
на шкіру чи слизові оболонки при 

контакті з інфікованим матеріа
лом. Тобто під час процесу оброб
ки шкури хворих тварин, розтині 
їхніх трупів, а також при обробці 
інфікованих м’ясних продуктів, 
використанні контамінованих 
вовняних, хутряних і шкіряних 
речей, пензликів для гоління. У 
таких випадках переважає шкірна 
форма хвороби.

________________________________________________ Сторінку підготував Віталій ТкАЧук.

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

Яка ж профілактика?
Вона полягає в тому, щоб ви-

явити та ліквідувати вогнища 
сибірської виразки службою 
ветеринарного нагляду. Це до-
тримання існуючого регламенту 
в роботі з матеріалами. Бо деякі 
несуть небезпеку, в тому числі 
скотомогильники з похованням 
тварин, які загинули від сибірки. 
Ці реально небезпечні об’єкти по-
винні охоронятися службою сан-
епіднагляду. Активна профілакти-
ка сибірки за допомогою вакцин 
проводиться лише за 
епідемічними показан-
нями.

Загалом, ванни потрібні різні. Приміром, для хвойних 
використовується рідкий хвойний екстракт або хвой-
ний порошок, який розчиняють у воді. Температура 
води – 35-37° за Цельсієм, тривалість – 10-15 хвилин. 
Як правило, достатньо 10-15 процедур через день. 
Ця ванна позитивно діє на нервову систему, зміцнює 
кровоносні судини, знімає втому й відновлює організм 
після напруженої розумової праці.
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Без хвороб

g рекламаКиевская клиника «Новий зір»  
теперь в Кривом Роге!
Проблемы со зрением – заболевание века, которое 
в той или иной степени коснулось каждого второго 
жителя Украины. Ухудшение экологии, стиль жизни 
(телевизор, монитор), недостаточно качественное 
государственное здравоохранение обуславливают 
негативную динамику по развитию и лечению глаз-
ных заболеваний.

Однако совсем недавно произошло событие, ко-
торое кардинальным образом меняет ситуацию. В 
Кривом Роге открылась киевская офтальмохирур-
гическая клиника «Новий зір». Этот медицинский 
центр укомплектован самым современным обо-
рудованием, в арсенале клиники - наиболее щадя-
щие и результативные методики лечения глазных 
заболеваний. А самое главное, что непростую за-
дачу возвращать людям зрение, здесь успешно ре-
шают лучшие офтальмологи Украины – киевские 
врачи, за плечами которых десятки лет практики и 
десятки тысяч успешных операций!

Один из них – знаменитый украинский офталь-
молог, главный врач системы клиник «Новий 
зір», кандидат медицинских наук Георгий Пар-
хоменко. Георгий Яковлевич любезно согласил-
ся нам рассказать, на какие именно особенности 
новой клиники криворожанам следует обратить 
особое внимание.
Удобство

Проблема плохого зрения одинаково хорошо зна-
кома как киевлянину, так и криворожанину, – гово-
рит Георгий Пархоменко. – Однако если первый 
имеет возможность в любое удобное время в своем 
городе получить качественную офтальмологичес-
кую помощь, то второму приходится ехать за этим 
в областной центр или столицу. Согласитесь, это не 
просто неудобно, а еще и накладно!

Теперь криворожане и жители ближайших к го-
роду районов имеют доступ к самой качествен-
ной офтальмологической помощи. Все наши кли-
ники мы оснащаем по единому стандарту. Это аме-
риканское, германское и японское оборудование. 
Точно таким же оборудованием укомплектованы 
наши другие клиники, в том числе и столичная. 
Точно такое же оборудование находится «на воо-
ружении» ведущих офтальмологических центров 
Европы и США. Так что в Кривом Роге теперь мож-

но будет получить 
офтальмологическую 
помощь мирового 
уровня, причем по 
нашим, украинским 
ценам!
Опыт

Однако далеко не все зависит от качества обо-
рудования. Оно – лишь инструмент в руках вра-
ча. Мы очень тщательно подходим к выбору пер-
сонала и на сегодняшний день нам удалось со-
брать действительно уникальную команду специ-
алистов. Это более 150 высококвалифицированных 
врачей первой и высшей категории, 9 из них – 
кандидаты медицинских наук. Совокупный опыт 
по офтальмохирургии составляет более 65 000 опе-
раций по восстановлению зрения. Без преувеличе-
ния можно назвать этот опыт – самым значимым 
среди всех частных европейских центров.

И мы уже получили признание мирового офталь-
мологического сообщества. Наши специалисты по-
стоянно выступают с докладами и демонстрируют 
зарубежным коллегам технику хирургии на круп-
нейших международных офтальмологических 
съездах и конференциях.

Теперь воспользоваться знаниями и опытом 

всех наших ведущих киевских специалистов: ди-
агностов, консультантов, офтальмохирургов, рети-
нологов, можно непосредственно в криворожской 
клинике «Новий зір».
Надежность

Офтальмохирургия – очень тонкое направление в 
медицине. Врачам приходится иметь дело с самым 
сложным, самым точным, самым хрупким органом 
человеческого организма - глазом. Именно поэтому 
человек, у которого возникли проблемы со зрением, 
должен быть полностью уверен в той клинике, куда 
он обратился за помощью. В свою очередь, офталь-
мохирургическая клиника должна предоставить па-
циенту все необходимые гарантии эффективного, ка-
чественного и безопасного восстановления зрения.

Мы не боимся давать такие гарантии. Перед хи-
рургическим вмешательством заключается дого-
вор, в котором прописываются все аспекты лече-
ния. Осмотры проводятся бесплатно до полного 
выздоровления пациента после операции.
Офтальмология для всей семьи

«Новий зір» – это офтальмология для всей се-
мьи! Наши возможности позволяют помочь че-
ловеку практически в любом возрасте! У нас вы 
можете получить самое качественное лечение 
катаракты, глаукомы, заболеваний сетчатки, дет-
ских глазных заболеваний.

На сегодня ни одна клиника в Украине не может 
предложить своим пациентам такого спектра услуг. 
И мне очень приятно, что теперь все, чем распола-
гает современная мировая офтальмология, нам уда-
лось реализовать в наших клиниках, и теперь все это 
стало доступным жителям Кривого Рога!

Требуется
менеджер-
консультант

Обучение.  
Доход 2800 грн.

Тел. 067-3452671

помощник  
руководителя

Доход 3200 – 4100 грн.
Тел. 096-5783177

Требуется

Требуется

заместитель  
руководителя

тел. 097-3959480

З/п  
3500 – 4200 гр.

1. Водія директора (1 класу, автомо-
біль «Шкода Октавія»).

2. Діловода (жінка до 40 років, до-
свід роботи з діловодства не менше 3 
років, вільне володіння комп’ютерною 
технікою).

3. Дівчат віком з 20 до 35 років з хо-
реографічною освітою, зріст від 165 см, 
тел. 067-7458250, Ліля.

4. Газоелектрозварника (можливо 
пенсійного віку, з досвідом роботи зва-
рювання труб).

При собі мати довідку з Нова Ком про 
відсутність заборгованості.

Телефон 92-87-73, відділ кадрів.

Требуется помощник 

по подбору 
персонала. 

Молодежь приветству-
ется. От 20 до 45 лет. 

Доход 1800-2100 грн. Те
л.

 0
67

-5
86

53
91

.

ДП «Кри
ворізький 

державний 
цирк» на пос
тійну роботу 

запрошує:

Металлические двери, 
решетки, ворота, заборы  
и другие конструкции 

любой сложности 
за наличный и безналичный  

расчет (без НДС). 

Быстро и качественно.
Скидка для пенсионеров!

тел. 401-33-34, 51-34-51, 098-6591424.
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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.

«Полум’я  
та лід»

Виставка з 
фондів музею з 
нагоди 60річчя 

М. Маковея.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

Міні-виставка
З нагоди 

180річчя від 
дня народжен
ня Олександра 
Поля, ініціато
ра початку руд
них розкопок 

на Криворіжжі.
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. 
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
Персональна 

виставка  
О. Фадченка.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Виставка робіт 
В. Пилки   

(ручна гравіров
ка на склі).

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

Міні-виставка
З нагоди 

90річчя від дня 
народження 
українського 

поетагумориста 
Павла  

Глазового.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

Живопис 
Виставка 

робіт Олега 
Висоцького  

(м. Таллінн).
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00.

«Осінній  
вернісаж»
Фотовиставка 
«Кривбасфото

клубу».

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

«Святий 
Архангел 
Гавріїл»

Картина Юрія 
Радченка 
із циклу 

«Виставка 
нової картини 
художника».

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Загальноміська 
виставка робіт 
образотворчого 
мистецтва ху

дожників міста, 
присвячена  
21й річниці 
незалежності 

України.
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00.

Фотовиставка 
робіт Анатолія 
Зеленського.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.  
Тел.: 90-37-59.

«Таланти твої, 
Криворіжжя»
Декоративно
прикладного 
мистецтва, 
присвячена 
21й річниці 
незалежності 

України.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

g Концерти

g вистави

g Спорт

 

«Повір  
у мрію»

Лялькова вистава.
Криворізький місь-
кий театр ляльок. 

Тел.: 26-61-45, 
8 вересня об 11.00  

та 12.30.

«Вовченятко 
з казкової 

торби»
Лялькова вистава.
Криворізький місь-
кий театр ляльок, 
9 вересня об 11.00  

та 12.30.

g виставки 

Афіша

Грає муніципальний  
духовий оркестр

пр. К. Маркса, біля Криворізького академічного  
міського театру ім. Тараса Шевченка. 

8 вересня, 17.00-18.00.

«Кіно під зорями. 
Дубль 3»

Відкриття, кон курс ні 
дні, зак рит тя Кри

ворізького фестивалю.
ПК ПАТ «Північний ГЗК» 
ДП «Овація» ПАТ «ЦГЗК» 

Площа ПК. 
6, 7 вересня о 10.00, 

8 вересня о 20.00.

«Мой адрес – Дворец 
культуры имени 

Артема!»
Концерт до відкриття 
57го творчого сезону 

ПК ім Артема.
МКЗ «Палац культури імені 

Артема».  
9 вересня о 16.00. 

Тел.: 64-05-74.

g Кіно

«Еволюція 
Борна»

Пригоди, екшн.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», 

«Олімп».

«Холостячки»
Пригоди, екшн.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 
тел.: 493-83-63, 

493-84-74.  
«Одеса-кіно»,  

тел.: 493-09-09.

«Паралельні 
світи»

Фентезі, 
мелодрама.
Кінотеатри:  

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

«Замбезія»  
3D

Анімація.
Кінотеатри:  

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

«Рухай  
ластами 2»  

3D
Анімація.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно»,  

«Олімп».

«З/Л/О»  
Бойовик,  
пригоди.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно».

«Медальйон»  
Бойовик.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс»,  

«Одеса-кіно», 
«Олімп», 

 тел.: 440-07-77.

Открытый кубок  
Кривого Рога.  

Черногорка 2012.  
2-й этап. Финал
Район трампарка,  

остановка «Холодильник».

Спуститься вниз по ул. 
Тельмана до пересечения с 
ул. Волина, затем налево к 
отвалам нКГОКа. Или от 

остановки «Пл. Освобожде
ния» на маршрутном такси 

№75.
Ул. Тельмана, 28, 

9 сентября, 12.00–17.00.

«ПараНорман, 
або як приручити 

зомбі»  
3D

Анімація.
Кінотеатри:  

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».
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Оголошення

Куплю

Продаю

Загублене

Послуги

Ремонт и пеРетяжка
мягкой мебели

изготовление
РассРочка 10 мес.

Телефон: 410-12-77
http:\\gordienko.uaprom.net

№ 1040. Срочно продается 
газифицированный дом в с. Девладово. 
Имеется летняя кухня, погреб, сарай, 
бассейн для воды. Тел. 097-5864741.

№ 1150. Газифицированный жилой 
дом на НКГОКе, приватизированный 
участок 6 соток, фруктовый сад. Дом 
кирпичный 8х9 м, 4 комнаты, кухня, 
ванная, вода в доме. Жилая времянка, 
хозпостройки, гараж. Улица асфальти-
рована. Школа. Продуктовый магазин 
в 100 м. Документы в порядке. Тел. 067-
2767855, 067-5642460.

№ 1121. Будинок по вул. Світлогір-
ській. У будинку усі вигоди, ділянка 14 
сот. Тел. 066-8725110.

№ 1122. 3-кімн. квартиру «сталінку» 
по вул. Курчатова, 3/5. Тел. 066-8725110.

№ 983. 2-комн. квартиру «сталин-
ку» на ЮГОКе, ц. 22 тыс. у.е. Тел. 098-
2413839.

№ 1099. 2-кімн. квартиру, 3/5 зі «сві-
жим» євроремонтом і меблями по вул. 
Будьонного, 13. Поряд парк, навпроти 
маг. «Мир кафеля», не над дорогою. Ма-
газини, садочок, школа, зупинки – по-
ряд. Тел. 097-1880439, 096-4723677.

№ 1145. Дачный участок. Тел. 098-
0825336, 71-40-17.

№ 1086. Песок, щебень, шлак, гран-
шлак, цемент, керамзит. Тел. 067-
9847171, 067-7300639.

№ 1102. А/м ВАЗ-21013 в хорошому 
стані, ціна 13000 грн., торг. Тел. 067-
5690949.

№ 1057. Из питомника плюшевых ви-
слоухих котят: сайт la-corse.at.ua Тел. 
067-7974803.

№ 1125. Срочно трактор К-700А, Ди-
метра 400 и плуг ПЛН 8/35. Тел. 098-
3185560.

№ 891. Старі неробочі ТВ (лампові) – 
20-60 грн.; холодильники – 30-60 грн.; 
газ. колонки – 100-150 грн.; пральні 
машинки – 20-50 грн.; ванни чавунні – 
100-120 грн.; батареї, 1 секція – 12 грн.; 
метал. мотлох, брухт чорних металів 
Тел. 097-6189585 (передзвоню).

№ 1151. Очень дорого! Ордена, 
медали, нагрудные знаки «Почет-
ный...», «Заслуженный...», «Отлич-

ный…», «Отличник...», «Ударный...», 
«Ударник...». награды царской Рос-
сии. Удостоверения к медалям, 
знакам, грамоты и благодарности. 
иконы, монеты, статуэтки, столовое 
серебро, картины, портсигары, са-
мовары и мн. др. Тел. 408-16-68, 067-
5641655.

№ 899. Лом черных и цветных 
метал лов. Гаражи, дачные домики, 
бочки, металлоконструкции. Порез-
ка, погрузка, самовывоз. Тел. 097-
6189585 (перезвоню).

№ 976. ПОСтійнО кУПУєМО МЕД, 
ВіСк, МЕРВУ, ПРОПОліС. Тел. 067-
9210634, 067-9243057.

№ 1171. Студентський квиток НР  
№ 08685682, виданий КНУ 1 вересня 
2011 року на ім’я Сердюк Руслани Вади-
мівни, вважати недійсним.

№ 1152. Атестат про повну загальну 
середню освіту НР № 38041948, вида-
ний 7.06.2010 р. КЗШ № 108 м. Кривого 
Рогу на ім’я Орлової Тетяни Юріївни, 
вважати недійсним.

№ 1153. Посвідчення, видане 15 жов-
тня 2010 р. виконкомом Довгинцівської 
районної у місті ради на ім’я Невєрова 
Олега Петровича, вважати недійсним.

№ 1154. Об’яву № 1149 опубліковану 
1.09.2012 р. в газеті «Червоний гірник» 
№ 65 про загублений Державний акт на 
право власності на земельну ділянку на 
Діброву Олександру Ананіївну, вважати 
недійсною.

№ 1155. Додаток до свідоцтва НР  
№ 42533449, виданий 25.05.2012 р. Цен-
тром освіти на ім’я Молчанова Богдана 
Владиславовича, вважати недійсним.

№ 1175. Диплом КН № 010297, реє-
страційний № 42, виданий 30 червня 
1994 р. Криворізьким гірничорудним 
інститутом на ім’я Шовгелі Сергія Воло-
димировича за спеціальністю «Електро-
привод і автоматизація промислових 
установок та технологічних комплек-
сів», вважати недійсним.

№ 1176. Свідоцтво про право влас-
ності на квартиру за адресою: вул. Под-
бєльського, б. 14, кв. 6, видане згідно з 
розпорядженням УЖКГ № 2423 від 24 
грудня 1999 р. на ім’я Задорожнього 
Івана Панасовича, вважати недійсним.

Адміністрація, педагогічний та 
учнівський колективи КЗШ № 23 
висловлюють щире співчуття ко-
лишньому директору КЗШ № 23  
Хохіній Л.О. з приводу тяжкої втрати 
– смерті батька 

САПОЖНІКОВА 
Олександра  

Олександровича.

g Заява про наміри

Заява про екологічні наслідки діяльності ДПП «Кривбаспромводопостачан
ня» по проекту «Оборотні системи повторного використання промивних 
вод на Карачунівському водопровідному комплексі ДПП «Кривбаспромводо
постачання». ІІІ етап – реконструкція».

6 вересня 2012 р. о 10.00 за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 15а в управлінні 
ДПП «Кривбаспромводопостачання» відбудуться громадські обговорення по про-
екту «Оборотні системи повторного використання промивних вод на Карачунів-
ському водопровідному комплексі ДПП «Кривбаспромводопостачання». ІІІ етап – 
реконструкція».

За довідками звертатися за тел. 404-83-17 з 8.00 по 17.00.
ІІІ етапом робочого проекту передбачено створення цеху механічного зневод-

нення технологічних осадів на базі кавітаційної насосної станції з розділенням фаз 
осадів та утилізацією твердої фази (кеку), що дозволить зменшити втрати води в 
системі водопідготовки й технологічне навантаження на довкілля.

реклама «ЧГ» •  067-7437902 •reklama@rminer.dp.ua •

Держенергонагляд у від-
повідності до вимог наказу 
Міненерговугілля України 
від 13.02.2012 року № 91 та в 
зв’язку з набранням чинності 
з 3.09.2012 року нової редак-
ції Правил технічної експлу-
атації електроустановок спо-
живачів, з метою приведення 
у відповідність до вимог зако-
нодавства, а також дотриман-
ня єдиних положень і вимог 
щодо організації експлуатації 
електроустановок спожива-
чів електроенергії, виконання 
яких забезпечуватиме надійну, 
безпечну та ефективну роботу 
електроустановок, поперед-
жає, що у разі незабезпечення 
в термін до 1.10.2012 року:

– приведення об’єктових 
правил, норм, стандартів, 
регламентів, інструкцій з 
експлуатації, посадових 
і виробничих інструкцій, 
планів з ліквідації аварій 
до вимог Правил;

– навчання у визначених уч-
бових центрах осіб, відпо-
відальних за електрогос-
подарство, їх заступників 
та працівників з охоро-
ни праці, які інспектують 
електроустановки, з на-
ступною позачерговою пе-
ревіркою знань;

– навчання та позачергової 
перевірки знань Правил у 
електротехнічних та елек-
тротехнологічних праців-
ників

технічна експлуатація 
електроустановок спожива-
чів не допускається.

керівники підприємств, 
установ та організацій – спо-
живачів електричної енергії 
несуть персональну адміні-
стративну відповідальність 
за безумовне виконання 
вимог Правил технічної екс-
плуатації електроустано-
вок споживачів та за мож-
ливі негативні наслідки, 
пов’язані з невжиттям захо-
дів щодо впровадження на 
підпорядкованому підпри-
ємстві, в установі, організа-
ції нової редакції Правил.

Криворізький філіал ПАТ «Дніпронафтопродукт», що розташований 
за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 11, має намір отримати 
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціо
нарними джерелами строком дії на 5 років.

Основним видом господарської діяльності підприємства є складське гос-
подарство, що складається з технологічних операцій приймання нафтопро-
дукту із залізничних цистерн, зберігання нафтопродуктів у резервуарах, ре-
алізації нафтопродуктів в автоцистерни.

До допоміжних виробництв відносяться котельня, механічні майстерні.
За даними проведеного розрахунку розсіювання та результатів лабора-

торного контролю гігієнічних нормативів в частині дотримання показників 
ГДК, на межі СЗЗ перевищень забруднюючих речовин (приземні концентра-
ції) не встановлено.

Діяльність нафтобази ґрунтується на відповідності нормам та вимогам 
діючого природоохоронного законодавства. Реалізація цього принципу і 
надалі залишається складовою екологічної політики ПАТ «Дніпронафтопро-
дукт».

З приводу зауважень та пропозицій просимо звертатися в виконавчий ко-
мітет Саксаганського району за телефонами: 64-50-06, 64-30-35.

• побутова техніка
№ 15. РЕМОнт хОлОДилЬникіВ. 

Гума. Будинок «Ремпобуттехніка», пр. 
Миру, 29в-8. Тел. 74-52-59, 401-50-38, 
067-5993757. Професіоналізм.

№ 681. РЕМОнт хОлОДилЬникіВ 
ВДОМа. Гарантія. Тел. 95-66-68, 067-
3165901, 050-5614766. Ремонт праль-
них машин. Тел. 440-38-10, 401-57-12. 
Майстерня – вул. Кремлівська, 28.

№ 16. РЕМОнт хОлОДилЬникіВ. 
Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 401-02-
85, 097-7795606. Дешево.

№ 1156. Гарантійний ремонт холо-
дильників вдома. Заміна ущільнюваль-
ної гуми. Тел. 401-23-92, 067-9678246, 
28-28-72.

№ 1064. РЕМОнт хОлОДилЬни-
кіВ побутових і промислових. Тел. 
067-2728144, 401-31-08.

№ 701. Ремонт ТВ. Тел. 401-82-63, 067-
3981097.

№ 1160. Ремонт ТВ любых. Тел. 74-62-
78, 097-2824057, Кондратьевич.

• пам’ятники
№ 710. ПаМятники. Пл. аРтЕМа, 

3. тел. 401-26-28. Выставочный зал 
(более 80 образцов). Профессиональ-
ное художественное оформление. 
Беспроцентная рассрочка. Срочные 
заказы от трех дней. Хранение бесплат-
но. Благоустройство места на кладби-
ще. Пенсионерам скидки. Пл. аРтЕМа, 
3. тел. 401-26-28, 098-0421494.

№ 846. Гранит (каталог – 
более 90 образцов), крошка, 
бетон; оградки, столики, ска-
мейки. Укладка плитки недо-
рого и качественно. Тел. 440-
50-39, 401-17-82, 098-1229633, 
ул. Телевизионная, 1а.

№ 777. Пам’ятники. Піонер. Тел. 66-
10-77, 406-43-50.

№ 711. ПаМятники. никОлаЕВ-
СкОЕ ШОССЕ, 21. тел. 401-42-51. РаС-
ПРОДаЖа! акЦиОннЫЕ ЦЕнЫ! кО-
личЕСтВО ОБРаЗЦОВ ОГРаничЕнО.

 • меблі

№ 1158. Перевезу меблі та ін. По-
слуги вантажників. Недорого. Тел. 
401-31-05, 067-5671948.

№ 1161. ПЕРЕтяЖка и иЗГОтОВлЕ-
ниЕ МяГкОй МЕБЕли. РаССРОчка 
на 10 мес. ПЕнСиОнЕРаМ СкиДка, 
БОлЬШОй ВЫБОР ткани. Тел. 410-12-
88, 406-28-77.

• інше

№ 1131. ГиПСОкаРтОн, ШПа-
клЕВка, ПОкРаСка, каФЕлЬ, 
ОБОи, лаМинат. СтяЖка, УтЕПлЕ-
ниЕ БалкОнОВ, ОткОСЫ, ПлаС-
тик, МДФ. ЭлЕктРика. Тел. 401-05-
73, 097-7631311.

№ 1174. кОнДиЦиОнЕРЫ. Про-
дажа, установка, заправка, чист-
ка. Ремонт крупнобытовой техни-
ки (кондиционеры, холодильники, 
стиральные машины-автомат). Тел. 
096-3769318, 401-54-59.

№ 1159. Врезка замков. Утепление, 
обшивка металлических дверей, ло-
джий пластиком. Тел. 401-35-15, 098-
2413969.

№ 1115. ЭМалиРОВка Ванн. 
Выбор цвета. Качество, гарантия. Тел. 
27-58-95, 096-2452758.

№ 989. Спил деревьев. Порезка, 
вывоз, корчевка, обрезка кустов. Тел. 
097-0341978.

№ 1172. аВтОнОМнОЕ ОтОПлЕ-
ниЕ. ОФОРМлЕниЕ ДОкУМЕнтОВ. 
кОтлЫ, кОлОнки, РаДиатОРЫ, 
наСОСЫ, ГаЗ. СчЕтчики. МОнтаЖ, 
ГаЗиФикаЦия. ВОДОПРОВОД. ка-
налиЗаЦия. кОнВЕктОРЫ. Тел. 
401-44-85, 097-5836378.

№ 1094. чиЩЕння каналіЗаЦіЇ. 
Тел. 097-3406107.

№ 1173. кРОВля МяГкая, ЖЕСт-
кая, МЕталлОчЕРЕПиЦа, ШиФЕР, 
РУБЕРОиД, ПРОФнаСтил и т.Д. 
кОнЬки, кОЗЫРЬки, ВОДОСтОч-
ная СиСтЕМа. УтЕПлЕниЕ ПЕ-
нОПлаСтОМ ДОМОВ, ФаСаДОВ, 
кВаРтиР. ДОСтаВка, ГаРантия. 
Тел. 401-44-85, 097-5836378.

№ 128. Адвокат – юридичні кон-
сультації, захист інтересів у суді. Св. 
№ 617 від 11.02.2011 р. Тел. 401-68-86, 
091-3256886.

№ 203. аДВОкат. Всі види юри-
дичних послуг. Звертатись: вул. Кур-
чатова, буд. 7, кв. 3 (р-н кінотеатру 
«Юність»). Св. № 420. Тел. 401-32-75, 
050-5600358.

№ 1139. аДВОкат: усі види юри-
дичної допомоги. Звертайтеся: пр. К. 
Маркса, 52 («Мрія»), офіс 313. Дзвоніть 
заздалегідь: 401-04-34, 097 – 0444425. 
Свід. 2254.

№ 1012. Спутниковое ТВ. Продажа, 
установка, ремонт. Тел. 401-29-64, 097-
5085088.

№ 1157. Курсы закройщика 
одежды. Тел. 067-5691471.

№ 1162. Київський лікар психотера-
певт-нарколог Гарницький В.П. допомо-
же бажаючим позбавитись АЛКОГОЛЬ-
НОЇ, ТЮТЮНОВОЇ, ІГРОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ. 
Виводить із запою, зменшує зайву вагу, 
лікує енурез, заїкання, гіпертонію, не-
вроз. Прийоми: 8, 9, 10; 22, 23, 24 ве-
ресня, 6, 7, 8, 20, 21, 22 жовтня 2012 р. 
Тел. 401-25-42, 067-7992465. (Ліц. МОЗУ  
№ 492005 від 14.12.2009 р.).

№ 1163. ПРиЕМ ВРача-ЭнДОкРи-
нОлОГа 1 катЕГОРии РахМан а.М. 
в ЭнДОкРинОлОГичЕСкОй аПтЕкЕ 
по ул. ПУШкина, 14. лиц. аВ 431404 
от 2.10.08. Тел. 493-80-46, 493-80-47.

№ 1137. кПГМл (ПтУ № 37) ПРО-
ДОВЖУє наБіР УчніВ 9-11 клаСіВ 
За ГіРничО-МЕталУРГійниМи 
ПРОФЕСіяМи. СтиПЕнДія, ПРаЦЕ-
ВлаШтУВання. аДРЕСа: вул. Би-
кОВа, 13. Тел. 64-14-54, 64-33-15.

№ 1164. Курсы парикмахер-универ. 
Тел. 096-6699770.

№ 378. Предприятие «Криворож-
аглореконструкция» СРОчнО при-

нимает на постоянную работу работ-
ников следующих специальностей: 
электрогазосварщики, газорезчики, 
монтажники ж/б и м/конструкций, 
бетонщики, штукатуры, каменщики, 
эл. слесарь, дежурная – уборщица 
для офиса (женщина-инвалид). Опыт 
работы по специальности. Информа-
ция по тел. (056) 406-48-43, 406-48-
45, 096-2488843, 067-2841984. Адрес:  
г. Кривой Рог, ул. Г. Романовой, 1.

№ 712. ОтДЫх У МОРя! ПГт лазур-
ное, ДО МОРя 200 м. тихий СЕМЕй-
нЫй ОтДЫх СО ВСЕМи УДОБСтВа-
Ми. тЕл. хОЗяйки 098-5922038, 
анна Борисовна (посредников про-
сим не беспокоить).

№ 1170. 26.08.2012 г. в 21.10 в Жовт-
невом р-не (напротив супермаркета 
«Варус») был совершен наезд на пе-
шехода (пенсионера) а/м марки ВАЗ-
21099. Водитель скрылся с места пре-
ступления. Пострадавший в больнице 
в коматозном состоянии. Очевидцев 
просьба позвонить по тел. 097-0503790.

№ 1165. Открыто рабочее место дис-
петчера. Прием входящих звонков. 
График различный, возможна работа 
на дому. Доход 1800 грн. Тел. отдела ка-
дров 098-2752496.

№ 393. Требуется расклей-
щик объявлений. График работы 
свободный. Тел. 098-4462291, 093-
9093337.

№ 1166. Требуется сотрудник с тех- 
образованием. Производство. Возраст 
до 55 лет, м/ж. Отдел кадров – 098-
2752496. Оплата 3000 грн.+премия.

№ 1167. Работа в офисе. Набирается 
штат сотрудников для работы с клиент-
ской базой, текущей документацией. 
График гибкий. Оплата высокая. Тел. 
097-2949604, 097-2201112.

№ 1168. Требуется серьезный, 
толковый молодой человек от 18 лет – 
личный помощник в договорной отдел. 
Обучу карьере сама. Растущий доход от 
3420 грн., Инесса. Тел. 097-7949313.

№ 1169. РаБОта Для актиВнЫх 
ПЕнСиОнЕРОВ. ОПлата ЕЖЕнЕ-
ДЕлЬнО. Тел. 067-7835074.

№ 1070. тРЕБУЕтСя СОтРУДник 
С ФУнкЦияМи аДМиниСтРатОРа. 
3000 грн. Тел. 097-3570757.

№ 1095. Требуется диспетчер. Тел. 
067-9446864.

№ 1069. Требуется оператор на теле-
фон, 2300 грн. Тел. 095-5401151, 097-
3052016.

№ 1118. Вакансии – секретарь-рефе-
рент, психолог, рекламный оформитель 
в договорной отдел. Тел. 098-2077499.

№ 1140. тРЕБУЕтСя СОтРУДник В 
ОФиС, 2000 грн. Тел. 067-8539123.

№ 1141. тРЕБУЕтСя ПОМ. РУкОВО-
ДитЕля, 2000 грн. Тел. 098-1566008.

№ 1143. Работа. Молодым пенсионе-
рам. Дружный коллектив. Доход 1800-
2000 грн. Тел. 067-5865391.

№ 1142. тРЕБУЕтСя СОтРУДник 
В ОФиС Для РаБОтЫ ПО ПРиЕМУ 
ЗВОнкОВ. МОЖнО БЕЗ ОПЫта. ДО-
хОД 1500-1800 грн. Тел. 098-1563602.

№ 1128. Потрібна людина по догляду 
за самотньою жінкою. Зуп. «Піонер», се-
лище Бажанове, вул. Альпіністів, 25 (йти 
мимо дитячого садочка вниз до річки).

№ 1129. Набор сотрудников: се-
кретарь-администратор; диспетчер-
охранник; комплектовщик-упаковщик; 
помощник руководителя. Требование 
– грамотная речь. Оплата стабильная. 
Тел. 098-0418800.

№ 1130. Офисная работа для 
достойных людей. Доход 800-1000 грн. 
в неделю. Оплата своевременно. Тел. 
066-9174961.

№ 1117. Вакансии – помощник бух-
галтера, помощник юриста, кладовщик, 
финансист-аналитик – договорной от-
дел. Официальное оформление. Тел. 
098-2077499.

№ 1134. СтаБилЬная РаБОта В 
ОФиСЕ. аДМиниСтРатиВная ДЕ-
ятЕлЬнОСтЬ В кОллЕктиВЕ ПРО-
ФЕССиОналОВ. 2000-2500 грн. Тел. 
067-5865108.

№ 1135. Требуется помощник бухгал-
тера на первичную документацию. Тел. 
063-3624652.

№ 1136. Требуется делопроизводи-
тель-архивариус. Соцпакет. Тел. 063-
2418758.

№ 383. тРЕБУЕтСя МЕнЕДЖЕР ПО 
кРЕДитОВаниЮ С О/Р В БанкОВ-
СкОй СФЕРЕ. ВОЗРаСт От 22 ДО 33 
лЕт. З/П 3500 грн. Тел. 093-3735040.

Різне

g Увага! Розшук
Долгинцевским РО КГУ ГУМВД Украины в Днепропет-

ровской области разыскивается гр. Власюк александр 
Валерьевич, 5.02.1983 г.р., проживает по адресу: ул. Ли-
сового, д. 42, кв. 27, который 24.05.2012 г. ушёл из дому и 
до настоящего времени не возвратился.

Его приметы: на вид 27-30 лет, рост 180-185 см, худоща-
вого телосложения, волосы темного цвета.

Был  одет:   футболка серого  цвета,  штаны спортивные 
черного цвета, кроссовки черного цвета.

При себе имел: сумку серого цвета и паспорт на свое 
имя.

Просьба ко всем гражданам, располагающим ин-
формацией о местонахождении разыскиваемого, со-

общить по адресу: ул. леонида Бородича, 5, Долгинцевский РО кГУ, каби-
нет № 442 (группа розыска) или по телефонам: 71-00-47, 71-11-42, 71-13-95 
или 102.
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05.09.2012  06.09.2012

станом на 4.09.2012 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.

Малохмарно
За даними Українського гід-

рометцентру, у п’ятницю очі-
кується малохмарна погода. 
Температура вночі до 16 граду-
сів тепла, вдень до 28 градусів 
тепла. Вітер південно-східний 
та південний, 1-2 м/сек. Ат-
мосферний тиск 748…752 мм 
рт. ст.

g Погода

Долар Рубль євро

Курс НБУ 799,30 24,657 1004,5602

УкрСиббанк
812,00 24,30 1014,00
817,90 25,30 1038,00

ПриватБанк
812,00 24,50 1010,00
816,50 25,30 1035,00

Промінвест
банк

812,00 24,70 1018,00
816,30 25,60 1036,00

Райффайзен 
Банк аваль

812,50 24,20 1005,00
816,00 25,50 1040,00

Форум
812,00 24,60 1005,00
815,50 26,00 1036,00

Південком
банк

812,50 24,30 1015,00
817,00 25,20 1035,00

Укрексімбанк
809,00 24,30 1012,00
811,00 25,10 1032,00

кУПіВля ПРОДаЖ

03 07 09 31 37 40

5 та 6 вересня

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

ДЖеК ПОТ 
наступного 
розіграшу 
7 250 000 гривень

g лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1190 
виграшні номери 01.09.2012 

джек-пот 7 000 000

g курси валют

0:00 2 3
3:00 3 2
6:00 2 2
9:00 2 2

12:00 3 3
15:00 2 2
18:00 2 2
21:00 2 2

СПіВ
ПалИ СТаВКИ СУМа

6 0 0.00
5 2 9018.00
4 197 128.00
3 3390 12.00
2 23677 6.00
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Овен (21.0320.04)
Життєвi ситуацiї складати-

муться так, що вам буде над чим 
розмiрковувати. Краще направити 
сили на вирiшення домашнiх питань, 
налагодити стосунки з близькими.

Телець (21.0421.05)
Будьте вiдкритi свiту, бiльше 

спiлкуйтеся i вiдкриєте для себе ба-
гато корисного. Наприкiнцi тижня 
сприятливо вирiшаться задумки 
щодо нових придбань.

Близнюки (22.0521.06)
На початку тижня ви грати-

мете першу скрипку. Настав час 
видiлитися i проявити себе. У другiй 
половинi тижня контролюйте дiї сво-
їх колег. Остерігайтесь підступів.

Рак (22.0623.07)
Не пiддавайтеся на провокацiї, а 

якщо й стався скандал, то шукайте 
компромiсних рiшень. Друга поло-
вина тижня буде вдалою в особис-
тих справах, бiльшiсть проблем ви 
вирiшите досить легко.

лев (24.0723.08)
Тиждень буде важким в 

емоцiйному планi. Будьте готовi 
дiяти за обставинами, а не всупереч 
їм. Вам доведеться поступатися i 
жертвувати вiльним часом, виправ-
ляючи помилки колег. 

Діва (24.0823.09)
Зараз ви схильнi до милосердя –  

саме час пiдтримати родичiв i зна-
йомих. Наприкiнцi тижня у робочих 
справах проявiть особливу увагу, 
щоб не втратити шанс на покращен-
ня фiнансового становища.

Терези (24.0923.10)
На роботi треба завершити давно 

розпочатi справи. У другiй половинi 
тижня вас чекають сюрпризи i 
неочiкуванi новини. У вихiднi по-
дбайте про здоров’я.

Скорпіон (24.1022.11)
Додасться приводiв пишатися со-

бою –  вас чекають дiловi успiхи i до-
сягнення. Можливо, захочеться змiн 
i пригод, а почати можна з нового 
стилю.

Стрілець (23.1121.12)
Найважливiшi справи краще 

вирiшувати на початку тижня, а 
Найвдалiшою буде перша полови-
на тижня. Ви зумiєте зробити те, що 
давно вiдкладали. Можливi зустрiчi 
з давнiми знайомими. 

Козеріг (22.1220.01)
Можуть виникнути труднощi з 

керiвництвом у юридичних питан-
нях. Будьте обережнi, пiдписуючи 
важливi документи. Чекайте приєм-
них новин вiд старих друзів.

Водолій (21.0119.02)
Ваше становище може рiзко 

змiнитися, якщо не налагодите сто-
сунки з колегами. Дехто з вас дiзнається 
правду, яка не сподобається.

Риби (20.0220.03)
Якщо ви щось вирiшили, йдiть до 

кiнця – успiх буде на вашому боцi. 
Настав час пожинати плоди своєї 
працi. Залучіться підтримкою старих 
друзів.

на 10 – 16 вересня 

5 вересня

Шепеленку  
Анатолію  

Трохимовичу –

75 років!
Щастя і здоров’я зичимо тобі, тату,
І перед тобою вічно ми в боргу!
Хай любов до тебе не погасне в серці,
Вдячні тобі, любий, ми за доброту!
Хай тобі живеться краще, ніж жилося!
І хай твої роки швидко не біжать,
І дай тобі, Боже, сил, щоб довелося
На весіллях внуків погулять!

Твої рідні.

«Вважаємо за честь клопотати 
довкола неньки!»
непросто було мешканці Саксагансь-
кого району Вірі Жижиній задувати 
рівно сотню свічок на торті, спеціально 
виготовленому до її дня народження, 
– допомагали впоратись із приємним 
завданням четверо онуків, дев’ятеро 
правнуків та четверо праправнуків. 
хоча мешкають вони не разом, усі 
з’явилися привітати берегиню роду.

Народилась Віра 
Дмитрівна в сибірсько-
му місті Омську. Згодом 
доля закинула її до Ки-
єва, там зустріла сво-
го судженого, родом з 
Кривбасу. Пережила ві-
йну, буремні роки від-
будови, тяжко працю-
вала, в любові ростила 
нащадків.

– Я за будь-яких об-
ставин цінувала кожну 
мить життя, раділа біло-
му світу, не нарікала за 
послані Богом тривоги, 
– хвилюючись, озираєть-
ся на пройдений земний 
шлях іменинниця.

Сім років тому вона 
остаточно перебралась 
із Вінниці до старшої 
дочки у Кривий Ріг, про-

те, каже, завжди назива-
ла себе криворожанкою, 
напевно, перейнявши 
разом із прізвищем чо-
ловіка і його повагу до 
малої батьківщини.

– Нетерпляче чека-
ли на цю видатну дату 
– не тільки для матусі, 
а й усієї нашої династії, 
– кажуть в один голос її 
доньки Зоя та Людмила. 
– Вона віддала нам усе, 
тепер ми вважаємо за 
честь клопотати довко-
ла неї!

В урочистій обста-
новці заступник місь-
кого голови Костянтин 
Бєліков вручив століт-
ній ювілярці віталь-
ну адресу особисто від 
Президента України Ві-

ктора Януковича, зичив їй 
здоров’я і добробуту від 
імені мера міста Юрія 
Вілкула та депутатсько-
го корпусу. Щиро долу-
чились до заздравиць 
голова Саксаганської 
райради Валерій Без-
зубченко, представни-
ки районної ради ве-

теранів. Подарункам, 
квітам, найтеплішим 
словам не було ліку.

Нині місто має двад-
цять довгожителів ві-
ком сто і більше років. У 
бюджеті міста незмінно 
закладається окрема гра-
фа для їхнього посилено-
го соціального захисту.

тарас ЗатУлЬний. Фото андрія тРУБіЦина. 

g Знаменна мить

 Квіти від місцевої влади ювілярці.

g Поздоровлення g Посміхніться
– Знаєш, даремно ми сварили 

дочку за пірсинг. Тепер, коли в 
неї кільце в носі, піднімати її в 
школу стало набагато легше.

***
Вовочка повернувся зі шко-

ли з шапкою в руці. Глянула 
мама – шапка подерта і вся 
в бруді.

– Що трапилося?
– Та це все хлопці. Стягну-

ли з мене шапку і давай нею в 
футбол грати.

– А ти де був?
– На воротах стояв.

***
Найкраще закінчення су-

перечки з жінкою – прикину-
тися мертвим.

***
– Мамо, а чому тато лисий?
– Тому що він дуже розумний!
– А чому у тебе так багато 
волосся?
– Заткнись і їж!

***
Питання вранці до мами: 

«Мам, де моя куртка?», 
«Мам, де мій рюкзак?», «Мам, 
що мені одягнути?», «Мам, 
а що взяти на сніданок?», 
«Мам, а дай грошей», «Мам, а 
де мої ключі?» і т. д. 

Питання вранці до тата: 
«Тааат, а де мама?»

,

С днем рождения  
поздравляем

Акиншеву  
Екатерину  

Григорьевну!
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И постать гордая, и статность
Очарования полна!

От друзей Саловых.
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